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Mojca ŠAŠEK DIVJAK 

COST-akcija TU0803: Mesta  
postajajo manjša – pospeševanje 
znanja o strategijah za regeneracijo 
mest, ki se krčijo po Evropi

COST Action TU0803: Cities regrowing 
smaller – Fostering knowledge on  
regeneration strategies in shrinking 
cities across Europe

in fizičnega krčenja mest ter kako načr‑
tovati, da bodo takšna mesta še vedno 
prijetna za bivanje. Skupno načrtovana 
mreža, v kateri bo prišlo do izmenjave 
znanj, novih idej in dobrih praks, bo 
delovala kot katalizator za inovativne 
rešitve. Delo na evropski ravni bo omo‑
gočalo poenotenje terminologije, izme‑
njavo znanja, medsebojne primerjave in 
strnjen pregled regeneracijskih strategij.

Vsebina delovnih sklopov 
Aktivnosti bodo potekale v okviru štirih 
delovnih skupin (DS), ki bodo pokriva‑
le te osnovne naloge:
•	 DS 1: priprava konceptualnega okvi‑

ra za akcijo, teoretično‑metodoloških 
osnov in končnega poročila, ki bo 
vključevalo glosar in regeneracijske 
strategije, priprava knjige;

•	 DS 2: priprava izvlečka o obstoječih 
tiskanih delih s tematiko o mestih, ki 
se krčijo, priprava konference o tej te‑
matiki in priprava končne konference 
akcije COST;

•	 DS 3: povezovanje teorije in prakse, 
priprava potencialnih mest za obde‑
lavo, priprava delavnic v štirih izbra‑
nih mestih in poročil z delavnic;

•	 DS 4: zbiranje poučnih primerov o 
regeneraciji mest, ki se krčijo, pripra‑
va načrta takšnih mest, primerjalne 
analize in priprava monografije.

Najpomembnejši rezultati akcije
Postavljena mreža bo osnova za izmenja‑
vo znanj o mestih, ki se krčijo, z medna‑
rodnimi primerjavami in analizami ter 
strategijami za regeneracijo prizadetih 
mest. Organizirani bosta konferenci in 
tudi več delavnic, izdane različne publi‑
kacije in postavljena spletna stran o pro‑
blematiki evropskih mest, ki se krčijo.

Partnerji akcije
Partnerji akcije prihajajo iz teh mest:
•	 Cottbus, Brandenburg (Nemčija), 

vodilni partner,
•	 Bratislava (Slovaška),
•	 Bologna (Italija),

Časovni okvir akcije: 24. 11. 2008–23. 
11. 2012 (48 mesecev)

Financiranje akcije 
Akcijo financira medvladna evropska 
iniciativa COST (European Coopera‑
tion in Science and Technology).

Izhodišča in program akcije
Medvladna evropska iniciativa COST 
temelji na ustvarjanju mrež, ki podpi‑
rajo povezovanje med znanstveniki na 
področju znanosti in tehnologije. 

Poudarek akcije COST »Mesta posta‑
jajo manjša« je na izmenjavi znanja o 
evropskih mestih, ki se krčijo in tudi na 
oblikovanju idej za njihovo regeneraci‑
jo. V okviru nove mreže bo obdelana 
kompleksna tematika mest, ki vključuje 
ekonomske, socialne, okoljske in kultur‑
ne parametre. Program je sestavljen iz 
teh točk:
•	 priprava konceptualnega okvira, ki 

bo vključeval izvleček obstoječega 
raziskovalnega dela, izdelavo skupne 
terminologije, pregled študij in spre‑
memb v različnih mestih in regijah 
ter opis različnih pristopov pri izde‑
lavi regeneracijskih strategij, ki bodo 
osnova za mednacionalno in interdi‑

sciplinarno debato o problemu krče‑
nja mest;

•	 priprava dveh konferenc o dobrih 
praksah pri regeneraciji mest;

•	  organizacija delavnic v referenčnih 
mestih, kjer bodo priporočila o ra‑
zvoju mest predebatirana s predstav‑
niki različnih skupin mestnih akter‑
jev, ki bodo vključeni v delavnice;

•	 izdelava baze podatkov, ki bo omogo‑
čala izmenjavo dobrih praks iz vseh 
vključenih dežel;

•	 izdelava potrebnih politik za regene‑
racijo mest (na različnih ravneh);

•	 priprava publikacij, ki bodo vključe‑
vale raziskovalne ugotovitve: knjiga 
o regeneracijskih strategijah, članki o 
različnih primerih po Evropi, mono‑
grafija o potrebnih politikah v me‑
stih, ki se krčijo, zborniki s konferenc 
in poročila z delavnic;

•	 oblikovanje in vzdrževanje spletne 
strani o poteku in rezultatih akcije, 
ki bo omogočala tudi razpravo s širšo 
javnostjo.

Namen in cilji akcije 
V začetku 21. stoletja je v Evropi mogo‑
če opaziti veliko mest, ki se krčijo. Po‑
membno je ugotoviti, kako se spopasti 
s procesi demografskega, ekonomskega 
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•	 Cambridge (Velika Britanija),
•	 Ljubljana (Slovenija),
•	 Madrid (Španija),
•	 Oporto (Portugalska),
•	 Pariz (Francija),
•	 Poznań (Poljska),
•	 Rennes (Francija),
•	 Sydney (Avstralija).

Vodja COST‑akcije TU0803 za Slo‑
venijo je dr. Mojca Šašek Divjak, univ. 
dipl. arh. 
Sodelavka COST‑akcije TU0803 za 
Slovenijo je dr. Barbara Goličnik, univ. 
dipl. kraj. arh.

Dr. Mojca Šašek Divjak, univ. dipl. arh.,  
znanstvena svetnica
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 
Ljubljana, Slovenija
E-pošta: mojca.sasek@uirs.si

Richard SENDI
Boštjan KERBLER – KEFO

LivingAll: Gibanje brez ovir in enake 
življenjske možnosti za vse 

LivingAll: Free movements and equal 
living opportunities for all

likšni meri funkcionalno ovirani ljudje 
izkoristijo pravice do prostega gibanja, 
in analizirati podatke ter oceniti de‑
jansko stanje na področju mobilnosti 
funkcionalno oviranih ljudi v evropskih 
državah.

3. Identificirati splošne in specifične 
ovire grajenega okolja, ki onemogočajo 
funkcionalno ovirami ljudem izkoristiti 
pravico do prostega gibanja pri:
•	 dostopnosti do grajenega javnega 

okolja (javne zgradbe, odprti prostor, 
transport na splošno) in

•	 dostopnosti do bivalnega okolja. 

4. Izbrati in predstaviti primere dobrih 
praks (pravna, tehnična ter družbena 
orodja in instrumenti), ki so se izkazali 
za uspešne pri izboljšanju dostopnosti 
za funkcionalno ovirane ljudi, ter pre‑
dlagati aktivnosti in rešitve za obstoječe 
ter predvidene (nove, še nerešene) pro‑
bleme.

5. Predstaviti rezultate projekta zain‑
teresiranim javnostim (stroka, uprava, 
uporabniki).

Rezultati projekta
V okviru evropskega projekta Gibanje 
brez ovir in enakopravne možnosti za 
vse smo pripravili priročnik, z naslovom 
The LivingAll guide to best practices. V 
prvem delu so predstavljeni glavni re‑
zultati raziskovalnega projekta, najpo‑

Časovni okvir projekta: 1. 3. 2007–1. 
3. 2009

Financiranje projekta 
LivingAll – Gibanje brez ovir in enake 
življenjske možnosti za vse je R+D+I 
evropski raziskovalni projekt, ki se je 
izvajal v 6. okvirnem programu Evrop‑
ske komisije.

Namen in glavni cilji projekta
Namen projekta je bilo izboljšanje 
možnosti prostega gibanja in dostopa 
do trga delovne sile za funkcionalno 
ovirane ljudi v globalnem evropskem 
kontekstu. Temeljni cilj projekta je 
bil oblikovati in predlagati smernice 
za izboljšanje sedanjih nacionalnih in 
evropskih politik, ki se nanašajo na to 
področje v državah članicah Evropske 
unije. Drugi cilja pa so bili:
•	 Ugotoviti, v kolikšni meri funkcio‑

nalno ovirani koristijo svoje pravice 
do gibanja brez ovir in enakih ži‑
vljenjskih možnosti v državah Evrop‑
ske unije.

•	 Pripraviti in širiti primere dobrih 
praks za nadaljnji razvoj politik za 
potrebe funkcionalno oviranih.

•	 Pripraviti za nosilce odločanja ustre‑
zne metodologije in orodja za učin‑
kovitejše politike pri zagotavljanju 
gibanja brez ovir za funkcionalno 
ovirane.

Operativni cilji projekta so bili:
1. Analizirati glavne dejavnike, ki vpli‑
vajo na vsakodnevno življenje funkcio‑
nalno oviranih ljudi: 
•	 pravne vidike (analiza politik Evrop‑

ske unije, nacionalnih in regionalnih 
politik, standardov in dogovorov 
med državami ali regijami);

•	 tehnične pripomočke, ki izboljšujejo 
dostopnost funkcionalno oviranim 
ljudem;

•	 družbene pobude in programe, ki 
izboljšujejo dostopnost funkcionalno 
oviranim ljudem.

2. Identificirati komunikacijske poti/
načine in zbrati podatke o tem, v ko‑


