
Profil nevladne organizacije zainteresirane za sodelovanje na področju pametnih
mest in skupnosti

Podatki o nevladni organizaciji 

polni naziv:  Kulturno društvo prostoRož

Naslov: Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana

spletna stran: https://prostoroz.org 

Facebook / Twitter / drugo družbeno omrežje: https://www.facebook.com/prostoRoz 
https://www.instagram.com/prostoroz/ 

Raven delovanja: občinska / regionalna / nacionalna (navedite občino, regijo)

Kaj ponuja nevladna organizacija (npr. pilotiranje in preizkušanje rešitev, dostop do ciljnih skupin,
prepoznavanje potreb uporabnikov, preverjanje uporabniške prijaznosti, izobraževanje 
uporabnikov,...).

- Prepoznavanje potreb uporabnikov (!)
- Izobraževanje uporabnikov
- Dostop do ciljnih skupin
- Inovativno reševanje urbanih problematik
- Opolnomočenje uporabnikov
- Participativnost uporabnikov pri spremembah v prostoru in okolju

Konkurenčne prednosti nevladne organizacije (npr. kompetence, izkušnje, znanja, omreženost, 
članstvo, prepoznavnost,...)

- Multidisciplinarnost (arhitekti, urbanisti, sociolog, psiholog)
- Omreženost (predvsem slovenske občine in druge NVO)
- Prepoznavnost (po celotni Sloveniji)
- Participativni pristopi

Ključne tri reference (opis v enem stavku in spletna povezava na referenco - projekt, dejavnost, 
dogodek, nagrado, izdelek, rezultat...)

- https://vroce-tocke.info   in https://prostoroz.org/kje-ti-je-letos-prevroce-v-ljubljani/  
projekt Vroče točke je bil namenjen spletnemu markiranju Ljubljanskih vročih točk  
prebivalci Ljubljane so označili kar 700 točk, kjer jim je poleti prevroče (temperature pa se 
bodo v Ljubljani vsako leto še višale)  po analizi vročih točk smo predlagali ukrepe in 
rezultate posredovali Mestni občini Ljubljana

- https://prostoroz.org/portfolio/items/trur/    trajnostna urbana regeneracija v Idriji  
sklop usklajenih dejavnosti, ki s pomočjo sodelovanja med različnimi skupinami deležnikov
izboljšuje urbano okolje in kakovost bivanja  najprej smo s prebivalci ugotavljali, kako 
uporabljajo javni prostor in kaj si od njega želijo, nato smo na podlagi želja izdelali serijo 
urbanega pohištva, prav tako smo izvedli serijo izobraževanj za občinske uslužbence 
(ozaveščanje o vključujočem in celostnem urbanem razvoju)

- https://prostoroz.org/portfolio/items/zaprtje-arkove-ulice-v-idriji/    v treh dneh smo 
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začasno uredili in trajno zaprli del ceste pred domom upokojencev v Idriji (urbanistične 
delavnice, urbana oprema, zaprtje prometne ceste za varnost udeležencev prometa)

Kako bo sodelovanje z nevladno organizacijo koristno za občino ali podjetje oz. opis konkretne 
ponudbe za sodelovanje (v treh stavkih / alinejah)

- Sodelovanje bo koristno za celotno Slovenijo, saj prostoRož deluje v mnogih slovenskih 
občinah po celotni Sloveniji

- Omogočali bomo inovativne digitalne formate oz. orodja za participacijo prebivalcev 
mestnih občin, sosesk ali okrajev, s čimer bomo učinkovito identificirali ideje, skrbi in 
interese prebivalcev  z datkovno podporo bomo ključnim odločevalcem lažje 
predstavljali potrebe in predloge prebivalcev ter predlagali usmeritve

- Občine bodo z digitalnimi formati (npr. gamifikacijo, ankete, mapiranje, ipd.) lahko sledile 
potrebam svojim prebivalcem in jim s tem ponujale participativno vključenost v glavne 
investicije, tak način pa vodi do večje uporabe javnih površin in razvijanja skupnosti.

Kontaktna oseba za sodelovanje (ime in priimek, položaj, e-naslov, telefon)

Naja Kikelj, svetovalec za delo z uporabniki, info@prostoroz.org, 040 231 667

mailto:info@prostoroz.org

