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URBANA PRENOVA

je sklop načrtovalskih, gradbenih, ekonomskih, finančnih in socialnih 

ukrepov, s katerimi se celovito izboljša fizično, okoljsko, gospodarsko in 

socialno stanje v izbranem delu mesta, s poudarkom na fizični prenovi 

stavbnega fonda in javnih prostorov.

KAJ JE URBANA REGENERACIJA?















URBANA REGENERACIJA

je javna politika s ciljem povrniti uporabnost degradiranim urbanim 

območjem, oblikovati boljše možnosti zaposlitve, rešiti ali omiliti različne 

socialne probleme in izboljšati urbano okolje ter dvigniti kakovost bivanja.



od zgoraj (top-down)

vs. 

od spodaj (bottom-up)
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Prenova (prestižnih) javnih prostorov v mestnih središčih

Dvig kakovosti življenja

Turizem

OD ZGORAJ – PRENOVA MESTNIH SREDIŠČ



Ljubljana



Celje



Dunaj



Maribor



Uveljavljene definicije ni, delovna definicija:

Samoorganizirane pobude, ki imajo pomembne 

posledice za produkcijo prostora

Dva glavna kriterija pri izboru primerov:

- pobuda zanje prihaja »od spodaj«, pogosto s strani 

neformalno povezanih posameznikov

- skupno ali skupinsko upravljanje, upravljanje prostora ali 

procesa s strani skupnosti uporabnikov

ključna vloga prebivalcev, lokalnega gospodarstva, 

lokalnih nevladnih organizacij

OD SPODAJ - SKUPNOSTNE PRAKSE



Onkraj gradbišča, Ljubljana



Zelemenjava, povsod po Sloveniji



Živa dvorišča, Maribor



Urbano vrtičkarstvo, povsod po Sloveniji



KIKštarter, Kamnik



Skupnostne prakse in lokalne pobude skoraj povsod po 

svetu in tudi pri nas vedno pomembneje sooblikujejo 

prostor

Posamezni primeri se vedno bolj pogosto pojavljajo po 

uveljavljenih strokovnih revijah in spletnih straneh ter 

prejemajo tudi različne nagrade s področja urbanega 

razvoja

Njihovi učinki vedno pomembneje zaznamujejo 

vsakdanje življenje in prostor v mestih

OD SPODAJ - SKUPNOSTNE PRAKSE



El campo de Cebada, Madrid



R-Urban, Colombes, Pariz



Po eni strani lahko skupnostne prakse razumemo kot 

reakcijo na premalo učinkovito javno upravljanje s 

prostorom

OD SPODAJ - SKUPNOSTNE PRAKSE











Po drugi strani jih lahko razumemo kot poskuse uvajanja 

alternativnih produkcijskih, upravljalskih in ekonomskih 

modelov, ki se razvijajo v različnih sferah družbe kot 

reakcija na težave prevladujočega modela tržnega 

gospodarstva

OD SPODAJ - SKUPNOSTNE PRAKSE











Možnost doseganja razmeroma hitrih sprememb na bolje 

z majhnimi koraki, praviloma razmeroma poceni, bolj ali 

manj v okviru obstoječih predpisov in pravil igre

Omogočajo preverjanje in popravljanje prav teh predpisov 

in pravil

Izrazito participativen pristop pri zasnovi, izvedbi in 

upravljanju

OD SPODAJ - SKUPNOSTNE PRAKSE



Občutek v družbi, da so spremembe na bolje možne in na 

dosegu roke

Posledično višja kakovost življenja prebivalcev območij, 

kjer se udejanjajo skupnostne prakse v urejanju prostora!

OD SPODAJ - SKUPNOSTNE PRAKSE



Odnos z lokalno skupnostjo? Odnos z javnimi politikami?

Skupnostnih praks ne moremo obravnavati izven javnih 

politik na področju urejanja prostora

Prostorskega načrtovanja, in drugih oblik urejanja prostora 

ne nadomeščajo, temveč jih dopolnjujejo

Prav tako ne morejo nadomestiti prometne politike 

(somobilnost), socialnih politik (sodelo) ali stanovanjske 

politike (stanovanjske skupnosti) države in občin

OD SPODAJ - SKUPNOSTNE PRAKSE



Za dolgoročne pozitivne družbene in prostorske učinke je 

zelo koristno prepoznavanje javnih koristi tovrstnih praks 

in ustrezna podpora pobudam, ki so vzniknile same od 

sebe

A ne kot nadomestilo, temveč kot sestavni del javnih 

politik

OD SPODAJ - SKUPNOSTNE PRAKSE



POSREDNIŠTVO MED PREBIVALCI IN ODLOČEVALCI

Lokalne pisarne urbane prenove po pooblastilu lokalne 

skupnosti vodijo nevladne organizacije na območju, 

predvidenem za prenovo. Nevladne organizacije delujejo kot 

vezni člen med prebivalci in upravo ter odločevalci. Ker so 

lahko bolj fleksibilne, odzivne in kreativne, lažje delujejo na 

terenu. 

VMES – LOKALNE PISARNE URBANE PRENOVE



ZGODNJE VKLJUČEVANJE IN SODELOVANJE S PREBIVALCI

Lokalna pisarna povezuje prebivalce z načrtovalci in 

odločevalci, jih aktivno vključuje v prenovo in jim nudi 

podporo 

DRUŽBENA POVEZANOST

Lokalne pisarne urbane prenove prispevajo k družbeni 

povezanosti, saj vzpodbujajo različne oblike 

samoorganizacije civilne družbe pri urejanju javnih zadev.

VMES – LOKALNE PISARNE URBANE PRENOVE



Pod okriljem mestne uprave deluje 17 lokalnih pisarn 

prenove: Gebietsbetreuung Stadterneuerung

V njih delujejo strokovnjaki na različnih področjih: 

upravljanje mestne četrti (upravljalci, kreativne skupine), 

svetovanje (pravniki, odvetniki), fizična obnova (arhitekti, 

statiki, strojniki, kreativne skupine), sodelovanje in grajenje 

skupnosti (sociologi, psihologi, kreativne skupine), lokalno 

gospodarstvo in ekonomska prenova (ekonomisti).

Pisarne za mesto vodijo na večletnih razpisih izbrani zunanji 

izvajalci.

http://www.gbstern.at/

Gebietsbetreuung Stadterneuerung, Dunaj

http://www.gbstern.at/


VMES – LOKALNE PISARNE URBANE PRENOVE



Pomembna prometna žila Ottakringstrasse je bila potrebna 

celovite prenove. 

Mesto je za sodelovanje s prebivalci na razpisu izbralo 

skupino nevladnih organizacij in jim ponudilo prostor v 

opuščenem lokalu na ulici. 

"Reisebüro Ottakringer Straße" je skozi različne kulturne in 

družabne dogodke povezal prebivalce, jih vključil v 

načrtovanje prenove in izboljšal dojemanje prostora. 

Pri prenovi je šlo za prostorske, organizacijske, socialne in 

gospodarske ukrepe.

Reisebüro Ottakringer Straße, Dunaj







Marko Peterlin

marko.peterlin@ipop.si

@MarkoPeterlin

Inštitut za politike prostora

ipop.si

@_ipop

IPoP – Inštitut za politike prostora



Začetek avgusta 2010 kot del programa festivala Mladi levi 

v produkciji zavoda Bunker, katerega cilj je bil z nizom 

dogodkov spodbujati mestno vrtnarjenje in podpirati 

socialne urbane prostore

Sodelovanje z okoliškimi prebivalci in drugimi 

zainteresiranimi

Skupnostni prostor, namenjen vrtovom, druženju, 

izobraževanju in kulturi

Forma kulturnega festivala je zrahljala pot do potrebnih 

dovoljenj za rabo zemljišča

http://onkrajgradbisca.wordpress.com

Onkraj gradbišča, Ljubljana









El Campo de Cebada, Madrid

Pobuda: neformalna pobuda za El Campo de Cebada, 

sosedska združenja, sodelovanje arhitekturnih kolektivov, 

npr. Zuloark

Trajanje: od septembra 2010 dalje

Lokacija: opuščeno gradbišče sredi četrti La Latina v 

Madridu, Španija

Lastnik zemljišča: Oddelek za finance občine Madrid

Razmerje med uporabniki in lastnikom: od februarja 2011 

pogodba o začasni uporabi zemljišča








