Regeneracija mestnih četrti –
pomen lokalnih pobud
Okrogla miza, 20.09.2013 , Park Tabor

Razvoj prostora od spodaj navzgor se v naši lokalni
praksi in še bolj na primerih iz tujine potrjuje kot izredno
učinkovit pristop k izboljševanju kakovosti življenja
stanovalcev sosesk. Število tovrstno prenovljenih
prostorov se vsako leto povečuje. Tako so Park Tabor,
Muzejska ploščad na Metelkovi in vrtovi na opuščenih
gradbiščih le nekateri primeri dobrih praks, ki soustvarjajo
prijaznejši ljubljanski javni prostor.

Pričujočo okroglo mizo zato pripravljamo
z namenom premisleka ključnih
priložnosti in izzivov pri oblikovanju
celostne politike vključevanja lokalnih
pobud in nevladnih organizacij.

✎ Ključne teme katerih se želimo dotakniti so:

★ Kako postati senzibilen za zanimive
ideje lokalnih skupnosti in jih tudi
uresničiti?
★ Kako poenostaviti načine vključevanja
lokalnih pobud?
★ Kako najti primerne sogovornike na
ravni odločevalcev?
★ Kako učinkovito pridobivati sredstva
za zagon in dolgoročno delovanje
tovrstnih projektov?

Potek projekta NA PRIMERU PARKA TABOR:

2010

OBLIKOVANJE KULTURNE ČETRTI
TABOR – ANALIZA FOKUSNIH SKUPIN
(Zavod Bunker, IPOP, projekt Sostenuto)

✎ Rezultat analize:

★ Ureditev javnega prometa
★ Parkiranje
★ Premajhna kulturna ponudba
★ Arhitekturno in socialno slabo
razpoznavna soseska, potrebna 		
prenova
★ Nizka diverzifikacija ponudbe
prostorov, storitev in trgovin
★ Nevarnost območja

2011 – 2013

projekt PARK TABOR (prostoRož, partnerji)
✎ namen:

★ Revitalizacija četrti Tabor
★ Vzpostavitev lokalne skupnosti
✎ Aktivnosti v parku:

★ Hitri prostorski posegi
★ Prometna ureditev okolice
★ Dogodki
✎ ŠTEVILKE:

★ 3 sezone
★ 45 tednov
★ 850 dogodkov
★ 3.000 ur dela
★ 2.200 prostovoljnih ur
★ 100 organizacij in posameznikov
★ 13.500 obiskov

Izvedba manjših posegov v javni prostor
( prostoRož, okoliški stanovalci, MOL)

★ Obnova balinišča
★ Obnova peskovnika
★ 200 sadik pokrovnih rastlin
★ 8 novih klopi
★ 4 nove mize
★ Pitnik
★ Zimska zaščita vodnjaka
★ 12 začasnih svetilk
★ 3 viseče mreže
★ Oglasna deska

Nova prometna ureditev okrog parka

Slaba prehodnost prostora pred ureditvijo

Izboljšanje prehodnosti prostora po ureditvi

DOGODKI, KI SO SE ZVRSTILI v PARKU:
Šola zdravja, Pilates, Telovadba za nosečnice, Joga,
Taijiquan in qigong, Bothmer gimnastika, Sabljanje
za otroke, Slackline, Petanka, Balinanje, 30 minut za
razgibalne vaje, Capoeira, Meditacija, Delavnica joge,
Delavnica gih-hoje, Odbojka, Bunkabrc, “Jane’s walk”,
Dramska šola Barice Blenkuš, Klekljanje, delavnica
slikanja, šah, Knjižnica pod krošnjami, Park Igraj!, Magic
the gathering, Od puščave do goščave, Domine padajo,
Umetniški sejem, Eduardo Bentub, Zelene površine v
Ljubljani, Ekološka krasilna delavnica, Tujerodne invazivne
rastline v mestu, Kulinarična delavnica Savitri, Zajtrki s
sosedi, Druženje z upokojenci, Taborniške igre, Igre z Iro,
Igre sveta, OŠ Tone Čufar v parku, Delavnica papirnatih
lutk, Delavnica papirnatih zmajev, Upokojenci berejo
otrokom, Zakaj kulturni prostor živi takšen, kot je, in kako
mi v njem, Galerija Enodnevnica, Tricikel tiska, Potujoči
Kinobalon, Origami delavnica, Ustvarjalne delavnice,
Otvoritveni piknik, Zajtrki s sosedi, Zajtrki kulturne četrti
Tabor, Moj sladki Rafaello, Pikinik z upokojenci ...

✎ ŠTEVILKE ZA LETO 2013:

★ Kulturni dogodki: 5020 obiskov
	SEJMI (Garažna razprodaja, Umetniški in Otroški
sejem, Nostalgična sobota, Zelemenjava, Musfest)

20 izvedb, 3430
KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI,

30 izvedb, 750
KONCERTI, 15 izvedb, 375
KINO PARK, 5 izvedb, 300
	LITERARNI PROGRAM RŠ, 7 izvedb, 70
RADIJSKA POSTAJA TABOR, 7 izvedb, 35
ŠPILDAN, 5 izvedb, 45

★ Kulinarika: 400 obiskov
Mobilna kuhinja, 11 izvedb, 400
★ Športni dogodki: 363 obiskov
	JOGA, 23 izvedb, 575
TAIJIQUAN IN QIGONG, 7 izvedb, 35
PING PONG, 2 izvedb, 14
	DVOBOJ NA ULICI, 4 izvedb, 12
★ Dogodki za otroke: 256 obiskov
	DRUŽBA NA IGRIŠČU, 16 izvedb, 160
	DELAVNICE, 9 izvedb, 75
	IZMENJAVA IGRAČ, 3 izvedb, 30

✎ Financiranje PROJEKTA:
Park Tabor prijavljamo na vse razpise na mestnem in
državnem nivoju. Do sedaj so projekt podprli:

★ Ministrstvo za kulturo
Razpis projektna podpora – JPR- UM- 2010 / JPR	VP- 2010- 2013

★ Oddelek za kulturo MOL
	Sofinanciranje kulturnih projekta na področju 		
	Likovnih umetnosti

★ Turizem Ljubljana
Pogodbeno

★ Četrtna skupnost Ljubljana Center
Mala dela

★ Evropska komisija
	EU Kultura

★ Francoski kulturni inštitut
Pogodbeno

✎ Problemi, ki so se pokazali skozi projekt:

★ Lastništvo javne površine
Park je večinoma v privatni lasti. Mesto ga bo s
časoma nehalo vzdrževati, potrebno bo najti 		
rešitev, kajti park predstavlja ključni javni 		
prostor četrti.

★ Pridobivanje dovoljenj za ozvočenje in
kuhanje na javnih površinah.
	Elaborat meritve zvoka je predrag za neprofitne
projekte. Kuhanje na javnih površinah je dovoljeno
le v sklopu komercialnih dogodkov in dejavnosti v 		
starem mestnem jedru.

★ Dolgoročno financiranje.
	Noben od razpisov iz katerih se financira
revitalizacija četrti ni namenjen točno temu 		
namenu, zaradi tega je zelo težko zagotoviti
dolgoročni obstoj.

★ Shranjevanje opreme za dogodke.
	V parku bi bilo potrebno postaviti manjši kiosk / 		
omaro za shranjevanje stolov, opreme, …

✎ Izzivi za naprej na primeru Parka Tabor:

★ Neprofiten program:
- program naj ostaja odprt in prilagodljiv glede na 		
želje in potrebe lokalne skupnosti
- dostopen naj bo vsem brezplačno
- dejavnosti morajo ostati neprofitne in delovati v 		
dobro lokalne skupnosti

★ Financiranje, 20.000,00 eur letno:
- vodenje, koordinacija programa, obveščanje, 		
oblikovanje tiskovin, tehnična podpora 7.000 eur
- tiskovine: 2.000 eur
- materialni stroški 1.000 eur
- izvedba posameznih dogodkov (predvidenih 40 		
dogodkov, 1x na teden): 250 eur

★ Seznam neuresničenih pobud:
- kiosk, pasje igrišče, javni wc, postajališče 		
Bicikelj, dostop do elektrike ...

✎ Primer DOBRE PRAKSE iz tujine
Verjamemo, da v času vse večjega manjka zasebnega
in javnega kapitala za razvoj projektov na degradiranih
območjih vključevanje različnih skupnosti lahko
predstavlja pomemben način regeneracije in pridobivanja
novih vsebin za te prostore. Slednje pa doprinese k višji
kakovosti vsakdanjega življenja meščanov, hkrati pa mesto
tako postaja enostavno bolj prijetno. To potrjujejo redki
domači primeri, pa tudi množica tujih.

★ http://www.seattle.gov/				
neighborhoods/nmf/default.htm

✎ MOJI ZAPISKI iz OKROGLE MIZE:

✎ KOLOFON:
★ Povabljeni gostje okrogle mize
MOL Četrtna skupnost center, Oddelek za urejanje
prostora MOL , Oddelek za kulturo MOL, Služba
za lokalno samoupravo MOL, MOL mestni 			
menedžer, Ministrstvo za infrastrukturo in promet,
Ministrstvo za kulturo, SCCA, RRA LUR
★ Organizacija: Kulturno društvo prostoRož
★ Moderator:

Eva Perčič

★ Kontakt:

PROSTOROŽ
Rimska 22, 1000 Ljubljana

		park.tabor@gmail.com
		www.prostoroz.org
		facebook.com/parktabor
		twitter: @prostoRoz
★ Projekt so omogočili: Mestna občina Ljubljana, Turizem
Ljubljana, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

