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Prihodnost mesta in podeželja – iskanje sinergij (ROBUST) je evropski raziskovalni projekt, ki 
podpira  razumevanje interakcij med podeželskimi in mestnimi območji. Glavno vodilo projekta je, 
da so vzajemno koristni odnosi podeželskih, primestnih in mestnih območji  ključ do uresničevanja 
pametnega, krožnega in vključujočega gospodarstva trajnostne Evrope. Projekt ROBUST se izvaja od 
junija 2018 do junija 2021 ter združuje 24 evropskih partnerjev, ki predstavljajo raziskovalne in praktično 
usmerjene organizacije, povezane v 11 regionalnih tako imenovanih živih laboratorijev, ki delujejo v 
petih skupnostih izbranih praks.
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Živi laboratoriji v projektu Robust delujejo v enajstih ev-
ropskih državah. Združujejo lokalne deležnike z namenom 
razviti in testirati nove načine, kako se spopadati z izzivi 
določene regije.

Živi laboratoriji se ukvarjajo s petimi temami:

• novi poslovni modeli in trg dela,
• javna infrastruktura in družbene storitve,
• trajnostni prehranski sistemi,
• kulturne povezave in
• ekosistemske storitve.

Vsako od navedenih tem podrobneje raziskuje posa-
mezna skupnost praks, ki jo tvorijo raziskovalci in izvajalci 
razvoja na posameznem območju, vključenem v projekt 
ROBUST. Skupnosti praks omogočajo strukturiran forum 
za deljenje dejanskih izkušenj in ugotovitev živih labora-
torijev.

Živi laboratoriji Ljubljanska urbana regija

Nekateri deležniki, ki sodelujejo v živem laboratoriju Lju-
bljanske urbane regije, med seboj sodelujejo že nekaj 
časa. Javne inštitucije, restavracije in manjši proizvajal-
ci hrane zadnji dve leti poskušajo uskladiti svoje interese 
ter zbrati informacije o povpraševanju in ponudbi hrane 
v regiji. Sodelovanje se je pričelo v Ljubljani, cilj živega 
laboratorija, ki ga vodita raziskovalni partner Oikos ter iz-
vajalec vsebin Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije, pa je razširiti sodelovanje v celotni regiji z 
okoli pol milijona prebivalci.

Ker so raziskave in sodelovanje na tem področju prece-
jšnja novost, bo živ laboratorij poskusil vključiti tudi druge 
deležnike, od nacionalnega in regionalnega do lokalnega 
nivoja. Ti bodo v procesu pomagali identificirati še druge 
potencialne partnerje. Tako bo živ laboratorij platforma 
za nadaljnje aktivnosti na področju kratkih prehranskih 
verig v regiji. Glede na to, da formalno regije v Sloveni-
ji ne obstajajo, bo veliko energije vložene v sodelovanje 
z občinami in deležniki, pa tudi v pridobivanje  politične 
podpore za dogovorjen cilj.
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Če želite več izvedeti o projektu ROBUST in o zadnjih izsledkih raziskav na temo odnosov med 
mestom in podeželjem, obiščite stran www.rural-urban.eu

ROBUST receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727988. The content of this 
publication does not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with 
the author(s).

Cilj živega laboratorija bo definirati ključne dejavnike us-
peha za skrajšanje prehranskih verig v Ljubljanski urbani 
regiji. S pomočjo komunikacijskih in sodelovalnih orodij 
bomo poskušali razumeti delovanje teh verig, spoznati 
obstoječe pravne in organizacijske oblike med deležni-
ki ter potenciale za izboljšano sodelovanje in učinkovito 
lokalno ponudbo. Raziskovalno delo v projektu bo osre-
dotočeno na zbiranje dodatnih informacij o ponudbi in 
povpraševanju po lokalni hrani v celotni regiji, pogloblje-
no pa bomo tudi raziskali obstoječo zakonodajo, ki se 
nanaša na pravila javnega naročanje hrane v javnih in-
štitucijah, in zbrali predloge za morebitne izboljšave. V ta 
namen se bomo povezali z drugimi regijami, ki se sooča-
jo s podobnimi izzivi.

Vzporedno bomo vodili procese sooblikovanja ciljev in 
aktivnosti, ki bodo prispevali k gradnji notranjega part-
nerstva med deležniki ter k njihovi podpori kratkim preh-
ranskim verigam.

Agenda živega laboratorija Naslednji koraki

V prihodnjem letu bomo organizirali srečanje z deležniki, 
na katerem se bomo uskladili o skupnih ciljih, načrtu dela 
in aktivnostih ter spremljanju učinkov teh aktivnosti. Nato 
bomo s pomočjo različnih orodij izvajali aktivnosti z zain-
teresiranimi partnerji, od strokovnih intervjujev, skupne-
ga dogovarjanja o konceptu in viziji, participatornega 
načina uporabe geografskih informacijskih sistemov in 
metode svetovne kavarne. Organizirali bomo tudi spom-
ladansko in jesensko borzo živil, namenjeni spoznavan-
ju  lokalnih pridelkov in proizvajalcev ter tistih, ki naročajo 
hrano v javnih inštitucijah. S kupovanjem lokalnih izdelkov 
na tržnicah in neposredno pri kmetih pa lahko prebivalci 
regije podpirate lokalne proizvajalce, zmanjšate ogljični 
odtis ter se obenem zdravo in kvalitetno prehranjujete.
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Časovni potek projekta

Več o ROBUSTu.

Kontakt
Glavni cilj je razumeti povpraševanje in poten-
cial za pridelavo lokalne hrane v Ljubljanski urbani 
regiji s pomočjo obstoječih in morebitnih novih ka-
zalnikov ter preko vključevanja čim širšega števila 
deležnikov.

Povečanje porabe lokalno proizvedene hrane v 
javnih inštitucijah Ljubljanske urbane regije bomo 
spodbujali z različnimi dogodki, namenjenimi pov-
ezovanju porabnikom in proizvajalcem.

Posebna pozornost bo namenjena novim orga-
nizacijskim oblikam povezovanja med lokalnimi 
proizvajalci hrane ter sodelovanju med njimi in 
porabniki njihovih proizvodov.
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