POVABILO K IZVEDBI DELOVNEGA POSVETA NA TEMO JAVNIH POVRŠIN
V SOSESKAH V VAŠI OBČINI
Akcija v okviru Meseca prostora 2016 : “Spreminjajmo mesta, ne podnebja!”
Spoštovani,
skupina prostoRož že desetletje raziskuje javni prostor preko različnih pristopov od začasnih postavitev do dolgoročnih projektov regeneracij mestnih predelov. Skozi svoje delo na terenu ugotavljamo, da se položaj javnih
površin v urbanih središčih in soseskah naglo spreminja. Menjajo se tudi njihovi lastniki. Posamezne dele kot
pripadajoča zemljišča pridobivajo etažni lastniki blokov v soseski, druge kupujejo posamezniki ali podjetja, tretje pa želi v svoji lasti ohraniti občina. Javne površine tako postajajo razdrobljene, saj imajo po pridobitvi zemljišča lastniki dokaj proste roke glede posegov, ki jih bodo izvedli na površini.
Posledice so delno že vidne. Soseske lahko v nekaj letih ostanejo brez odprtih javnih površin, ki dvigujejo kakovost bivanja in so ključnega pomena za zdravje prebivalcev in družabno življenje naselja. Če ni jasno, kdo je
lastnik javnega prostora v soseskah, kdo ga vzdržuje, kdo uporablja ter kaj pomeni javno dobro, je nemogoče
izvajati urbano prenovo.
Javne površine: pregled problemov in nabor ukrepov
V skupini prostoRož smo v okviru Meseca prostora 2015 in s podporo programa Creative Evrope izvedli raziskavo z naslovom Javne površine v soseskah. Opravili smo intervjuje s prebivalci sosesk, predstavniki občin in pristojnih ministrstev, pravniki ter urbanisti in strokovnjaki za javni prostor. Zbrali smo njihova mnenja, prepoznali
skupne težave in poiskali nekatere ukrepe, ki lahko ohranijo in dvignejo kakovost javnih površin v soseskah.
Vse intervjuje smo skupaj s primeri dobre in slabe prakse objavili na strani https://javnepovrsine.wordpress.
com/, odgovore pa smo strnili v plakat, ki vam ga prilagamo. Poleg tega smo v sodelovanju z Mrežo za prostor
in Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC izdelali tudi pregled zakonodaje iz omenjenega
področja.
Delovni posvet v vaši občini
V okviru letošnjega Meseca prostora organiziramo serijo delovnih posvetov v petih izbranih mestih po Sloveniji. Cilj posveta je poiskati predloge za izboljšanje javnega prostora na področjih: načrtovanja, financiranja,
vzdrževanja, komuniciranja, zakonodaje in družbenih sprememb.
Želimo, da na posvetu sodelujejo mestne službe ali oddelki, ki so pristojni za zgoraj omenjena področja ter
lokalne nevladne organizacije oz. pobude. Delovni posvet bo trajal dve do tri ure, prisotnih bi bilo največ 10
oseb, odvil pa bi se v prostorih vaše mestne uprave. Posvet pripravita in vodita skupina prostoRož in Pravno-informacijski center nevladnih oragnizacij – PIC, občina pa z njim nima nikakršnih stroškov.
Po zaključku posveta bomo rezultate zapisali na plakat, ki bo prilagojen zgolj vaši občini, in vam ga posredovali
v petih tiskanih izvodih in v elektronski obliki. Tako bo rezultat delavnice vizualno razumljiv in vsebinsko jasen
nabor aktivnosti na različnih področjih, ki bodo pripomogle k izboljšanju javnega prostora v vašem mestu.

»Spreminjajmo mesta, ne podnebja!«
Z zgornjim sloganom želi Ministrstvo za okolje in prostor spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja,
arhitekture in gradbeništva pri tem. Prilagajanje podnebnim spremembam je tudi priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju
trajnostne mobilnosti, energetske oskrbe. Je priložnost, ki jo mesta lahko izkoristijo zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja. Pri tem igra pronova, urejanje in vzdrževanje javnih površin in javnih
prostorov ključno vlogo.
Prijave za izvedbo dogodka v vašem mestu zbiramo najkasneje do 28. septembra. Za vse dodatne informacije
in vprašanja smo vam na voljo na naslovu prostoroz@gmail.com in telefonskih številkah 040367212 (Alenka
Korenjak) in 031676144 (Zala Velkavrh).
Veselimo se vašega zanimanja za izvedbo posveta.
S spoštovanjem,
Alenka Korenjak, vodja projekta, prostoRož
Senka Vrbica, Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC, koordinator delovne skupine
Zagovorništvo pri Mreži za prostor

prostoRož
Skupina prostoRož se ukvarja z vprašanji javnega urbanega prostora. Raziskujemo prostor in njegov pomen za
lokalne prebivalce in družbo. V dvanajstih letih delovanja smo izvedli več kot 50 projektov različnih meril in področij. V zadnjih letih se usmerjamo na dolgoročne projekte revitalizacije posameznih sosesk, pri katerih sodelujemo s posamezniki in organizacijami na lokalni ravni. Naše delo povezuje iskanje novih, drugačnih možnosti za
urejanje prostora. Da bi zagotovili sodelovanje večjega števila posameznikov na ravni skupnosti, pri delu uporabljamo pristop ”od spodaj navzgor”. Zato je pomembno, da z našim delovanjem osveščamo o pomenu javnega
prostora in gradimo lokalne skupnosti, ki se bodo zmožne aktivno vključevati v oblikovanje svojega okolja. prostoRož je prva organizacija, ki je pridobila status delovanja v javnem interesu na področju prostora v Sloveniji.
PIC
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je nevladna organizacija, ki se ukvarja s pravnim varstvom človekovih pravic in okolja v podporo drugim nevladnim organizacijam. Na področju varstva okolja ima
status delovanja v javnem interesu, vsebinsko pa deluje tudi na področju urejanja prostora in je aktivna članica
Mreže za prostor. Prizadeva si za uveljavitev večjega sodelovanja javnosti pri prostorskem načrtovanju in sprejemanju odločitev s tega področja, krepitvi položaja nevladnih organizacij na tem področju in dostop do učinkovitih pravnih sredstev. S svojim pravnim znanjem podpira vsa področja delovanja Mreže za prostor.

