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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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V okviru projekta ROBUST je bilo vzpostavljenih enajst 
živih laboratorijev (po eden v vsaki sodelujoči regiji), ki 
združujejo lokalne deležnike, da bi razvijali nove načine 
za spopadanje z izzivi v svoji regiji. V okviru projekta je 
bilo določenih pet širših tem in za njihovo raziskovanje 
so bile vzpostavljene posamezne skupnosti praks. Vsak 
živi laboratorij je izbral tri od petih tem, predstavniki vseh 
enajstih živih laboratorijev pa si v okviru posameznih 
skupnosti praks izmenjujejo svoje izkušnje in ugotovitve 
ter se posvetujejo s sodelujočimi znanstveniki.

Živi laboratorij Ljubljanske urbane regije vodita raziskovalni 
partner Oikos ter izvajalec Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije, v njem pa sodelujejo javne 
inštitucije, proizvajalci hrane, podjetniki in organizacije s 
področja trajnostne pridelave hrane, javne infrastrukture 
in storitev. Trajnostni prehranski sistemi so namreč 
glavna tema ljubljanskega živega laboratorija, poleg 
te pa se laboratorij ukvarja še z javno infrastrukturo in 
družbenimi storitvami ter z novimi poslovnimi modeli in 
trgom dela. Živi laboratorij se zato posveča predvsem 
dejavnikom, ki vplivajo na oskrbo s hrano in vzpostavitev 
kratkih prehranskih verig v Ljubljanski urbani regiji. 

Živi laboratorij Ljubljana Ozrimo se: aktivnosti v letu 2019

V preteklem letu smo se posvetili analizi deležnikov in 
aktivnosti na področju prehranskih sistemov in trajnostne 
pridelave hrane v Ljubljanski urbani regiji: pregledali smo 
različne vire in zbrali rezultate raziskav na tem področju, 
opravili vrsto intervjujev s predstavniki različnih organizacij 
in z lokalnimi pridelovalci hrane ter analizirali predpise na 
področju javnega naročanja, prevozov, skladiščenja in 
predelave hrane. Na podlagi ugotovitev smo identificirali 
dejavnike, ki vplivajo na dolžino prehranskih verig in skušali 
oceniti, kako bi nanje lahko vplivali, da bi prehranske verige 
skrajšali in s tem povečali delež oskrbe z lokalno pridelano 
hrano. Pri tem smo analizirali tudi dostopnost prodajnih 
mest in vlogo, ki jo ima pri tem javna infrastruktura in 
storitve, zlasti organizacija lokalnih tržnic in javni promet. 
Spremljali smo vzpostavitev in uspešnost novih poslovnih 
modelov, ki so jih vzpostavili deležniki, kot so npr. uporaba 
IKT in družbenih omrežij za trženje in dostavo pridelkov, 
povezovanje prodaje z lokalnimi dogodki in podobno. 

Posebej natančno smo se posvetili javnemu naročanju 
lokalno pridelane hrane v javnih institucijah, pri čemer 
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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).

Pogled naprej v leto 2020

V letošnjem letu bomo zaključili z analizo učinka javnega 
naročanja lokalno pridelane hrane v osnovnih šolah in 
ugotovitve primerjali z ugotovitvami živih laboratorijev iz 
province Lucca (Italija) in grofije Gloucestershire (Velika 
Britanija). Člani živega laboratorija se bomo sestali na dveh 
srečanjih, partnerji projekta pa bodo poleg tega opravili 
vrsto intervjujev z inštitucijami s področja trajnostne 
pridelave hrane in javne infrastrukture. Spomladi se nam 
bo pridružila tudi študentka iz Nizozemske, ki želi za svoje 
magistrsko delo primerjati pridelavo hrane in oskrbne 
sisteme v Ljubljanski urbani regiji s sistemi v občinah 
Ede in Wageningen na Nizozemskem. Še naprej bomo 
sodelovali pri organizaciji borze živil, a bomo poskusili 
povečati raznolikost udeležbe. Aprila bodo štirje deležniki 
– člani živega laboratorija sodelovali na konferenci 
”Informirana mesta”, ki jo v mestu Lucca v Italiji organizira 
ICLEI.
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smo črpali iz analiz opravljenih v Mestni občini Ljubljana in 
informacij, zbranih na spomladanski in jesenski borzi živil, 
ki uspešno povezuje lokalne proizvajalce s potencialnimi 
kupci. V prihodnje bomo poskusili povečati raznolikost 
udeležbe na borzi in k sodelovanju pritegniti tudi domove 
starejših občanov in gostinski sektor. Vzpostavili smo stik z 
osnovnimi šolami in pri eni izmed njih analizirali konkretne 
podatke o količinah in izvoru živil lokalnega izvora, analizo 
pa nadaljujemo z vključevanjem več šol. Na področju 
javne infrastrukture, javnega prometa in trajnostne 
mobilnosti smo se naslanjali predvsem na aktivnosti 
in rezultate različnih projektov na tem področju, ki jih 
izvajajo RRA LUR, občine in lokalni partnerji, in jih analizirali 
v luči dostopnosti, možnosti dostave ter trženja lokalno 
pridelane hrane.

Oktobra smo organizirali srečanje deležnikov, katere 
namen je bil analizirati interakcije med deležniki na 
različnih področjih ter ugotoviti, kako se razlikujejo glede 
na tip deležnika, sektor, proizvode, storitve in način 
načrtovanja ter financiranja. Zaključke smo predstavili na 
novembrskem srečanju partnerjev projekta v Rigi ter jih 
uporabili pri načrtovanju aktivnosti v prihodnjem letu.

8. forum “Informirana mesta” bo potekal med 2. in 3. 
aprilom 2020. Za več informacij obiščite: Informed Cities 
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v  Lucci (IT)

Priložnosti za sodelovanje v projektu

https://informedcities.eu/events/8th-informed-cities-forum/

