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Publikacija je rezultat skupne aktivnosti Inštituta za 

politike prostora in partnerjev, ki so leta 2011 sodelovali 

pri organizaciji sprehodov Jane's Walk v Ljubljani: Društvo 

kulturna četrt Tabor, Društvo za urbano okolje - Odbor za 

lepšo Staro Šiško, skupina Paz!Park, Društvo Prostorož, 

Zavod Bunker, KUD Obrat in Muzej za arhitekturo in 

oblikovanje. Organizacijo sta podprla tudi Focus, društvo 

za sonaraven razvoj, ter CIPRA Slovenija, društvo za varstvo 

Alp. Sprehodi Jane's Walk so potekali v okviru projekta 

»Mreža za prostor«. 

Sprehode po Ljubljani so vodili: sociolog dr. Drago Kos 

s  Fakultete za družbene vede, arhitekt in urbanist Tadej 

Žaucer, IPoP, sociologinja Petra Očkerl, krajinska arhitektka 

Urška Kranjc, Pazi!park, arhitekt Marko Peterlin, IPoP, in 

krajinska arhitektka mag. Maja Simoneti,  IPoP.  Strokovno 

so izvedbo sprehodov dodatno podprle: Urška Kranjc z izri-

som zemljevidov in pripravo letakov, Petra Očkerl in Marjeta 

Benčina iz društva Focus s pripravo zapisov po sprehodih. 

Organizatorji se posebej zahvaljujemo za udeležbo na 

sprehodih po Taboru in po Fužinah dr. Pavlu Gantarju, 

takratnemu predsedniku Državnega zbora Republike 

Slovenije, in za sodelovanje pri izvedbi sprehoda po Fužinah 

arhitektu in urbanistu Justinu Bevku. Hvala seveda tudi 

vsem drugim sprehajalcem. 

Izdajo publikacije podpira tudi kanadska neprofitna orga-

nizacija »Jane's Walk«, ki od leta 2007 organizira sprehode 

in tako popularizira živost mest, ki se poraja preko poveza-

nosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci. 

»Jane's Walk« nas je spodbudila k izvedbi sprehodov in 

prispevala številne praktične napotke in priporočila za nji-

hovo izvedbo, ki jih objavljamo na koncu te publikacije. 
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Gremo peš … 
Dr. Pavel Gantar

Pred kakšnimi dvanajstimi leti sem se udeležil ministrske konference o zdravju in okolju, ki so jo pod patronatom Združenih 

narodov organizirali v Londonu, v Veliki Britaniji. Na konferenci se je več, tedaj uglednih, govorcev izreklo za večjo vlogo 

pešačenja v mestu, saj  je dobro za zdravje in zmanjšuje prometne obremenjenosti centrov mest. Naslednji dan sem 

odprl enega od britanskih časnikov, ne spomnim se več katerega,  in v njem sem ob poročilu s konference zagledal veliko 

fotografijo Johna Cleeseja iz Monty Pythona, v pozi smešne hoje, in pod njo podpis »Minister of Silly Walking«. Takrat se je 

še dalo norčevati iz ministrov, ki so se z letali pripeljali iz vse Evrope, da bi, poleg ostalega, ljudskim množicam priporočili, 

naj za boljše okolje in lastno zdravje več pešačijo.  Danes to verjetno ne bi bilo več mogoče. Pešačenje v mestih že kar nekaj 

časa ponovno dobiva domovinsko pravico. Več kot to, urbanistično urejenost naših mest presojamo po tem, kako so primerna 

za razne oblike pešačenja in sprehajanja. Pešačenje za čedalje več ljudi ni samo premagovanje izrazito kratkih  razdalj, pač 

pa uveljavljen način za premagovanje ustreznih razdalj in opravljanje vsakodnevnih malih ter večjih opravil. 

Da bi se pešačenje lahko uveljavilo na primernih razdaljah ali pa v svoji rekreativni in družabnostni funkciji, morajo biti 

mesta, ali njegovi posamezni predeli, prijazni in primerni za pešačenje. Kdo se bo odpravil na pešačenje ob dolgočasnih 

industrijskih infrastrukurah,  po dolgočasnih ulicah ter neobvladljivih javnih prostorih, ki jih niti ne moremo prav 

poimenovati in jih dojemamo kot nevarne? Spomnimo se, urbanistična doktrina, ki je vse do srede šestdesetih let 

obvladovala gradnjo in preurejanje naših mest, je pešca izrinila iz javnih površin, namenjenih prometu v mestu. Diktat 

osebnega avtomobila je po različicah funkcionalističnega urbanizma trge spremenil v ploščadi, te pa v parkirišča, skrčil 

pločnike, pešce pa v najboljšem primeru preusmeril v  pešcone in jim naročil, naj se pustijo zapeljati barom, lokalom in 

trgovinam.  Še danes se mora pešec v Ljubljani soočati s prometnimi ureditvami in ovirami, ki mu povzročajo slabo voljo, 

obenem pa se še vedno srečujemo s projekti, ki v območjih omejenega avtomobilskega prometa načrtujejo podzemne garaže, 

ki bodo privabljali osebne avtomobile prav tja, kjer jih ne želimo imeti!

Jane Jacobs se je tem trendom uprla – ne samo kot teoretičarka in pronicljiva opazovalka mestnega življenja, ampak 

tudi kot aktivistka in borka proti podrejanju življenja prebivalcev mestnih okolij New Yorka (in drugih mest) velikim 

»modernizacijskim« posegom. S protestom »od spodaj«, predvsem pa z iskanjem ljudem in njihovim načinom življenja 

primernih rešitev, je utrla pot novim urbanim gibanjem, ki po ocenah eminentnih urbanih proučevalcev, kot je na primer 

Manuel Castells (City and the Grassroots. University of California Press. Berkeley and Los Angeles, 1983), sooblikujejo 

sodobno uporabno in doživljajsko podobo sodobnih mest. Boj med institucionaliziranim urbanizmom, ki temelji na 

moči in pravni regulaciji, podprtim z ekonomskimi interesi investitorjev na eni in poskusi »prisvajanja« mesta  oziroma 

posameznih mestnih predelov s strani različnih skupin v mestu, ki jim gre za življenjsko in simbolno redefinicijo mesta, 

je še danes stalnica dinamike urbanega razvoja in mestnega življenja.  Gibanje »Occupy Wall Street« in njegove inačice v 

mestih po svetu, navsezadnje tudi v Ljubljani, ni samo protest proti tako ali drugače razumljenemu globalnemu finančnemu 

kapitalizmu, pač pa je tudi ponovna vzpostavitev javnosti v mestnih prostorih. Da se ta gibanja formirajo kot urbani boji, je 

razvidno že ob tem, da jih poskušajo izriniti iz teh prostorov in ponovno zamejiti razliko med javnim ter privatnim v mestih.
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Kakorkoli že, Jane Jacobs je v nasprotju s številnimi  raziskovalci urbanega življenja, ki so v mestu odkrivali anonimnost, 

odtujenost in izkoreninjenost, razkrila bogato in raznovrstno življenje na ulici, v parkih in mestnih kotičkih, resda različno 

od življenja v tradicionalni »ujeti« skupnosti, zato pa nič manj privlačno in odgovorno do sosedov in someščanov. To 

dediščino Jane Jacobs je treba spoštovati in jo negovati. Odkrila je pešca in pločnik v mestu, odkrila je, da je njegov pogled 

na mesto drugačen, kot tisti iz avtomobila, da lahko primerno oblikovano mesto ponudi vrsto družabnostnih  funkcij in 

mesto ni samo funkcionalni pripomoček za življenje. 

Jane's Walk, prireditev, ki so jo prvič organizirali v Torontu leta 2007, in se iz leta v leto širi tudi v druga mesta, je način kako 

(ponovno) skrite razsežnosti naših mest odkriti z očmi pešca in radovednega opazovalca, kaj je tisto, kar naše ulice in trge 

dela varne za prebivalce in obiskovalce, kaj morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve, obenem pa je to tudi prireditev, ki 

povezuje ljudi v prizadevanju za vsakodnevnemu življenju prijazne mestne četrti. 

Prireditev v Ljubljani (maja 2011) je ponudila štiri zanimive poti, v štirih različnih mestnih predelih z lastno lokalno 

zgodovino, od značilnega mestnega okolja do nekdaj primestnega in na novo urbaniziranih okolij. Sam sem se udeležil 

dveh sprehodov v mestnih okoljih za katera sem verjel, da sem jih dobro poznal. Pa vendarle sem se zmotil, oči so uspele 

zabeležiti podrobnosti, ki ustvarjajo prijetne doživljajske občutke. Predvsem pa sem bil vesel spoznanja, da je včasih 

potrebno zelo malo, da nek predel ali posamezna lokacija iz zanemarjene postane  uporabno in atraktivno okolje za lokalne 

prebivalce in obiskovalce. 
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Peter Foley, director Jane's Walk  

Jane's Walk was started in 2007 to commemorate and celebrate the life and ideas of Jane Jacobs, and now has become an 

event hosted by cities around the world. Jane Jacobs' call to 'get out and walk', to learn about your city and get involved, 

has inspired volunteer walk leaders to share and converse about their neighbourhoods and meaningful places.  The Jane's 

Walk event continues to grow globally and we are excited to see how well it has been received in Slovenia. 

Jane's Walk se je pričel leta 2007 da bi obeležil in počastil življenje in ideje Jane Jacobs, odtlej pa je postal dogodek, ki ga 

gostijo številna mesta po svetu. Poziv Jane Jacobs, da 'gremo ven in se sprehodimo', da se poučimo o svojem mestu in se 

aktiviramo, je navdihnil prostovoljce, vodje sprehodov, da delijo svoje znanje in izkušnje in se pogovarjajo o svojih soseskah 

in smiselnih prostorih. Dogodek Jane's Walk se še naprej širi po svetu in navdušeni smo nad tem, kako dobro je bil sprejet v 

Sloveniji.
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Jane Jacobs nagovarja sodobno urbanistično prakso
Mag. Maja Simoneti

 Jane Jacobs. Foto: Phil Stanziola, New York World-Telegram & Sun, 1961

Jane Jacobs (1917-2006) je večino svojih pronicljivih kritik uličnega življenja, odtujenega urbanističnega načrtovanja 

in arhitekture objavila v časopisih ter arhitekturnih revijah v New Yorku. Besedila, v katerih je črtila strokovno aroganco 

urbanistov in arhitektov ter jim kritično oporekala razumevanje človekovega merila in vsakdanjih potreb, je povzela v knjigi 

Umiranje in življenje velikih ameriških mest (The Death and Life Death of Great American Cities, 1961), s katero je pred 

petdeset leti postavila temelje sodobnemu razumevanju mest in verjetno napisala eno najbolj vplivnih knjig v zgodovini 

urbanističnega planiranja. 

Knjiga povzema njena razmišljanja in napade na takrat prevladujočo plansko teorijo in miselnost, da arhitekt najbolje ve, kaj 

je dobro za ljudi in da je z racionalističnim planiranjem »od zgoraj navzdol« možno prilagoditi ravnanje ljudi predstavam o 

dobrem in racionalno urejenem mestu. 

Jacobs se je rodila 7. maja 1917, v Scrantonu v Pennsilvaniji, in se v času gospodarske krize, leta 1934, preselila V New York. 

Kot svobodna kolumnista je v poznih petdesetih in šestdesetih pisala za revijo Vogue in časopis New York Herald Tribune. 

Poleg pronicljivosti je zanjo značilen splošno razumljiv način analiziranja uličnega življenja in odtujenega urbanističnega 

načrtovanja. Jacobs je opozarjala na vrednost prepletanja funkcij, slavila je značilno mestno raznovrstnost posameznih 

mestnih predelov in njeno notranjo ter vsestransko razvojno moč ter zavračala visoke gostote novo načrtovanih območij, 

ki so iz prenovljenih ulic izbrisale vsakdanje življenje. S tem, ko je razkrivala dragocenost živahnega življenjskega utripa, je 

uničujoče kritizirala urbano prenovo ameriških mest, ki je slume spreminjala v nove  monofunkcionalne soseske. Bila pa je 

tudi aktivistka in udeleženka državljanskih gibanj, ki jim pripisujejo zasluge za to, da so nekateri projekti prenove v velikih 

mestih propadli.

»Z razpravo o socialnem in družabnem življenju ulice in »baletu mestnega pločnika« se Jacobs vpisuje v eno od 

konstitutivnih tem tradicionalne in sodobne urbane sociologije, to je v razpravo o osamljenosti in povezanosti/družabnosti 

v mestu in pomenu javne sfere v mestu oziroma mesta kot javne sfere«, pravi Gantar v obsežni spremni besedi k izdaji 

slovenskega prevoda knjige, ki je izšla leta 2009 , pri založbi Studia Humanitatis. 

Medtem ko je Jacobs motila in vznemirjala strokovnjake in politike, je, ta vsestransko izobražena, laična urbanistka in žena 

arhitekta, s svojim razumljivim opisovanjem razmer vzbudila zanimanje široke javnost za mestni prostor. S tem je postala 

pionirka neposrednega vključevanja uporabnikov v urejanje prostora, spremljanje stanja, načrtovanje in izvajanje ureditev, 

v vzdrževanje in rabo ter tudi prenovo. Zato seveda ni čudno, da je Jane Jacobs tako zelo popularna tudi danes, ko se 

mestne uprave po vsem svetu, bolj kot kadarkoli doslej, zavedajo, da brez sodelovanja z meščani niso sposobne učinkovito 

obvladovati stanja v vseh, tudi oddaljenih in skritih, predelih mest. Jane Jacobs je s svojo knjigo nagovorila množice 

uporabnikov in  - podobno kot leto dni za njo Rachel Carson s knjigo Nema pomlad (Silent Spring, 1962) na področju varstva 

okolja - dosegla, da si je javnost končno drznila izraziti mnenje o razmerah v prostoru in na osnovi svojih opažanj kritično 

razpravljati o vprašanjih urejanja javnega prostora in mesta ter se upreti strokovnim rešitvam.
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»Jane's Walk« - globalna akcija za lokalne učinke
Marko Peterlin 

Jane Jacobs na protestu za ohranitev postaje Penn Station v New Yorku. 

Foto: Walter Daran, 1963. Vir: Hulton Archives/Getty Images

Na podlagi duhovne zapuščine Jane Jacobs in njenega dolgoletnega publicističnega ter aktivističnega dela se je v zadnjih 

desetletjih po vsem svetu razširilo zavedanje, da svojim prebivalcem omogočajo višjo kakovost življenja mesta z živahnim 

vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo programov v objektih in s takšnimi ureditvami javnega prostora, ki prebivalce 

spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih hodijo peš. Dobra hodljivost mest, kot poimenujemo prijaznost mestnega okolja 

za pešačenje, zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev ter mestnega okolja. Obenem 

pešačenju prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi razvoj lokalnega gospodarstva, kot so lokalne trgovine, 

storitvene dejavnosti ali kreativne industrije. Hodljivost mesta omogoča razvoj intenzivnih in raznolikih družbenih vezi ter 

tako ne le, da bogati vsakdanje življenje prebivalcev, temveč tudi krepi socialni kapital, ki predstavlja ključni vir razvojne 

moči lokalnih skupnosti.

Počastitev idej in zapuščine Jane Jacobs kot spodbude za utrjevanje živosti mesta, ki se kaže prav v privlačnosti za 

pešačenje, je glavni cilj urbanih sprehodov pod imenom »Jane‘s Walk«, ki se prvi konec tedna v maju vsako leto organizirajo 

po vsem svetu. To so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po 

vsakdanjih opravkih in predvsem o vplivu pešcev na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s 

sosedi in sosesko ter spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, 

s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetne za 

življenje. 

Sprehodi se izvajajo od leta 2007, ideja zanje pa prihaja iz Toronta, kjer je Jane Jacobs po umiku iz ZDA preživela večji del 

svojega življenja. Od leta 2009 so se sprehodi Jane‘s Walk razširili čez kanadske meje in v 2011 je bilo organiziranih že 511 

sprehodov po 75 mestih v petnajstih državah, med njimi so bili prvič tudi sprehodi v Ljubljani.
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Sprehodi »Jane's Walk« v Ljubljani 
Maja Simoneti

Prvi konec tedna v maju 2011 je Ljubljano zaznamovalo 

pešačenje. Množičnemu rekreativnemu pohodu po Poti ob 

žici so se pridružili tudi udeleženci štirih urbanih sprehodov 

»Jane’s Walk« po različnih delih mesta.  V soboto, 7. maja in 

v nedeljo, 8. maja so bili organizirani sprehodi po Taboru, 

Spodnji Šiški, Zgornji Šiški in Fužinah. Od ure in pol do 

dveh ur in pol trajajoči sprehodi so se povezovali z dogodki, 

ki so ta dan že potekali na teh območjih, in vsebinsko 

dopolnjevali tradicionalni pohod ob žici.

Organizacijo sprehodov »Jane’s Walk« v Ljubljani je prevzel 

Inštitut za politike prostora, neodvisen raziskovalni zavod 

in nevladna organizacija na področju urejanja prostora. 

Izvedeni so bili v sodelovanju z lokalnimi partnerji - 

Društvom kulturna četrt Tabor, Društvom za urbano 

okolje - Odborom za lepšo Staro Šiško, skupino Paz!Park, 

društvom Prostorož, Zavodom Bunker, KUD obrat in 

Muzejem za arhitekturo in oblikovanje. Pri organizaciji pa 

sta sodelovala tudi Focus, društvo za sonaraven razvoj, ter 

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.

Organizacija in izvedba ljubljanskih sprehodov sta v 

svojem prvem letu, kljub kratkim pripravam, dobro uspela. 

Na posameznih sprehodih je bilo od deset do petdeset 

udeležencev, ki so se sprehajali od ure in pol do dveh ur in 

pol ter se na Taboru in v Spodnji Šiški še dolgo družili tudi 

v neformalnem pogovoru ter drugih programih. Številni 

posamezniki so se zanimali, če bodo sprehodi tudi drugo 

leto, če se lahko izvedejo tako, da se ne bi prekrivali, če 

bodo tudi v drugih krajih po Sloveniji in podobno. Iz tega 

organizatorji sklepamo, da se zanimanje za razmere v 

prostoru povečuje, kar je zelo dobra popotnica za razvoj 

odgovornega sodelovanja prebivalcev v urejanju prostora. 

Z izbiro območij za sprehode se je lepo razkrila stopnja 

lokalne organiziranosti in pripadnosti okolju. Na Taboru in 

v Spodnji Šiški je bilo število udeležencev sprehoda veliko 

večje kot v Fužinah in posebej v Zgornji Šiški. Zanimanje 

za sprehod povezujemo z zanimanjem za razmere v 

prostoru, ki je, po letošnjih sprehodih sodeč, večja tam, 

kjer obstaja več žarišč povezovanja, kot npr. na Taboru, 

oziroma tam, kjer je povezanost na lokalni ravni dobra, kot 

je v Stari Šiški.  Na Taboru je zadnja leta veliko dogodkov, 

ki so predvsem delovanje tamkajšnjih kulturnih ustanov 

razširili tudi v javni prostor in s tem pritegnili pozornost 

prebivalcev. Najsi bodo zadovoljni ali kritični, tamkajšnji 

prebivalci se živosti svoje soseske dobro zavedajo. V Spodnji 

Šiški Društvo za urbano okolje in Odbor za lepšo Staro Šiško 

že nekaj let povezujeta prebivalce v skrbi za razmere v 

soseski in v razvojnih razpravah z Mestno občino Ljubljana. 

Organizacija se je v preteklih letih, ob različnih delavnicah 

in neformalnih razpravah, še dodatno utrdila in postala 

dober zagovornik lokalnih interesov. 

V nasprotju s prejšnjima območjema pa je bilo sprehod 

v Zgornji Šiški v enakih časovnih okvirih nemogoče 

organizirati s tako učinkovitim odzivom. Pričakovanje, da 

se bosta vabilu k sodelovanju brez posebnega truda odzvala 

Četrtna skupnost in Kino Šiška, so bila prevelika, prav 

tako je bilo vabilo na dogodek za prebivalce v odsotnosti 

kakršnihkoli drugih podobnih dogodkov preveliko 

presenečenje, da bi prišli v večjem številu. Na Fužinah 

je sprehod (po pričakovanjih) zanimal tako nekatere 

stanovalce kot obiskovalce od drugod, saj gre za znano in 

svojstveno mestno sosesko, kjer prebivalci izpričano gojijo 

lokalno pripadnost.

Na sprehodih so se udeleženci najprej seznanili z 

osebnostjo in delom Jane Jacobs, nato pa po predstavitvi 

delovnih izhodišč skupaj raziskovali značilnosti prostora, 

po katerem so se sprehodili in o katerem so govorili, ko 

so se ustavljali na predvidenih postajah. Z opazovanjem 

ureditev, prilagojenosti za potrebe otrok in starejših, 

pretočnosti ter varnosti prostora so se počasi spremenili v 

kritične opazovalce podrobnosti in oblikovali tudi različne 

predloge za izboljšanje stanja. 

Udeleženci sprehodov so se lahko na sprehodih v živo, na 

lastne oči in z lastnimi nogami, nekateri pa tudi s skiroji 

in trikolesi, prepričali, kako dragoceno je gojiti hodljivost 

prostora, skrbeti za varne, vzdrževane in zanimive ureditve 

in programe ter skozi oblikovanje pobud za spremembe in 

neposredno udeležbo pri urejanju gojiti tudi pripadnost 

svojemu bivalnemu okolju. Udeleženci sprehodov so dobili 

priložnost, da se naučijo ločiti dobre od slabih ureditev in 

oblikovati pobude za spremembe. 



11

1

2

3

4

5

6

Postaja

Tabor
Dr. Drago Kos

Kraj in čas: Tabor, sobota, 7. maja 2011 ob 18. uri

Sprehod je vodil dr. Drago Kos, FDV.

Park Tabor – Pri vodnjaku

Glavno križišče (Slomškova in Kotnikova ulica)

Znamenite« stopnice in novi mestni vrtovi

Poslovnometadonsko središče

SEM – Slovenski etnografski muzej

Športni Tabor

Hotel Tabor

Nepreorana Ledina

Policijska akademija

7

8

9



12

Jane Jacobs (1916-2006) je bila svetovno znana urbana 

sociologinja ameriško-kanadskega porekla. Ostro kritiko 

protiljudskega urbanizma, ki je omejeval življenje ljudi, je 

leta  1961 radikalno ubesedila v zelo slavni knjigi Umiranje 

in življenje ameriških mest, ki je postala klasika urbanih 

študij. Knjigo  imamo od leta 2009 tudi v slovenskem 

prevodu.

Jane Jacobs ni samo pisala, ampak je bila zelo aktivna tudi 

pri »prenosu svojih idej v prakso«. Kot tako so si jo zelo 

zapomnili upravljavci nekaterih ameriških mest, še posebej 

pa nekateri newyorški župani. 

Lahko bi rekli, da so Janini sprehodi (Jane‘s Walks) njen 

posthumni prispevek k izboljšavam življenja v sodobnih 

svetovnih mestih.

Sprehajamo se po določenem predelu mesta, opazujemo 

fizične strukture in utrip prostora ter ugotavljamo, kako je 

mestni prostor ne/prilagojen raznovrstnim uporabnikom. 

Vodja sprehoda predstavi oporne točke opazovanja in 

morebiti vnaprej opozori na nekatere značilnosti območja, 

kjer bo potekal sprehod.

Ljubljanska soseska Tabor je npr. zelo raznovrstna – tu so 

stanovanjski, verski objekti, državne upravne institucije 

(policija, ministrstva) izobraževalne ustanove, športni 

infrastrukturni odprti in zaprti objekti, kulturne inštitucije, 

poslovne dejavnosti itd.. 

Navkljub tej pestrosti je utrip soseske dokaj miren. Verjetno 

je tako zato, ker je območje prometno relativno izolirano 

oziroma promet poteka po obodnih cestah, ki so tudi meje 

območja (Masarykova, Njegoševa, Ilirska, Resljeva). Veliko 

pa k temu prispeva kompleks železniške postaje, ki močno 

omejuje prometne tokove s severa. Med sprehajanjem 

opazujemo vse: ljudi, opremo, stavbe, urejenost prostora, 

kakovost opreme, urejenost in varnost prometa z vidika 

individualnih avtomobilistov, javnega prometa, pešcev, 

ljudi s posebnimi potrebami, otrok ipd..

Zanima nas, kako intenzivna je uporaba prostora, ali 

prostor morda privlači »flaneurje«, ljudi, ki se »brez 

očitnega razloga« zadržujejo na ulicah, trgih, ali pa ljudje 

hitijo mimo, ker jih prostor sploh ne pritegne.

Posebej smo pozorni na posebnosti prostora in pa na nelo-

gičnosti ureditev, ki so lahko posledica slabih ali neustre-

znih načrtovalskih in urejevalskih posegov. Zanima pa nas 

tudi, ali mestni prostor deluje podoptimalno zaradi indife-

rentnosti stanovalcev, obiskovalcev in upravljavcev oziroma 

njihove slabe medsebojne komunikacije in koordinacije …  

Postaja 1  Park Tabor – Pri vodnjaku

Prostor, kjer so po nekaterih pričevanjih postavili šotore 

Turki, ko so oblegali Ljubljano, se danes imenuje Tabor. 

Sprehajali se bomo po nekdanjem turškem taborišču, ki 

pa se je od tedaj razvilo v zanimivo in morda nekoliko 

spregledano ljubljansko mestno četrt.

1

Sprehajalci se zberemo pri modernističnem vodnjaku v 

»središču« Tabora. Kovinski vodnjak je velikokrat presušen 

in ne deluje. Vzdrževanje jeklenega »rostfrei« vodnjaka je 

morda (pre)zahtevno,  očitno je precej preprosteje zapreti 

ventil za dovod vode. Vendar - ali je suh vodnjak še vodnjak 

ali pa je to zgolj neka invalidna, hendikepirana skulptura?

Na dokaj obsežnem osrednjem taborskem trgu je majhen 

park z velikimi drevesi. V vročih poletnih mesecih je dreve-

sna senca blagodejna in privablja bližnje stanovalce Doma 

starejših občanov Tabor in tudi druge, ki jih moti preobilje 

poletnega sonca. V manj vročih delih leta pa je vtis o parku 

Tabor precej drugačen. V slabem deževnem vremenu deluje 

temačno in neprijazno. Namestitev »velikih lampiončkov« 

na drevesa je zato domiselna oziroma domišljena ideja. Tudi 

aktivnosti v okviru projekta »Prostorož« veliko prispevajo k 

oživitvi osrednjega dela Tabora, ki sicer daje nekoliko pust, 

zapuščen vtis. Potencial tega prostora pa je bistveno večji. 

Najbolj bi prostor zaživel, če bi uspeli prenoviti in odpreti 

»starodavni« stadion, s tekaško stezo in veliko betonsko 
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ploščadjo v sredini. Prav lahko pa si predstavljamo, da ta 

prostor mika tudi »developerje«, ki radi gradijo garaže in 

poslovno-trgovska središča … 

Odkar je tu odprta kavarna SEM, je ta del Tabora postal 

precej popularen. Nasproti stoječa neogotska opečnata 

cerkev je odprta samo ob obredih, sicer ne. Govori se, da je 

tako, ker obiskovalci, ki se gibljejo tod okoli, niso preveč 

spoštljivi do sakralnih objektov, vendar ta interpretacija ni 

preverjena. 

Ureditev prometa oziroma ceste, ki ostro zavije okrog 

vogala SEM, tako da se izogne pešconi pred cerkvijo, je 

dokaj nenavadna. Ograje, ki onemogoča avtomobilom vdor 

v park, se zlasti ponoči ne vidi dobro, zato je za kolesarje 

lahko nevarna.

Tudi sicer je v tem delu precej ograj, ki omejujejo uporabo 

prostora in so nedvomno moteč omejevalni element.

Od vodnjaka krenemo proti severu, vendar že po nekaj deset 

metrih zavijemo zahodno, na Slomškovo ulico. Cestišče je 

tu široko, pločnik na severni strani pa kmalu postane tako 

ozek, da se dva človeka ne moreta nemoteno srečati. Na 

desni strani so večstanovanjske stavbe »višjega standar-

da«, kjer se otroci lahko igrajo na zaprtih poljavnih atrijih. 

Poljavna dvorišča najdemo tudi ponekod drugod na Taboru, 

vendar, kot bomo videli, so nekatera slabo izkoriščena in 

samevajo. Sprehodimo se mimo kompleksa Policijske akade-

mije (Fakultete za policijsko varnostne vede), z nenavadno 

pusto fasado, ki očitno motivira pisce grafitov.

»Največja nevarnost za svobodo je zadovoljen suženj«, je 

morda najbolj zanimiv napis, izpisan s tako velikimi črkami, 

da ga ni mogoče zgrešiti. Mnenja in razprave o mestnih gra-

fitih so seveda deljena, razpon ocen sega od vandalskega 

čečkanja do moderne angažirane urbane umetnosti …  

Postaja 2  Glavno križišče (Slomškova 
in Kotnikova ulica)

Križišče je precej prometno, a ni semaforizirano. Nekaterim 

to ni všeč, nekaterim pa je, ker se jim zdi, da lahko hitreje 

prevozijo križišče, če jim ni treba čakati na zeleno luč. 

Kakovost asfalta je tu presenetljivo slaba, tako zelo, da 

luknje učinkovito zmanjšujejo hitrost avtomobilov - so 

torej nekakšni konkavni »ležeči policaji«.  Pot nadaljujemo 

do Stare elektrarne, kjer predstavnik Zavoda Bunker na 

kratko predstavi njihovo delo. Od l. 2004 je elektrarna v 

javno-zasebnem partnerstvu; Zavod Bunker je upravitelj 

že dva mandata. Upoštevanje želja in potreb prebivalcev 

je eno bistvenih načel zavoda kot družbeno odgovorne 

organizacije. Zato si prizadevajo vzpostaviti dobre odnose 

z lokalnimi stanovalci in jih spodbuditi k aktivnemu 

sodelovanju pri urejanju tega predela mesta. 

Pločnik pred mestno elektrarno je ozek, cesta je večinoma 

zaparkirana, zato je  dostop precej otežen, kar nedvomno ni 

ustrezna ureditev za javno kulturno stavbo.

Stara elektrarna je eden redkih primerov opečnate indu-

strijske arhitekture v Ljubljani, kar sta bila očitno povod 

in spodbuda, da so tudi nekatere novejše zgradbe v tem 

predelu zgrajene iz opeke. Zanimivo pa je primerjati kako-

vost opečnatih fasad. Opeka Stare elektrarne je po 113 letih 

očitno v boljšem stanju kot tista, ki je vgrajena v bistveno 

mlajšo zgradbo na Resljevi 32 do 42! V bližini elektrarne sta 

manjša garaža in starejša hiša, njeno fasado po delih obna-

vljajo. Kolikor se vidi notranja dvorišča, lahko opazimo, da 

so slabo urejena in očitno tudi slabo izkoriščena. V neka-

terih skritih kotih teh dvorišč je včasih mogoče najti injek-

cijske igle, kar še dodatno utrjuje oceno, da sta ureditev in 

uporaba dvorišč med prikritimi oziroma nekako zamrznjeni-

mi problemi, za katere očitno (še) ni pravih rešitev.  

Postaja 3  Znamenite stopnice in novi 
mestni vrtovi

Ko na naslednjem križišču zavijemo na Resljevo ulico, ki 

zamejuje zahodni del opazovanega območja, in se odpravi-

mo na sever, proti železniški postaji, naletimo najprej na tri 

oziroma dva delujoča lokala v nizu; najprej je tu mala cvetli-

čarna, sledi piercing studio in nato še, sicer že zaprt, »red 

1
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1



14

shop«. Tolikšna koncentracija lokalov na tem delu Resljeve 

je izjemna. Sicer pa je v tej ulici, ki tako kot Miklošičeva 

povezuje železniško postajo s starim delom mesta, ponudba 

v parterju nenavadno skromna. Čeprav je frekvenca ljudi tu 

velika, večina stavb v pritličju nima javnega programa. Eden 

od razlogov je očiten - oprema ulice zelo jasno spominja 

na koliščarsko tradicijo Ljubljane. Vzdolž cele ulice pešce 

ščitijo pred avtomobilisti količki raznovrstnih mer in oblik. 

Očitno dobronamerna varovalna oprema pa povzroča veliko 

problemov dostavljavcem v redke lokale, prav tako je težav-

no tudi ustavljanje in vstopanje v taksije, ki se nimajo kam 

umakniti dokaj gostemu prometu. To je očiten primer, kako 

poizkus rešitve enega problema povzroči nekaj novih. Glede 

na dimenzije cestišča je edina možnost ukinitev dvosmer-

nega prometa, razširitev pločnika in ureditev postajališč za 

taksije in dostavna vozila. 

Ko po nekaj deset metrih zavijemo na desno proti Kotnikovi 

ulici, naletimo na »znamenite zajedavske« stopnice, ki 

odščipnejo skoraj polovico, že sicer ne preveč širokega, 

pločnika. Stopnice so potrebne zaradi višinske razlike 

med nivojem pločnika in vhodom v pritlični lokal v vogalu 

stavbe, na Resljevi 32 – 42. 

Ta »neusklajenost« med stavbo in cesto je res nenavadna, 

če ne kar simptomatična. Pogled na stopnice s severne 

strani zapirajo zabojniki za smeti, poleg njih je domnevno 

prehod za vozičkarje. Ker pa klančina ni utrjena, je tudi tu 

nastala visoka stopnica, ki povzroča težave celo pešcem in 

vegetacija«, ki ji je uspelo zakriti že dobršen del slepe 

fasade zanimive stavbe na Resljevi 48, ki je za večno 

ostala brez svoje južne polovice.  Med hojo po ulici 

opazujemo zanimivo razgibano severno fasado dolge 

opečnate stanovanjske zgradbe, ki povezuje Resljevo s 

Kotnikovo ulico. Vendar ni treba imeti sokoljega očesa, da 

na nekaterih mestih opazimo, kako je sicer lepa fasada na 

izpostavljenih mestih že dokaj načeta. Razlika s precej bolj 

vzdržno, več kot stoletno fasado Stare elektrarne je očitna.

Postaja 4  Poslovnometadonsko 
središče

Kotnikovo ulico prečkamo pri zobozdravstveni ambulanti, 

kjer je neuravnotežen pacient pred leti ubil svojo 

3

3

3

kolesarjem, povsem pa onemogoča prehod z invalidskim 

vozičkom. Tako je ta najbolj severozahodni vhod na 

območje Tabora za gibalno ovirane praktično neuporaben, 

celo nevaren. Ker pa smo vsi sprehajalci zdravih nog in 

opozorjeni na te nenavadne ovire, nam uspe brez težav 

prečkati stopnice in že se v nekaj korakih znajdemo pred 

vhodom v najnovejšo zanimivost tega območja, ki nosi 

obetavno, celo transcendentalno oznako Onkraj gradbišča. 

KUD Obrat je v sodelovanju z Zavodom Bunker sprožil 

akcijo za odpiranje tega »zaplankanega«, vendar zelo 

dragocenega mestnega prostora. Urbanistično – socialno 

– umetniško akcijo nam predstavi ena od akterk projekta: 

»Cilj projekta je preverjati in predstavljati potenciale 

mestnih degradiranih območij in njihovega redefiniranja z 

začasnimi in kolaborativnimi intervencijami.

Dolgo zaprto gradbišče v sodelovanju s stanovalci in 

drugimi zainteresiranimi spreminjamo v skupnostni prostor, 

namenjen vrtovom, druženju, ekologiji, izobraževanju, 

umetnosti in kulturi. 

Projekt je laboratorij in učilnica prostorskih praks, politik 

in imaginacij ter novih možnosti interakcije med urbanimi 

akterji.« Preden so se parcele lotile članice in člani KUD 

Obrata, je bila ta vsaj deset let prepuščena naravnim 

silam. To pomeni, da je lokacijo zaraščala »sekundarna 
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Prostranost ploščadi nekoliko zmanjša zeleni klanec, po 

katerem je dostop do depojev kinoteke in ki deluje kot 

amfiteater, z odrom za prireditve. Tudi velika, a presušena 

»suha« fontana deloma omili monotonijo velike ploščadi. 

Vendar pa bi aerofobični vtis lahko odpravili zgolj 

»gentrifikacijski« programi.

Takšne prostorne tlakovane površine, z nekaj dodatnimi 

večnivojskimi elementi, imajo nedvomno radi skejtarji, 

vendar pa je tu skejtanje prepovedano.  

Seveda obstajajo še drugi načini, kako oživiti ta prostrani 

prostor. Spodnji atrij je 2010 že gostil zanimivo okroglo 

mizo o uporabnem in lepem v arhitekturi.

zobozdravnico. Le zelo dobre poznavalce zgodovine 

Ljubljane je ta zločin morda spomnil, da je bilo približno na 

tej lokaciji nekdaj ljubljansko morišče Friškovec. Danes to 

ime nosi bližnje avtobusno postajališče na Masarykovi cesti.

V novejšem času so tu zelo zgoščeno zrasli sivo oranžni 

stanovanjski bloki, s poslovnim programom v pritličju, 

kjer stanovalci za vizualne stike s sosedi  resnično ne 

potrebujejo daljnogledov. Ta pozidava je nekakšen šolski 

primer »betonske džungle«, kot si jo predstavljajo kritiki 

mestnega »odtujenega« življenja.

Načrtovalci so celo domnevali, da se bodo na za promet 

zaprtih prostorih tega senčnatega naselja igrali otroci. 

Očitno pa so zapuščena in polomljena igrala jasen znak 

šibke empatičnosti prostorskih načrtovalcev. Sicer pa je v 

teh novejših zgradbah precej javnih, državnih inštitucij. 

Nekateri so verjeli kot granit trdnim napovedim, da 

naj bi se že leta 2012 ta predel zlil z novim poslovnim 

središčem ob železniški postaji. Očitno pa bo še nekaj 

časa tu zgolj mini poslovno-stanovanjsko središče, znano 

tudi po Zdravstvenem domu Center na Metelkovi. Ne 

preseneča, da nekatere bližnje stanovalce moti predvsem 

zbiranje uporabnikov »metadonskega programa«, ki ga ta 

zdravstvena ustanova ponuja. Skratka, čeprav je majhen, 

ta »city« deluje dokaj kaotično, očitno je novejši »razvoj« 

potekal pod vplivom »razvojnikov«, ki jih delovanje celotne 

soseske seveda ni zanimalo.

Preko Metelkove je verjetno najznamenitejša istoimenska 

ustanova SAO (samoupravna avtonomna organizacija)  

»Metelkova«. To »osvobojeno ozemlje« je zgodovinsko po-

membno, kot poizkus radikalne spremembe transformacije 

mestnega prostora. Na mestu nekdanje velike, za ljubljan-

ske dimenzije zelo velike vojašnice, naj bi nastalo umetni-

ško središče,  alternativa državno oziroma nacionalno in-

stitucionaliziranemu Cankarjevemu domu. Zamisel je priča-

kovano naletela na kontroverzne odzive, tako v javnosti kot 

tudi pri mestnih in državnih oblasteh. Danes je alternativna 

cona omejena na manjši, severni del bivše vojašnice.

Metelkova ne dviga več toliko prahu, čeprav je še vedno 

kraj spotike sosednjih domorodcev, ki ji očitajo, da se tu 

ne dogaja kultura, ampak droge in podobne nesprejemljive 

zadeve. Očitno pa sta prostorska in časovna segregacija 

precej zmanjšali napetosti ter konflikte.

Nekatere ustanove, kot npr. mladinski hostel, ki je nastal s 

preureditvijo vojaškega zapora, so del standardne turistične 

ponudbe mesta. Sprehajalci poiščemo skriti prehod in že 

se znajdemo na Maistrovi ulici, kjer so v neposredni bližini 

prostori Ministrstva za kulturo. Še enkrat več ugotovimo, 

da je bližina raznovrstnih ustanov na Taboru dejansko 

izjemna, vendar nekako slabo opazna. Maistrova ulica 

predstavlja vzhodni rob območja Tabora, ki se skoraj stika z 

Univerzitetnim kliničnimi centrom. Skozi drugi improviziran 

prehod, ki je dejansko še gradbišče, zavijemo na območje 

bivše vojašnice in se znajdemo na ogromnem, skoraj 

praznem tlakovanem prostoru. 

Postaja 5  SEM – Slovenski 
etnografski muzej

Notranje dvorišče nekdanje vojašnice, danes muzejske 

četrti, je večinoma prazno in tudi v času našega obiska 

nismo srečali prav nikogar. Tu so bili nekdaj velika drevesa 

in košarkarsko dvorišče, sedaj pa že nekaj let čaka na 

odprtje že zgrajeno otroško igrišče. 

5
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nekoč že nameščene naprave za rolkanje in skejtanje, ven-

dar pa so okoliški stanovalci s pritožbami zaradi hrupa do-

segli prekinitev razvoja teh najbolj urbanih športov na tem 

poligonu. To je še eden izmed mnogih dokazov, kako težko 

je usklajevanje različnih interesov v zgoščenem urbanem 

prostoru. Če pri tem nismo uspešni, ostajajo mnogi prostori 

slabo ali povsem neizkoriščeni, kar nedvomno velja za osre-

dnji del Tabora s parkom in odprto športno infrastrukturo. 

Postaja 7  Hotel Tabor

Po Vidovdanski se mimo skrite, a znamenite slaščičarne 

namerimo proti nekdanjemu samskemu domu, sedanjemu 

Hotelu Tabor. V bližini so še Dom starejših občanov, samski 

dom Kliničnega centra, Dijaški dom Tabor, ki se v poletnem 

času spremeni v hostel za mlade, katoliški študentski dom, 

v ta niz pa lahko uvrstimo še dom za študente/ke medicine, 

ki je prav tako v bližini, vendar že preko Ilirske ceste. Takšna 

visoka koncentracija nastanitvenih zmogljivosti je zanimiva 

predvsem zato, ker je namenjena tako zelo različnim skupi-

nam ljudi, z zelo različnimi potrebami in življenjskimi stili. 

Tako bi v nasprotju s predhodnimi ugotovitvami lahko skle-

pali, da usklajevanje raznolikosti le ni tako trd oreh. Verje-

tno pa bi bilo za tako sodbo treba preveriti, kako dejansko 

potekajo stiki med zelo različnimi prebivalci območja. 

Koncentracija raznovrstnih stanovanjskih oblik in vrst 

stanovalcev je kljub vsemu priložnost, ki lahko motivira in 

usmerja oživitev osrednjega parka in celotnega osrednjega 

dela Tabora. Ker pa je to tvegano, sta smiselni previdnost in 

postopnost pri postavljanju ciljev. 

Postaji 8  in 9  Nepreorana Ledina in 
Policijska akademija

Pot nadaljujemo po Vidovdanski in Ilirski ter se tako 

hitro znajdemo na križišču Ilirske s Kotnikovo, kjer zopet 

zavijemo na sever.

Na kratko se ustavimo pred »nesrečno« poslovno-

stanovanjsko stavbo na Ledini. Životarjenje tega poslovno 

trgovskega objekta je dober primer, kako se je v zadnjih 

desetletjih spremenila urbana lokacijska logika. Tudi 

navidezno »idealne« lokacije postajajo neprivlačne in 

nezanimive, če so težko dostopne z osebnim avtomobilom. 

V konkretnem primeru je na neuspeh verjetno vplival še 

dodaten splet negativnih dejavnikov. Na prvi pogled se vidi, 

da fasadne plošče zelo hitro popustijo pod karate udarci 

mimoidočih. Kogar razbite fasadne plošče ne odvrnejo od 

obiska, je presenečen nad temačnostjo prostorov v stavbi. 

Depresivno podobo poudarjajo tudi nekateri detajli in pra-

zni lokali, tako da obiskovalec niti ni presenečen, da v tem 

poslovno-trgovskem središču ni gneče. Tudi naša skupina 

ne zavije vanj, temveč se odpravi proti Policijski akademiji 

in Fakulteti za policijsko-varnostne vede in se nato po zaviti 

ter skriti bližnjici med nenavadno umeščenimi stavbami vr-

nemo v središče Tabora, k neogotski cerkvi Srca Jezusovega. 

Epilog

Sprehod po Taboru ponuja ogled nenavadne urbane krajine. 

Ogledati si je mogoče stare energetske objekte, stavbe, ki 

služijo telovadnim, izobraževalnim, duhovnim potrebam, 

posedeti v senci starih dreves ali pa celo preteči nekaj 

krogov po starem sokolskem tekališču. Smo v središču 

mesta, ki pa je mirno in prometno neobremenjeno. 

Tu  so stare in novejše standardne in nadstandardne 

večstanovanjske hiše, z relativno velikimi notranjimi 

dvorišči, kjer so garaže in otroška igrišča. Če ne štejemo 

majhnih bifejev,  je gostinska ponudba presenetljivo 

skromna, restavracije praktično ni. Prav tako nenavadna 

je šibka trgovska ponudba. Čeprav Tabor ni od včeraj, 

je to prostor z nejasno identiteto, za katerega je morda 

ustrezna prav tako nejasna, zato pa večpomenska oznaka 

»postmoderni prostor«. To seveda pomeni, da je njegova 

identiteta še v nastajanju, da se bo šele izoblikovala, lahko 

pa bo tudi ostala tako neopredeljena, kot je sedaj. 

6

Kako enostavna je oživitev nekega prostora, nakazuje 

uspešno delovanje kavarne SEM, ki je umeščena na 

zunanji jugozahodni vogal. Od Metelkove ulice jo loči 

ograja bivše kasarne, tako da je vrt kavarne pod velikimi 

platanami vizualno odprt proti glavnemu taborskemu 

trgu, obenem pa ga ograja povsem jasno loči od okolice.  

Očitno je prav sočasna odprtost in zaprtost pomemben 

pogoj dobro delujočih javnih prostorov. Čeprav bi bilo 

prijetno, sprehajalci nimamo časa za preizkus gostinske 

ponudbe, temveč nadaljujemo pot proti Sokolskemu domu, 

današnjemu TVD Partizanu Tabor. 

Postaja 6  Športni Tabor

Vurnikova, »romantično nacionalna« stavba (B. Mihelič), 

nastala sredi dvajsetih let 20. Stoletja, je navkljub 

nekoliko zapuščenemu videzu spomeniško verjetno najbolj 

reprezentativni objekt celotnega območja. Še vedno je 

namenjena prvotni fiskulturni funkciji. Nekaterim pa 

ohranja tudi spomin na Dachavske procese, ki jih je gostila.

Na sprehajalce naredi vtis tudi ograjeno športno igrišče, ki 

je del športne ponudbe na Taboru. Precej zarjavela ograja 

še opravlja funkcijo ločevanja igrišča od preostalega dela 

parka. 

Steza ponuja možnost standardne rekreacije, čeprav je 

tekaški krog majhen. Skoraj popolnoma neizkoriščena pa je 

sedaj osrednja ploščad, čeprav ni bilo vedno tako. Tu so bile 
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Postaja

Kino Šiška

Vodnikova domačija

Pod hribom

Za vasjo

Križišče Šišenska – Vodnikova

Bloki ob Šišenski in Celovški

Pošta: lokalni park7

Zgornja Šiška
Maja Simoneti, Marjeta Benčina

Kraj in čas: Kino Šiška, sobota, 7. maja 2011, ob 17. uri

Sprehod sta vodila mag. Maja Simoneti in Marko Peterlin 

(IPoP)
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Postaja 1  Kino Šiška

S sprehodom začnemo pri Kinu Šiška, kjer udeleženci 

prejmejo navodila, na kaj naj bodo na poti pozorni. 

Opazujemo rabo prostora ob javnih površinah, pestrost 

prostora ob poteh, (ne)opremeljenost prostora, kakovost 

površin, povezanost in prehodnost prostora ter varnost. Po 

poti bomo poskušali prepoznati elemente, ki delajo sosesko 

hodljivo, prijazno za vsakodnevno pešačenje in iskali 

možnosti za izboljšave.

Dostop za kolesarje s Celovške ceste do Kina Šiška je 

slab, saj ima samo eno neopazno klančino. Vsakodnevni 

prometni kaos za kinom in Upravno enoto Šiška zmanjšuje 

varnost za prehod pešcev. Veliko ljudi zato niti ne dostopa 

do storitev iz Derčeve ulice. Pot, ki vodi od Derčeve do 

Vodnikove (mimo ZD Šiška in Bolnice Petra Držaja), je za 

kolesarje slabo prehodna.

Na poti od Celovške do Vodnikove (včasih občinsko središče 

Šiška) je skoncentriranih veliko družbenih dejavnosti, kar 

je posledica pretekle politike Ljubljane o decentralizaciji 

občine. To je še en razlog, da bi morala četrtna skupnost 

Šiška vlagati v povezavo med prebivalci in tem prostorom.

Postaja 2  Vodnikova domačija

Vodnikova domačija ima zaradi različnih družbenih 

dejavnosti, ki jih gosti, izjemen pomen za lokalno okolje. 

Galerija, muzej, glasbena šola in gostinski lokal so za to 

območje nepogrešljivi, zato jih je treba ohranjati tudi 

v nadaljnje. Priljubljeno gostišče pa istočasno generira 

dodaten avtomobilski promet, zaradi katerega je varnost 

drugih udeležencev ogrožena.

Postaja 3  Pod hribom

Zaradi mnogih vsakodnevnih nemotoriziranih uporabnikov 

te ulice (vozičkarji, tekači, šolarji, sprehajalci …) je nasle-

dnji smotrn korak zaprtje ceste za avtomobilski promet. Ce-

sta Pod hribom v prometnih konicah voznikom avtomobilov 

služi kot hitrejša povezava z mestnim središčem. Ti običajno 

drvijo z neprilagojeno hitrostjo in se pogosto ne zavedajo, 

da s tem ogrožajo ostale udeležence v prometu. Pešcev in 

kolesarjev bi bilo tukaj gotovo več, če bi bila cesta varnejša.
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Med sprehajanjem po tem predelu opazimo nekatere 

pomanjkljivosti, ki negativno vplivajo na hodljivost. 

Predvsem nas v oči zbodejo neurejen rob cestišča, neurejen 

stik z gozdom ter nepovezanost ulice z Vodnikovo cesto.

Glede na dolžino ulice in gostoto uporabnikov, zlasti 

sprehajalcev na Rožnik ali Šišenski hrib, je nujno, da se 

naredi več prehodov za pešce.

Postaja 4  Za vasjo

Izrazito individualna gradnja na tem območju daje občutek, 

da se sprehajaš skozi podeželsko naselje oziroma vas, kar 

nakazuje že samo poimenovanje ulice. Problem so neenotne 

ograje, ki so različnih višin in iz različnih materialov, 

neprehodnost za pešce do Vodnikove ceste ter neusklajena 

arhitektura bivališč. Za vasjo je nadvse priljubljena in zelo 

oblegana sprehajalna pot, predvsem s strani staršev z 

vozički. 
Postaja 5  Križišče Šišenska – 
Vodnikova

Nekaj metrov pred samim križiščem, kjer se križata Vodnikova 

iz centra in Šišenska iz Rožne doline, na dveh straneh 

manjka oznaka za kolesarsko pot. Prometna signalizacija, 

ki voznike avtomobilov opozarja na prisotnost kolesarjev, je 

zlasti v križiščih ključni varnostni ukrep. Tukaj so na najbolj 

ranljivi točki kolesarji pozabljeni in s tem izpostavljeni večji 

nevarnosti. Na istem mestu je zožen in nepre-gleden pločnik 

tik ob križišču nevaren za starejše ljudi.
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Primeri dobrih praks kažejo, da je treba mladostnike 

v teh primerih obravnavati enakovredno, s čimer se 

sogovornika pridobi na svojo stran in je vandalizem 

veliko lažje preprečiti. Če se ta vseeno pojavlja, je treba 

poškodovano opremo kontinuirano obnavljati, ne pa je 

prepustiti propadanju. Podobno nesmiselno je zaklepanje 

otroških igrišč po zaprtju vrtcev. Ti so namreč lahko 

odlično zbirališče in prostor za druženje mladih družin ob 

popoldnevih ali med vikendi. Ko se sprehodimo med bloki 

in bivšo Lekovo zgradbo, kjer naj bi na trenutnem parkirišču 

zgradili visoko poslovno zgradbo, zopet opazimo ovire, ki 

otežujejo gibanje za vozičkarje in kolesarje.

Postaja 7  Pošta

Ob poslopju pošte so zanemarjene klopi, v ozadju, pri 

blokih, pa še zanemarjeni peskovniki in premalo klopi 

za počitek. Ta park je bil že od nekdaj obljuden - tako z 

otroki, ki se igrajo skrivalnice v grmovju, kot odraslimi 

prebivalci Šiške. Zanemarjenost in pomanjkanje ustrezne 

urbane opreme veliko prispevata k neprivlačnosti tega 

prostora. Lokalno prebivalstvo je prikrajšano za okolje, ki 

bi spodbujalo k preživljanju časa na prostem ter istočasno 

nudilo priložnost za srečevanje in oporo družabnemu 

življenju. Pozidan del parka predstavlja oviro mobilnosti 

oziroma hodljivosti, saj zaradi zaparkiranosti otežuje 

prehod nemotoriziranim udeležencem v prometu. 

Sklepi

Zgornja Šiška ima veliko prostorov, ki so se obdržali še iz 

preteklosti in bi se z majhnimi ukrepi lahko spremenili v 

prebivalcu prijeten prostor. Občina bi morala upoštevati 

želje lokalnega prebivalstva in ceniti vrednost prostorov, 

kjer so se včasih zadrževale vse generacije prebivalcev, 

danes pa so največkrat zapuščeni in zanemarjeni.

Če bi mesto pokazalo interes za oživitev skupnih prostorov, 

bi bilo lokalno prebivalstvo gotovo pripravljeno sodelovati, 

zato se je treba nenehno truditi za njihovo vključevanje v 

procese odločanja o domači soseski.

Individualizem in favoriziranje osebnega prometa, ki 

vladata sedaj, gotovo nista v prid ohranjanju in oživljanju 

teh prostorov. Že z vidika varnosti bi morali nekaj ulic 

zapreti za osebni promet, urediti nekaj križišč in izboljšati 

prehodnost za kolesarje ter pešce na celotnem območju. 

S tem bi se povečala tudi privlačnost območja za zelene 

oblike mobilnosti, ki krepijo tako vključenost večjega dela 

prebivalstva kot živost soseske.
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Postaja 6  Bloki ob Šišenski in 
Celovški

Sprehajamo se med bloki  ob Šišenski in Celovški ter 

ugotavljamo, da so prehodi za pešce med bloki dokaj 

urejeni, medtem ko so zelenice ob blokih zanemarjene in do 

prebivalcev neprijazne. Odstranjenih je veliko klopi in igral, 

ki so bistvo oživljanja zelenih površin in hkrati zbirna točka 

prebivalcev različnih generacij.

Urbano opremo, kot so klopi in igrala, urejevalci prostora 

navadno umikajo zaradi bojazni pred večernim zadrževa-

njem mladih ob njih, kar je popolnoma nesmiselno. Na tak 

način problem pijančevanja in uživanja drog med mladimi 

ni rešen, temveč samo prestavljen na drugo lokacijo. 
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Fužine
Marjeta Benčina, Tadej Žaucer

Kraj in čas: Fužine, nedelja, 8. maja 2011, ob 11. uri

Sprehod sta vodila Tadej Žaucer in Petra Očkerl (IPOP), 

gost: Justin Bevk (urbanist)
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Postaja

Grad Fužine:

Rusjanov trg

Pošta/Mercator

Brodarjev trg

Balinišče, Fitnes na prostem

Grajski park
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Postaja 1  Grad Fužine

S sprehodom začnemo na gradu Fužine, kjer v času 

sprehoda potekajo delavnice za otroke. Na prvi postaji 

se seznanimo z delom Jane Jacobs in s sosesko, ki jo 

nameravamo obhoditi. Fužine smo za sprehod izbrali 

predvsem zato, ker so po svoji zasnovi zelo specifična 

ljubljanska soseska. So ena zadnjih družbeno načrtovanih 

prostorskih ureditev, vsekakor pa so zagotovo največje táko 

naselje v Sloveniji. Fužine naj bi bile po nekaterih podatkih 

najgosteje naseljeno območje v Sloveniji, saj obsegajo 61 

hektarjev in imajo po podatkih iz leta 2000 več kot 18 000 

prebivalcev. Soseska je zanimiva in lahko prepoznavna 

tudi zaradi svoje zamejenosti, praktično z vseh strani. 

Na zahodni in južni strani je naravno zamejena z reko 

Ljubljanico, na severu z zelo prometno Zaloško, na vzhodu 

pa se zaključi s Chengdujsko cesto in veliko zeleno površino 

za njo. Na obrobju je veliko odprtega zelenega prostora, ki 

ponuja ogromno možnosti za rekreacijo, vendar za pešca iz 

centra ostaja soseska še vedno nedostopna. Infrastruktura, 

npr. povezanost kolesarskih poti, bi bila lahko boljša, več 

dejavnosti bi se lahko preselilo iz središča v Fužine in tako 

njihovim prebivalcem olajšalo dostopnost do nekaterih 

dejavnosti in dobrin. Osnovni koncept načrtovane soseske 

Fužine je bil ohraniti mirne notranje prostore in promet 

postaviti na obrobje. Športna in rekreacijska območja so 

pomaknjena na jug soseske, proti Ljubljanici.

Postaja 2  Rusjanov trg

Sprehajalci se od gradu skozi grajski park odpravimo proti 

Preglovem trgu. Ustavimo se že na poti, na Rusjanovem 

trgu, kjer pred enim od blokov opazimo propadajočo urbano 

opremo. 

Urbanistično zasnovo soseske nam približa urbanist 

Justin Bevk, ki je pri načrtovanju soseske sodeloval zlasti 

v zadnji fazi, pri snovanju urbane opreme. Med visokimi 

bloki so bile načrtovane t. i. ploščadi, ki so bile namenjene 

mešani sestavi prebivalcev. Oprema je bila sestavljena 

iz igral in peskovnikov za otroke ter klopi za odrasle. 

V začetni poselitvi soseske so, demografsko gledano, 

prevladovale mlade družine z otroki, s čemer se je takratna 

opremljenost trgov v notranjih dvoriščih skladala. Z leti, 

ko se je demografska slika območja spreminjala in je bila 

soseska polna najstnikov, se oprema temu ni prilagajala.
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Zlasti zaradi zanemarjanja s strani oblasti je ostalo le malo 

opreme - ohranilo se je le toliko, kolikor so jo prebivalci 

samoiniciativno obnavljali. Zaradi sprememb lastništva v 

zadnjih 30 letih je danes težko reči, kdo je odgovoren za 

vzdrževanje te infrastrukture.

Nekaj dvorišč se je privatiziralo, kar je popolnoma v 

nasprotju z izvornimi idejami zasnove soseske. Treba 

bo poiskati nov način upravljanja teh prostorov, ki bo 

dobro služil interesom skupnosti. Fužine, za razliko od 

Štepanjskega naselja, niso temeljile samo na socialnih 

stanovanjih, temveč je šlo za mešana stanovanja, tudi 

elitna, kar je pozitivno vplivalo na strukturo prebivalstva. 

Občina Moste je bila pred gradnjo soseske zelo aktivna 

v pridobivanju sredstev,  bdela je nad gradnjo ter tako 

skušala prebivalcem narediti kar se da prijetno sosesko. 

Čas je za ponoven premislek o razvoju naselja glede na 

potrebe prebivalstva, saj je naselje potrebno obnove. 

Medtem ko je gostota stanovanj sprejemljiva, je morda 

treba ponovno premisliti višino blokov. Trenutno prometno 

stanje je prav tako problematično in kliče po učinkovitejšem 

upravljanju. Justin Bevk poda primer Skandinavije, kjer so 

takšne tipe naselij obnovili z javnimi sredstvi. Odpravimo 

se preko Preglovega trga, mimo knjižnice in se ustavimo na 

južni strani ulice Nove Fužine, na ploščadi, ki je prav tako 

razmeroma revno opremljena z nekaj klopmi.

3

Postaja 3  Pošta/Mercator

Tukaj na kratko predstavimo funkcije pločnikov, ki po Jane 

Jacobs služijo zagotavljanju varnosti  in tudi navezovanju 

stikov z ljudmi ter vzgoji otrok na ulicah. Trenutno težimo k 

temu, da otroke čim bolj zaposlimo z različnimi dejavnostmi 

in jih držimo stran od ulic. Vendar Jane Jacobs meni, da 

je ulica, ki jo lokalno prebivalstvo opazuje in istočasno 

nadzoruje, lahko veliko varnejši prostor za otroško igro kot 

od pogledov domačinov odmaknjen park. Fužine s svojo 

zasnovo zagotavljajo možnost opazovanja dogajanja na 

poteh in igriščih na notranji strani dvorišč, pločniki ob 

glavni ulici – Nove Fužine – pa ne zagotavljajo tolikšne 

varnosti, da bi se na njih otroci lahko igrali.  

Območje, kjer se trenutno nahajamo, lahko označimo kot 

najbolj frekventno točko v naselju, saj je tukaj središče 

različnih dejavnosti in funkcij, kot so zdravstveni dom, šola, 

knjižnica, dom starejših občanov, trgovine itd. 

Sprehajalci skupaj ugotavljamo, da bi bil nujen tudi  

kulturni prostor, npr. gledališče. Soseska bi potrebovala 

tudi skupne prostore, ki bi jih stanovalci lahko najeli za 

razne dogodke, skupne pogovore o soseski in ostale oblike 

druženja.

Med udeleženci se med nadaljevanjem poti razvije živahna 

razprava o dejavnostih v Fužinah in izkaže se, da so 

domačini s sosesko razmeroma zadovoljni, predvsem s 

ponudbo za upokojence in mladino socialno šibkih slojev. 

V novem domu starejših občanov se je pred kratkim 

začel izvajati bogat program za upokojence, od učenja 

najrazličnejših veščin do športnih dejavnosti, ki še dodatno 

povezujejo prebivalce in so tudi cenovno dostopni. Fužine 

so torej živa soseska, čeprav se čuti odsotnost kulturnih 

institucij. Soseska se mora truditi, da privabi čim več funkcij 

iz centra mesta, saj bo v nasprotnem primeru funkcija 

spalnega naselja prevladala. Ob cesti Nove Fužine se 

odpravimo do Brodarjevega trga.
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Postaja 4  Brodarjev trg

Pri Mercatorju na Brodarjevem trgu je glavna peš povezava 

v zahodnem delu soseske hkrati tudi interventna pot, ki se 

v zadnjem času nelegalno uporablja za dostop avtomobilov 

in parkiranje ob tej poti na Brodarjevem trgu. Da je prehod 

nevaren, dokazujejo številne prometne nesreče, ki so se tu 

zgodile ob stiku pešcev, še zlasti otrok, z vozili. 

Isti prehod na severni strani ceste Nove Fužine je na 

pobudo lastnice cvetličarne fizično zaprt, saj ga je blokirala 

s cvetličnim koritom. Ker skozi prehod ni prometa, je 

območje veliko prijaznejše za razvoj manjših lokalov ter 

ostaja obljudeno in živo.

To je odličen primer, ki podpre tezo Jane Jacobs, da je 

prav raba prostora ob ulici in prisotnost manjših, zasebnih 

lokalov, katerih lastniki neformalno nadzirajo prostor pred 

lokalom, eden od ključnih vidikov varnosti. V konkretnem 

primeru to velja ne le za varnost pred kriminalom, ampak 

celo za prometno varnost.

Postaja 5  Balinišče, Fitnes na 
prostem

Vzdolž Brodarjevega trga se odpravimo na jug soseske 

in smo po poti posebej pozorni na možnosti in ovire za 

hodljivost.

Soseske, ki spodbujajo hodljivost, morajo imeti dobro ure-

jeno infrastrukturo: široke pločnike, bližnjice, poti morajo 

biti splužene, brez luž … Pomembna je mešana raba 

prostora, ki generira obljudenost poti z različnimi gene-

racijami in profili prebivalcev, ob različnih delih dneva.

Severni del Fužin ima zelo slabo hodljivost, kar smo opazili 

na delu poti ob cesti Nove Fužine, kjer so redki pločniki 

zelo ozki, čeprav je oskrba z dobrinami in storitvami bolj 

izdatna kot na jugu. Medtem ko je južni del, ki je namenjen 

zlasti rekreaciji, zelo dobro prehoden in prijazen do vseh 

oblik nemotoriziranega prometa, ni pa toliko obljuden z 

»nerekreativci«.

4
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4

4
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Tukaj postojimo ob fitnesu na prostem, rezultatu ene 

od akcij skupine Prostorož, in tako mladi kot starejši 

udeleženci sprehoda preizkusijo trenažerje. Domiselni 

poseg v prostor se dokaže kot dobrodošla pridobitev za 

spodbujanje dejavnosti na prostem. 

Bližnje balinišče ima podobno funkcijo in kot kaže služi 

tudi druženju prebivalcev. Pot nadaljujemo mimo osnovnih 

šol in vrtca ter opažamo izredno obljudenost rekreacijskih 

površin ter klopi na jugu soseske. Mladi igrajo nogomet, 

starejši kartajo in igrajo šah. Živost soseske je, kljub 

opaženim pomanjkljivostim, očitna. 

Postaja 6  Grajski park

Zberemo se na končni postaji v grajskem parku in 

povzamemo osnovne misli. Soseska Fužine je preveč ločena 

od centra mesta in se slabo navezuje na ostala naselja 

v okolici. Ima sicer dobre povezave javnega potniškega 

prometa. Problem vseh večjih sosesk, ne samo Fužin, je, da 

so slabo povezane z infrastrukturo, kar se v zadnjih 30 letih 

žal ni spremenilo; ni se spodbujalo hoje ali kolesarjenja do 

mestnega središča, temveč le vožnjo z avtomobilom. Najbolj 

kakovosten prostor Fužin je na njenih robovih, kjer so velike 

odprte zelene površine. 

Zaradi že prekoračenega časa sprehoda se ne 

odpravimo do Labirinta umetnosti, ampak nanj samo 

opozorimo morebitne zainteresirane udeležence. Gre za 

dragocen projekt urejanja prostora, vendar ima nekaj 

pomanjkljivosti, med drugimi tudi to, da ni ‚sprotna‘ 

točka, zaradi česar je prehodnost mimo majhna ter obisk 

posledično precej skromen. Zasaditi bi ga morali nekje v 

soseski, kjer bi ga več ljudi videlo mimogrede, medtem ko bi 

bili namenjeni kam drugam.

Sklepi

Potrebna je prenova in osvežitev soseske, pri tem pa ne sme 

manjkati temeljit premislek o tem, kaj je najpomembnejše 

za prebivalce in kako stanovalce soseske čim bolj zbližati. 

Soseska je infrastrukturno podhranjena in nima pravega 

načrta upravljanja s prometom. Za mešano rabo prostora 

ob javnih površinah je po mnenju udeležencev še precej 

možnosti. Soseski primanjkuje tudi kulturnih ustanov, 

edina taka je Muzej za arhitekturo in oblikovanje v gradu 

Fužine, pa še ta ni vezan na lokalno okolje, ampak je 

institucija državnega karakterja.

Treba je poiskati nov način upravljanja z enotnimi javnimi 

površinami (t. i. ploščadi). Z opremljenostjo in kakovostjo 

površin so udeleženci v glavnem zadovoljni, z izjemo 

števila košev za smeti in predvsem s popolno odsotnostjo 

kolesarskih površin v naselju.

Hodljivost je najboljša na južnem delu soseske. Prehodnost 

prostora je razmeroma dobra, konfiguracija sama in 

5
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dobra navezava na mestne avtobuse tudi ne vzpodbujata 

pretirane uporabe avtomobila, kljub temu pa so obsežna 

parkirišča največja prepreka pešačenju. Neurejenost 

dostopov, neprehodnost intervencijskih poti, zaparkiranost 

in objestna vožnja na teh površinah so tudi edine pripombe 

udeležencev na varnost v soseski.

Nekatere prebivalce moti nočni hrup v soseski. Na šoli se 

pojavlja tudi vandalizem, vendar se je stanje z ureditvijo 

okolice in postavitvijo ograje izboljšalo. 

V zvezi s hodljivostjo soseske udeleženci posebej cenijo 

zelene površine, predvsem pas ob Ljubljanici ter dejstvo, da 

so danes drevesa odrasla, sence je dovolj in da je omrežje 

poti primerno strukturirano. Cenijo tudi zasnovo prometa z 

omejitvami hitrosti in žepi umirjenega prometa.

Po drugi strani najbolj pogrešajo kolesarske steze, več 

javnih programov, boljšo vpetost soseske v mesto – tudi 

z javnim prometom in kolesarskimi stezami ob Ljubljanici 

in Zaloški cesti. Predlagali so tudi postavitev stojal za 

kolesa in tudi kolesarskih terminalov oziroma razširitev 

sistema javnih koles vsaj do Fužinskega gradu. Omenili 

so tudi potrebo po več javnega programa, predvsem v 

obliki paviljonov, po skupnih prostorih, ki bi jih lahko tudi 

najemali, urejenosti parkirnih površin in njihovi ločenosti 

od pešpoti, po smiselni prenovi zunanji prostorov za 

druženje, vrtičkih, prenovi balinišč in igrišč.
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Postaja

Stara železniška postaja

Center za zavest Krišne

Urban Roof center

Atrij stanovanjskih blokov Drogerija

Jernejeva cerkev

Dvorišče kareja Celovška – Jesenkova – Ruska 

in Malgajeva

Dvorišče kareja Medvedova – Jesenkova – Ruska 

in Malgajeva

Dvorišče kareja Celovška – Jesenkova – Frankopanska 

in Malgajeva

Dvorišče hiše ob Celovški (med Frankopansko 

in Malgajevo)
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9

Spodnja Šiška
Urška Kranjc

Kraj in čas: Spodnja Šiška, nedelja 8. maja 2011, ob 11. uri.

Sprehod je vodila Urška Kranjc.
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Postaja 1  Stara železniška postaja

Vodja sprehoda je na kratko predstavila Jane Jacobs, njeno 

življenje in poglede na urbanizem v času nastanka njene 

najbolj znane knjige Umiranje in življenje velikih ameriških 

mest.

Skupina nadaljuje sprehod ob železniških tirih in opredeli 

mejo med Bežigradom in Spodnjo Šiško, ki na območju žele-

zniškega muzeja seže čez obstoječe tire. Lokalni udeleženci 

podajo zanimive vtise iz časa pred 2. svetovno vojno, ko je 

na tem območju dominirala industrijska dejavnost. 

Tedaj so tukajšnje gospodarstvo vodila podjetja, kot 

so Slovenijavino, Malina in Kozlerjeva pivovarna, kar 

sporočajo vidni ostanki starega zapisa Malina, lokalnega 

podjetja, ki je proizvajalo pijače, na eni od bližnjih fasad. 

Udeleženci se spominjajo, kako so še v 70. letih v Spodnjo 

Šiško z vlaki občasno pripeljali cirkus. Od stare železniške 

postaje se je povorka slonov, otovorjena z vso cirkuško 

opremo, odpravila po Frankopanski ulici v Tivoli, kjer je 

imela predstave za prebivalce Ljubljane. 

Pot ob železniških tirih je najpogosteje uporabljena kot 

bližnjica, po kateri lokalni uporabniki hitro pridejo is 

Spodnje Šiške do Bežigrada; pešcem prilagojen prehod na 

tem območju bi bil zelo dobrodošel.

Skupina nadaljuje pot po Polakovi ulici, ki je precej prazna. 

Med parkirišči je manjše počivališče, ki ga je s pergolo, 

klopcami in mizico uredil lastnik zemljišča ter za to dobil 

nagrado lokalnega turističnega društva.

Postaja 2  Center za zavest Krišne

V objektu, kjer je danes Center za zavest Krišne, so bili 

nekdaj železniški učiteljski dom, glasbena šola, internat 

in druge podobne dejavnosti. Na zadnji strani objekta je 

manjše odprto dvorišče, kjer je postavljenih nekaj miz in 

klopi za druženje in manjše območje za igro otrok. Člani 

centra objekt postopoma obnavljajo s pomočjo sponzorjev. 

V Spodnji Šiški vodijo priljubljeno restavracijo Govinda‘s, 

kamor prihajajo gostje tudi iz drugih delov Ljubljane. 

Okolico restavracije stalno urejajo in dopolnjujejo ter širijo 

ponudbo.

Skupina se vrne na Medvedovo ulico, ki je v preteklosti 

predstavlja pomembno lokalno urbanistično potezo - imela 

je predpisano višino objektov, z mešano rabo v pritličnih 

etažah. Še danes se vzdolž Medvedove pojavljajo lokali in 

trgovine, vendar ne več v taki meri kot nekoč. Za pešce je 

Medvedova ulica zelo neugodna, saj so pločniki preozki za 

udobno hojo, promet pa zelo hiter. O različnih lokalih 
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V duhu uvodnega nagovora skupina sprehajalcev na 

izhodiščni točki komentira manjši park med staro železniško 

postajo in nekdanjim kinom Mojca. Žepni park, ki ga na eni 

strani zamejuje Medvedova ulica na drugi pa železniški tiri, 

bi lahko dobro služil kot lokalni park. Urediti bi bilo treba 

travnate površine ter odpreti poglede iz in v park, in sicer 

z odstranitvijo ali premestitvijo večjih reklamnih tabel, ki 

zdaj zastirajo poglede. 
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vzdolž Medvedove še vedno priča nekaj ostankov napisov 

na fasadah, ki bi jih veljalo obnoviti.

je po mnenju sprehajalcev sicer lepo za poglede z 

višjih nadstropij, a je zaradi visokih korit predvsem 

nefunkcionalno.

Postaja 3  Atrij stanovanjskih blokov 
Drogerija

Sprehajalci nadaljujemo pot v skupni atrij stanovalcev 

stanovanjskega bloka Drogerija, zgrajenega leta 2006.

Atrij je bil sprva zamišljen kot javno dostopno dvorišče, 

vendar so stanovalci v dogovoru z upravljavcem po prvih 

težavah zaradi vandalizma na prehode vgradili vrata, tako 

da ga zdaj uporabljajo kot skupno dvorišče. 

Uporaben je predvsem za otroke, ki so zaščiteni pred 

prometom, vendar strinjanja za postavitev igral med 

stanovalci ni. Stanovalci so se trudili, da so skupaj z 

upravnikom prišli do rešitve zasaditev korit nad garažami, 

ki uspevajo tudi ob manjši stopnji vzdrževanja. Dvorišče 
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Postaja 5  Jernejeva cerkev

Jernejeva cerkev je naslednja postaja, kjer članica 

lokalnega društva DUO predstavi to cerkev kot najstarejšo 

cerkev v Ljubljani, ki so jo obnovili po Plečnikovih zamislih. 

Pripoveduje tudi o akvaduktu iz časov rimske Emone in 

nekaj umetnostnozgodovinskih prvinah v sami cerkvi, kjer 

lokalno turistično društvo letno organizira dva dogodka, 

to sta Komarjeva nedelja in Pozdrav pomladi. Ulica Milana 

Majcna, po kateri smo prispeli do cerkve, se je včasih 

imenovala Jernejeva cesta, nekdaj je bila edina cesta 

v območju, okrog so bile njive, kmetije in nekaj znanih 

gostiln, ena najbolj znanih je bila ‚Pri raci‘.

6
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Postaja 4  Urban Roof center

Z Medvedove ulice skupina zavije na Ulico Milana Majcna, 

kjer najprej obišče primer začasne nastanitve dejavnosti 

v enem od sicer praznih objektov v širšem območju, za 

katerega je predvidena celostna prenova z OPPN.

Center Urban Roof so večinoma s prostovoljnim delom 

in sponzorskimi sredstvi uredili mladi skejtarji, ki v 

centru organizirajo različne aktivnosti in dogodke, tudi 

mednarodne, za mlade iz lokalnega okolja ter širše.
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Postaja 6  Dvorišče kareja Celovška – 
Jesenkova – Ruska in Malgajeva

Pot nadaljujemo po Celovški ulici do prehoda za pešce ob 

križišču Tivoli in tako prispemo do Ilirskih blokov, kjer 

nadaljujemo z ogledi notranjih dvorišč. Na prvem dvorišču 

- med Celovško, Jesenkovo, Rusko in Malgajevo ulico - nas 

sprejme stanovalka, ki predstavi, kako so se stanovalci 

njene hiše lotili obnove fasade s pomočjo subvencij Eko 

sklada. 

Skupno dvorišče atrija se močno razlikuje od tistega na Ulici 

Milana Majcna, predvsem zaradi večjih odraslih dreves in 

travnate površine, ki zaznamuje celotni prostor. 

Bivanje v tako urejenem dvorišču je prijetnejše, v parterju 

so pogledi odprti, vegetacija nudi prijetno senco, 

blaži zvoke, je dobro okolje za igro otrok itd.. Dvorišče 

organizirano kosijo dva- do trikrat na leto, v več fazah. 

Nekaj igral je na dvorišču že več deset let, saj jih stanovalci 

z lastnimi sredstvi občasno obnovijo. Na dvorišču se 

srečujejo stanovalci okoliških hiš, za katere je edini možen 

dostop na območje, sicer pa ga koristijo predvsem otroci za 

igro.

Postaja 7  Dvorišče kareja Medvedova 
– Jesenkova – Ruska in Malgajeva

Po prečkanju Jesenkove ulice obiščemo še dvorišče kareja 

med ulicami Medvedova, Jesenkova, Ruska in Malgajeva. 

Sosednje dvorišče se razlikuje po členitvi na posamezne 

parcele. Vsaka hiša ima manjšo skupno parcelo ob hiši na 

dvorišču in tudi vsako posamezno stanovanje ima ločene 

parcele, namenjene predvsem zelenjavnim in okrasnim 

vrtičkom. Stanovalka pove, da se atrij razen za te namene 

ne uporablja veliko, saj so otroci raje  na igriščih v Tivoliju. 

Zasaditve znotraj atrija se pogosto spreminjajo. V zadnjem 
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obdobju je manj zelenjavnih in več okrasnih vrtov, 

predvsem takih, ki potrebujejo manj vzdrževanja. Nekaj 

odraslega drevja ustvarja prijetno mikroklimo.

Postaja 8  Dvorišče kareja Celovška 
Jesenkova – Frankopanska in 
Malgajeva

Pot nadaljujemo po Jesenkovi ulici do gradbišča novih 

blokov. Na prehodu med Jesenkovo in Frankopansko 

pot vodi mimo otoka za zbiranje odpadkov, ki zaradi 

odpadkov tudi okrog smetnjakov moti lokalne prebivalce in 

mimoidoče. Udeleženci sprehoda predlagajo, da se prostor 

uredi tako, da bodo smetnjaki zakriti.

Sledi ogled skupnega notranjega dvorišča naselja Tivoli, 

zgrajenega 2006. Pritlični del je zaradi garaž dvignjen nad 

okoliški teren. Večina dvorišča je tlakovanega, ob robovih 

so zasaditve s pokrovno vegetacijo. Pobuda sosednje 

hiše (ob Celovški), da bi atrija povezali, ni naletela na 

odobravanje investitorja. Opazna je razlika v temperaturi 

in močan odmev zaradi pomanjkanja visoke vegetacije 

in relativne bližine posameznih visokih objektov, ki so 

navznoter zaprti. Na delu dvorišča je urejeno manjše 

igrišče.

– 
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Postaja 9  Dvorišče hiše ob Celovški        
(med Frankopansko in Malgajevo)

Do naslednje postaje sprehajalci dostopamo ob bloku na 

Frankopanski ulici. Pešci so v tem delu primorani hoditi 

po cesti in parkirišču. Pločnik je zelo ozek, hojo po njem 

ovirajo luči in parkirani avtomobili. Možno je hoditi po 

zgornjem nivoju ob vhodih v bloke (dvignjeno pritličje), 

do koder je dostop na obeh straneh po stopnicah. Za 

prehajanje moramo krmariti med ulično opremo, rampami 

in stopnicami. Hiša je najstarejša v tem delu Šiške. Na 

strani Celovške so javni programi v pritličju, na dvorišču 

pa so urejena parkirišča, ki služijo tako stanovalcem kot 

dostavi lokalom ob Celovški. 

9

Sklepi

Potrebno je urediti žepni park med staro železniško postajo 

in kinom Mojca (pokositi, umakniti table, ki zakrivajo 

poglede, dodati nekaj klopi) ter obnoviti stare napise na 

fasadah (stari lokali, s starimi tipografijami).

Ulice je treba načrtovati tako, da so omogočeni prehodi s 

širokimi pločniki, hitrost prometa, zlasti na Medvedovi ulici, 

pa je zmanjšana.

Paziti je treba, da gibanja po ulicah ne ovira mestna 

oprema, kot so kandelabri, korita, zapornice, koši, 

smetnjaki in podobno. Pešci naj bodo tako pri tlorisno 

predvidenem prostoru kot tudi pri višinskem urejanju 

prednostno upoštevani.

Povečati je treba uporabnost dvorišč v novo zgrajenih 

karejih, načrtovati in urejati večjo drevesno vegetacijo ter 

prostore za igro, pri čemer je treba upoštevati zvok, ki je 

lahko za stanovalce moteč.
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Sprehod po Taboru: Odkrivanje 
prostora za igro 
Mag. Maja Simoneti

Kraj in čas: Tabor, četrtek, 25. avgusta  2011, ob 17. uri

Sprehod je v angleščini vodila: Maja Simoneti (IPoP)
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Postaja

Pri vodnjaku

Otroška igrišča za bloki  

Notranja dvorišča

Onkraj gradbišča 
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Sprehod, pod naslovom »Jane‘s walk«, kot način skupnega 

branja prostora, je bil še drugič na območju Tabora, in 

sicer kot del programa festivala Mladi levi, na povabilo 

organizatorja Zavoda Bunker. Kot vodilna tema festivala 

so bili izpostavljeni »prostori igre« v najširšem pomenu 

besede in odločili smo se za raziskovanje primernosti 

prostora za razvoj neformalne otroške igre. Kot neformalno 

opredelimo otroško igro, ki se v prostoru odvija mimogrede 

in je prisotna povsod tam, kjer so otroci.

Udeležencem, samim odraslim, večinoma gostom festivala 

Mladi levi, je bilo pojasnjeno, da bomo  sprehod speljali 

tako, da se bomo skušali vživeti v otroke, v njihovo velikost, 

način razmišljanja in vedenja ter v način rabe prostora.

Pogovarjali se bomo o tem, kako posamezne prostorske 

ureditve zadovoljujejo vsakdanje potrebe otrok v prostoru 

in kako se prostorske potrebe otrok nasploh srečujejo s 

potrebami drugih uporabnikov prostora. Sprehajalci naj 

bi skupaj opazovali in komentirali, kako delujejo ulice in 

drugi javni prostori, če ste visoki 130 cm, se preizkušate v 

rolkanju, iščete družbo ali pohajkujete naokrog s prijatelji 

pa tudi o tem, kako doživljamo otroke v prostoru in s 

katerimi ukrepi ali ureditvami lahko podpiramo kakovostno 

življenje otrok v mestu in s tem neformalno igro. Kot 

pripomoček za vživljanje je udeležencem služila sprehajalna 

palica z dvema oznakama, na višini 75  in 105 cm, ki sta 

simbolizirali višino obraza otroka, starega med 7 in 11 let, 

če sedi na kolesu ali hodi pokončno.  

Na sprehodu je bilo zelo vroče, zato smo se z udeleženci na 

začetku domenili, da ga bomo zaradi tega morda skrajšali. 

Res smo ga zaključili že po peti postaji, ker vročina ni 

pojenjala, večina sprehajalcev pa se je morala pripravit na 

festivalske večerne dogodke.  

Postaja 2  Otroška igrišča za bloki  

Prečkali smo ulico Tabor in med objekti prišli na notranja 

dvorišča med bloki, iz katerih so urejeni vhodi v objekte, ki 

so dobro ozelenjena in gostijo tudi manjše otroško igrišče. 

Prostor zaradi dreves in odsotnosti motornega prometa 

deluje prijetno mirno, a hkrati zanemarjeno, čeprav ni 

umazan. Vse ureditve so res dotrajane, večkrat nestrokovno 

popravljene in dopolnjene z novimi rešitvami. 
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Postaja 1  Pri vodnjaku

Začeli smo pri vodnjaku, okrog katerega je bilo takrat 

parkiranih kar nekaj avtomobilov, celotna ploščad pa je 

zaradi nezasenčenosti izžarevala vročino. Prostor ni deloval 

posebej privlačno. 

Strinjali smo se, da je voda v javnem prostoru zelo 

zanimiva, tako za otroke kot za odrasle, in bi zato morala 

biti okolica vodnjaka urejena tako, da bi posebej poleti 

lahko uporabniki bolj uživali ob njej. 
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Otroci, posebej mlajši, se na tem dvorišču verjetno počutijo 

dobro, saj jih poškodovani tlaki, različni količki in korita 

manj motijo kot odrasle. Zanje je pomembno, da so tu na 

varnem in jim starši zato pustijo, da se igrajo sami, brez 

njihove prisotnosti. 

Fizična varnost je sicer predvsem pomembna za starše, so 

se strinjali udeleženci, otroci pa se odzivajo psihološko in 

iščejo prostore, kjer se počutijo varne in ki so tudi v skladu z 

navodili staršev zato, da se lahko igrajo samostojno. 

Za igro so se zdeli udeležencem zanimivi tudi sami vhodi 

v stanovanjske v objekte, ki s stopnicami in ograjo 

omogočajo zbiranje ter druženje v varnem zatočišču bližine 

doma. 

Postaja 3  Notranja dvorišča

Sprehod smo med bloki nadaljevali in ob Ilirski ulici v 

gosti senci pod krošnjami dreves odkrili ostanke povsem 

opustošenega otroškega igrišča. Prostor je nekoliko 

umaknjen od stanovanjskih objektov, dobro zaščiten pred 

motornim prometom ter kot tak idealen za otroško igro, 

zato je težko razumeti, da je tako propadel. Ta majhen park, 

z ostanki otroškega igrišča, meji na preddverje dijaškega 

doma in hotela ter je pravzaprav le del večje ureditve 

javnega prostora, ki je bila v preteklosti tudi enotno 

oblikovana.  Nekoč domišljene rešitve so podpirale skupno 

rabo prostora in pomembno povečevale uporabno vrednost 

posameznih delov. Delitev prostora je bila funkcionalno in 

uporabno dobro osmišljena.

Nekatere zasilne rešitve, ovire za preprečevanje sedenja in 

rolkanja po plitvih stopnicah, nov peskovnik pred teraso 

hotelskega bifeja in propadlo otroško igrišče, pričajo, da se 

interesi lastnikov na škodo uporabnosti odprtega prostora 

razhajajo. 

Sprehod smo nadaljevali med objekti proti severu in v 

globini kareja prečkali dvoje lepih, deloma ozelenjenih, 

sicer pa praznih notranjih dvorišč. Strinjali smo se, da so po 

eni strani zelo privlačna in je škoda, da niso bolj opremljena 

za kakršnokoli rabo, da pa je z vidika otrok predvsem 

pomembno, da so prehodna, pregledna, čista ter zato tudi 

varna. Med spomini na lastno odraščanje so udeleženci 

iskali vzporednice in ugotavljali, da jim kot otrokom 

pravzaprav ni bilo pomembno, kako so prostori opremljeni 

za igro in se strinjali, da se otroška igra vedno prilagodi 

možnostim. 

Postaja 4  Onkraj gradbišča 

Po od sonca razbeljeni Kotnikovi ulici smo pot nadaljevali 

proti lokaciji začasnih vrtičkov na gradbišču in se vmes 

zaustavili pod arkadami, ki so skupaj z uličnim drevjem 

ustvarjale prijetno senčno zatišje. Vzdušje pod arkadami je 3

4

4
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bilo neprijetno, večina lokalov je zaprtih, izložbe in vrata 

so oblepljena in delujejo odbojno. Nekdo od udeležencev je 

povedal, da lokali v pritličju (te sicer novejše stanovanjske 

zgradbe) nikoli niso zaživeli. Zanimivo se nam zdi, kako 

včasih rešitve, ki imajo teoretično gledano vse nastavke, 

da bi delovale dobro, v praksi ne delujejo. Strinjamo se, 

da bi bilo koristno za oživitev teh parterjev, za njihovo 

udomačitev in osmišljenje arkad morda v enem od praznih 

prostorov organizirati lokalni center za revitalizacijo, 

nekakšno srečevališče ljudi in programov, ki bi podpiralo 

oživljanje območja.  Verjetno bi bila pod arkadami 

dobrodošla tudi klop in smetnjak. 

Nadaljujemo sprehod čez razsežno dvorišče, ki si ga 

stanovanjski bloki delijo s poslovnimi pritličji in gradbiščno 

ograjo, za katero so urejeni začasni vrtovi. Veliko dvorišče 

deluje prazno in neprijetno, je skromno opremljeno z nekaj 

klopmi in očitno nedokončano. Pod stanovanjskim blokom 

je nekaj lokalov  in trgovin, tudi nekaj gostinskih miz.

Otroci se zadržujejo pri klopeh in se vozijo okrog gostinskih 

mizic s kolesi. V primerjavi z notranjimi dvorišči starejših 

stavb na drugi strani Kotnikove ulice je to dvorišče mnogo 

manj prijetno in vabeče za zadrževanje.

Čisto na drugem koncu dvorišča je v gradbeni ograji 

lina, skozi katero je možno pokukati na vrtove, poleg so 

vrata. Ob četrtkih je vrt odprt za goste, zato vstopimo in 

prisluhnemo razlagi Urške Jurman. Improvizirana ureditev 

vrtov je prevzela skupino in ko smo izvedeli, da res radi 

vrtnarijo tudi otroci, smo se poslovili.  Skupina se je potem 

počasi razšla, ker so udeleženci festivala morali na priprave 

za večerne dogodke in predstave.   

Sklepi

Med sprehodom smo odkrili, da ima območje Tabora 

številne značilnosti otrokom prijaznega okolja, to je 

predvsem veliko odprtega prostora v javni rabi. Otroke 

smo srečali v gosti senci postaranega igrišča med bloki in 

na razbeljenem dvorišču pod bloki, ko so čakali na starše, 

da popijejo kavo. Tako težko ocenimo, kako uporabljajo 

prostor, kje se zadržujejo, kaj počno in koliko časa. 

Kot odrasli smo opazili splošno dotrajanost ureditev in 

pomanjkanje urbane opreme, od klopi do igral, ki pa morda 

za otroke niti ni toliko moteča. 

Gotovo otroke motijo vsepovsod parkirani avtomobili, ki 

vplivajo na varnost in lahko tudi starše odvrnejo od tega, 

da bi otrokom pustili, da se igrajo samostojno; slednje je 

zdi z vidika kakovosti odraščanja  vsem udeležencem še 

posebej pomembno.

Prelivanje odprtega prostora, ki ga ne zamejujejo ograje 

in ovire na meji lastniških parcel, je glede na strukturo 

odprtega prostora izjemna dragocenost Tabora. Starejše 

ureditve, ki so povezovale preddverja objektov z različnimi 

programi, še kažejo na to, kako lahko z združevanjem 

odprtega prostora celotno območje, in vsak program 

posebej, pridobi višjo vrednost. Novejši posegi, ki izvirajo 

izključno iz potreb posameznega objekta, programa 

oziroma lastnika, pa po drugi strani kažejo na to, kako 

skromna je potenca togo zamejenega območja urejanja. 

Zelo pogosto imajo od take ureditve manj tako konkretni 

lastnik in vsi uporabniki. Dober primer slednjega je na  

soncu stoječ, ves nov, lesen peskovnik pod hotelskim 

barom, medtem ko praktično povsem prazno bivše otroško 

igrišče sameva le dobrih deset metrov stran, v gosti senci 

dreves.

Tabor  lahko svoje značilnosti otrokom prijaznega 

območja razvije z zelo rigoroznim umirjanjem prometa, 

združevanjem parkiranih vozil na manj lokacijah, 

ohranjanjem koncepta odprtosti prostora  in s premišljenim 

opremljanjem prostora z urbano opremo, ki bo zanimiva za 

različne uporabnike. Otroško igrišče bi bilo smiselno urediti 

na lokaciji starega igrišča, ob Ilirski cesti, in ga razviti, 

predvsem za manjše otroke, tudi v notranjost kareja, proti 

hotelskemu bifeju. Zelo dragocena bi bila tudi ureditev 

pasje poljane, saj za otroke in starejše predstavlja zanimivo 

programsko dopolnitev in je seveda dobra tudi za pse; 

urediti bi morali še pasje stranišče. 
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Organizacija urbanih sprehodov
Petra Očkerl, mag. Maja Simoneti

Sprehodi Jane‘s Walk predstavljajo izjemno priložnost za 

doživljanje in opazovanje mestnega prostora, za pogovor 

zainteresiranih o vidikih bivanja v lokalnem okolju, za 

navezovanje stikov, za povezovanje ljudi in dejavnosti 

ter za oblikovanje pobud za spremembe. Sprehodi so 

zato tudi priložnost za opolnomočenje lokalnih pobud 

in nevladnih organizacij v prizadevanjih za izboljšanje 

kakovosti življenja v soseskah. V prizadevanju, da bi se 

v Sloveniji razširil duh zanimanja prebivalcev za bivalne 

pogoje v neposrednem bivalnem okolju in dvignila stopnja 

zanimanja lokalnih pobud za aktivno udeležbo v urejanju 

razmer, bomo na Inštitutu za politike prostora organizacijo 

in izvedbo sprehodov spodbujali ter nadaljevali tudi v 

prihodnje. 

V nadaljevanju povzemamo nekaj preizkušenih napotkov za 

njihovo izvedbo. Napotki so namenjeni lokalnim pobudam 

in nevladnim organizacijam za organizacijo sprehodov 

in oblikovanje pobud, ki bi lahko vplivale na izboljšanje 

kakovosti življenja v soseskah in prihodnje odločitve o 

njihovem razvoju. 

Kdo so organizatorji in vodje sprehodov?

Organizatorji so lahko nevladne organizacije, lokalne 

pobude in posamezniki, ki poskrbijo za priprave, najavo 

in izvedbo. Vsak sprehod potrebuje vodjo sprehoda, ki 

praviloma vodi tudi priprave na sprehod. Te obsegajo:

-    določitev poti v prostoru, lahko tudi določitev teme 

      sprehoda, 

-    preveritev poti v naravi, načrtovanje dolžine sprehoda, 

      skupaj s postanki, 

-    izdelavo zemljevida poti, 

-    pripravo vabila z zemljevidom, napovedanimi postanki, 

      časom in lokacijo začetka in konca ter s  kontaktnimi 

      podatki o vodji sprehoda,

-    pravočasno najavo in obveščanje o sprehodu.

Organizatorji po sprehodu poskrbijo tudi za 

fotodokumentacijo sprehoda, poročilo o sprehodu in 

predvsem tudi oblikovanje in posredovanje pobud in 

predlogov za ukrepanje, ki se oblikujejo med sprehodom.

Koordinator urbanih sprehodov Jane‘s Walk v Sloveniji je 

Inštitut za politike prostora, ki organizatorjem pomaga 

pri izvedbi sprehodov in popularizira sprehode kot način 

aktivnega odzivanja na razmere v mestu ter produktivnega 

povezovanja ljudi z mestom in med seboj. 
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Kdo so udeleženci sprehodov? 

-    kdorkoli, ki ga veseli spoznati svoje mesto in sosesko,

-    ljudje, ki želijo pomembneje prispevati k razpravi o

      družbenem in grajenem okolju svoje soseske,

-    ljudje, ki sodelujejo pri razvoju in vzpostavljanju 

      povezanosti

      sosesk ter izboljševanju pogojev za hodljivo urbano 

      okolje, 

-    ljudje, ki želijo spremeniti svoje mesto in sosesko, na 

      primer 

      premostiti prepad med družbenimi skupinami, zajeziti

      vandalizem in podobno

-    mladi in otroci, ki jih javni prostor, prometna praksa in 

      politika zelo zadevajo, a jih redkokdaj vprašajo po   

      njihovih željah in možnostih za rabo, kolesarjenje in 

      pešačenje. 
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Vsi sprehodi Jane’s Walk so organizirani in vodeni zastonj, 

udeležba na njih je brezplačna.

Sprehode lahko navdušeni prebivalci ali organizacije 

priredijo tudi ob katerem drugem času v letu, vendar so 

energija in sredstva slovenske projektne pisarne na IPoP-u 

tako kot kanadske pisarne Jane‘s Walk, ki izvorno organizira 

sprehode, osredotočeni zlasti na dogodek v maju.

Lokalnim organizatorjem so zagotovljeni svetovanje 

pri organizaciji, format napovednega letaka, promocija 

dogodka, mreža organizatorjev in spodbuda za organizacijo 

odličnih, skupnostno vodenih sprehodov, ki naj bi 

navdihnili lokalne prebivalce.

Najbolje je, da sprehode organizirajo širša omrežja 

posameznikov in skupin, kot so lokalne pobude in različna 

društva na primer, ki delijo skrb za življenju prijazna mesta, 

vendar so različni pristopi in pogledi na sosesko, mesto, 

preteklost in prihodnost dobrodošli. Kot to velja za vsako 

skupno organiziranje, je z večjim omrežjem organizacijsko 

breme posameznikov manjše.

Glavna značilnost sprehoda Jane’s Walk je pogovor, ki ga 

spremlja. Vodja sprehoda vodi pogovor z izpostavljanjem 

zanimivih značilnosti in pripovedovanjem zgodb o svoji 

soseski, istočasno pa spodbuja ostale udeležence, da 

delijo svoja mnenja in opažanja. Udeleženci sprehodov so 

večinoma zelo veseli srečanja s sosedi ter možnosti razprave 

o svojih zamislih in predstavah o soseski.

Osnovno načelo tovrstnega sprehoda je njegova 

samoorganiziranost in samoselektivnost. K vodenju 

se lahko prijavi kdorkoli, in sicer tako, da stopi v stik z 

Inštitutom za politike prostora ali neposredno s centralo v 

Kanadi (prek spleta, telefona ali elektronske pošte). 

Čeprav ni nujno, da vodje sprehodov poznajo delo Jane 

Jacobs, je dobro, da preberejo katero od njenih del in se 

z njenimi idejami seznanijo s pomočjo informacij, ki so 

dostopne na spletnih straneh kanadske organizacije Jane‘s 

Walk.

Lokalni organizatorji naj bodo vključujoči, raznoliki, 

dostopni in naj sprejmejo vsakogar, ki želi sodelovati. 

Spodbujajo naj udeležbo čim širšega kroga ljudi, iz vseh 

mestnih predelov.

Lokalni organizatorji naj bodo odprti do vseh konceptov, ki 

jih želijo posamezniki ali skupine uporabiti na sprehodih. 

Bolj kot so ti osebni in posebni, toliko bolje, vendar naj 

ne bodo uporabljeni zgolj za osebno ali poklicno korist in 

promocijo. 

Osnovna načela urbanega sprehoda Jane’s Walk 
Jane‘s Walk Project Office, 2011, povzeto po www.janeswalk.net.
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1. Sprehod s pogovorom 

Sprehodi Jane‘s Walk niso kot drugi vodeni ogledi po, 

denimo, kulturni dediščini, temveč bolj sprehodi s 

pogovorom o soseskah in načinih, kako ljudje uporabljajo 

mesta. Zagotovite zanimive informacije in vztrajno 

spodbujajte udeležence, da delijo svoja mnenja in zgodbe. 

Uporabite prostor okrog sebe za ponazoritev in navdih. 

Dobra zamisel je skupno vodenje z nekaj sovodiči, saj si 

s tem zmanjšate breme. Zelo pomembno je, da delujete 

kot prijazen gostitelj svoje skupine. Če ni preveliko ljudi, 

lahko začnete s predstavitvijo vseh sodelujočih in s 

tem vzpostavite prijateljsko atmosfero. Poskrbite, da je 

skupina čim bolj skupaj kadar govorite, predvsem zato, da 

ne zasedate pločnika in ne motite drugih pešcev. Poskrbite, 

da vas bodo udeleženci dobro slišali. 

2. Načrtujte pot 

Natisnite zemljevid svoje soseske oziroma soseske, kjer 

boste vodili sprehod. Zemljevidi slabše kakovosti, kot so 

avtokarte, zemljevidi najdi.si  ali googlovi zemljevidi, bodo 

zadostovali. Razmislite, katere zgodbe, kraje in ljudi bi 

radi predstavili ter si začrtajte pot. Šest do deset postaj bo 

ravno primernih za sprehod, ki traja približno uro in pol. 

Tukaj je nekaj vprašanj, s katerimi si lahko pomagate pri 

načrtovanju poti. 

•	 Kateri so pomembni prostori za srečevanje in druženje? 

•	 Na katere predele svoje soseske ste najbolj ponosni? 

•	 Kateri so pomembni zeleni predeli soseske? 

•	 Katerih zanimivih bližnjic se lahko poslužite? 

•	 So trgovine in dobrine dovolj dostopne? 

•	 Kako je urejena prometna infrastruktura? Je mogoče 

in prijetno hoditi peš, se peljati s kolesom ali z javnim 

prometom po vsakdanjih opravkih? Ali je infrastruktura 

prilagojena avtomobilskemu prometu?

•	 Ima katera od stavb v soseski nenavadne lastnosti ali 

posebnosti? 

•	 Je bila katere od zgradb preurejena in se sedaj uporablja 

za drugačne namene? 

•	 Kje v soseski se najbolj prijetno počutite? 

•	 So v vaši soseski kakšni zgodovinsko pomembni kraji? 

•	 Kje se ne počutite varno? Zakaj? 

•	 Je morda kakšen kraj ali prostor, ki ga ne marate? 

•	 Obstajajo stavbe ali predeli, kjer se mešajo trgovina, 

poslovni prostori in stanovanja? 

•	 Kako se na ulicah stavbe povezujejo s pešci?

•	 Si za katere prostore želite, da bi se spremenili? 

•	 O katerem pomembnem vprašanju ali problemu bi se bilo 

treba pogovarjati na sprehodu? 

3. Dajte prednost podrobnostim 

Sprehodi Jane‘s Walk poudarjajo in raziskujejo hodljivost  

ter odkrivajo potenciale sosesk. Zato ni pomembno, da pot 

pokriva velik teritorij, temveč je bolje, da se osredotoči na 

manjše območje, na katerem je lažje izpostaviti lokalne 

posebnosti, pomembne podrobnosti in zgodbe. Sprehode 

lahko razumemo kot način dela na terenu, s katerim 

odstiramo nove poglede na skupnost in območje, ki ga 

ljudje poznajo ali želijo bolje spoznati. 

To ni turistična pobuda, zato vsebino prilagodite lokalnim 

prebivalcem, ki se želijo poglobiti. Povprašajte jih, kje 

stanujejo in kaj je pri njih vzbudilo zanimanje za to 

sosesko. Razmislite o vključevanju lokalnih predstavnikov 

(mnenjskih vodij) ali poslovnežev v sprehod. Pogovorite 

se z uličnim prodajalcem hrane, ki običajno zelo dobro 

pozna glavne like, navade, vzorce in ritem ulice (koncept 

uličnega baleta po Jane Jacobs). Morda želite s sprehajalci 

vstopiti v kakšno trgovino, predstaviti starejšo sosesko z 

zanimivimi zgodbami ali se celo srečati z lokalnim politikom 

in ga povprašati o njegovih predstavah o soseski. Bližnjice 

in skrite podrobnosti so vedno dobra poteza, saj pri ljudeh 

vzbujajo občutek pripadnosti lokalnemu okolju. Poznavanje 

bližnjic, znanih samo prebivalcem soseske, skritih poti 

in zakotnih uličic jih bo navdalo z občutkom močne 

povezanosti s sosesko. Poskusite vzpostaviti čim boljše 

ravnotežje med hojo in pogovorom, torej med premikanjem 

med postajami in postanki. Veliko težje je dve uri stati pri 

miru, kot hoditi. Posamezni udeleženci se bodo verjetno 

sami umaknili, če bodo namenjeni kam drugam ali bodo 

potrebovali počitek. Če se to zgodi, ne bodite užaljeni. 

Nasveti za vodenje urbanega sprehoda Jane‘s Walk
Jane‘s Walk Project Office, 2011, povzeto po www.janeswalk.net
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4. Zabavajte se 

Rekviziti in performansi dajo sprehodu poseben ustvarjalni 

pridih. Naprosite udeležence, da preberejo del članka 

katerega od lokalnih piscev ali izrez iz dnevnega časopisa. 

Nekateri vodiči so znani po svoji domiselnosti in angažirajo 

igralce v kostumih za animacijo sprehajalcev po poti. 

Zgodovinske fotografije ali natisnjen material, ki ga lahko 

poiščete tudi na spletu, so prav tako zelo dobrodošli. 

Poskusite sprehod organizirati tako, da se začne in konča v 

bližini kavarne ali gostišča, saj se ljudje tako lažje povežejo 

ter nadaljujejo z druženjem. Povprašajte sodelujoče, če 

so že bili na krajih, kjer se ustavljate, kako je bilo, kaj so 

imeli oblečeno … Osebne anekdote so vedno zabavne in 

presenečeni boste, koliko zanimivega ljudje povedo.

5. Spoznajte Jane Jacobs

Poznavanje dela Jane Jacobs ni pogoj za vodenje sprehoda, 

toda spodbuditi vas želimo, da se vendarle poučite 

o njenih ključnih idejah. Iskanje informacij vam je s 

kopico informacij na spletu in tudi tem zbornikom močno 

olajšano. Mnogo njenih idej, v glavnem utemeljenih v 

delu  Umiranje in življenje velikih ameriških mest (1961, 

v slovenskem prevodu 2009), je sčasoma postalo splošno 

znanih. V tej knjigi je interese lokalnega prebivalstva in 

pešcev postavila pred takrat vodilni načrtovalski pristop, 

ki se je osredotočal na avtomobile. Poudarjala je prednost 

obnove pred rušenjem starejših stavb in grajenjem novih 

ter dokazovala nujo po zgoščanju mest, namesto njihovega 

neskončnega širjenja navzven. Poučite se o zamislih Jane 

Jacobs ter jih na različne načine uporabite na sprehodu. 

Katerega od sodelujočih prosite, da bere iz knjige, opazujte 

»ulični balet«, razpravljajte o tem, kaj mešana raba pomeni 

v okolju, kjer se nahajate itd..

6. Govorite glasno 
ali uporabljajte mikrofon

Ne moremo zagotoviti mikrofonov ali megafonov za 

posamezne vodje sprehodov, vam pa priporočamo, da si 

priskrbite svojo opremo. Pri večjih skupinah, npr. dvajsetih 

ali več ljudi, so lahko ojačevalci zvoka zelo koristni. Če 

mikrofona nimate, bodite medtem ko govorite obrnjeni k 

ljudem. Kadar je na ulici hrupno, naprosite ljudi, da stopijo 

čim bolj skupaj in govorite čim glasneje. Udeležence lahko 

napotite na stopnice in jim govorite v stilu amfiteatra. Ali 

pa stopite na kak višji predmet in jih nagovarjate od zgoraj. 

Možnosti je veliko, zato se potrudite, da boste slišani. Ne 

bodite plahi ali zadržani, saj ste gostitelj in bolj ko boste 

udeležence spodbujali k sproščenemu pogovoru, toliko 

uspešnejši bo sprehod.

Namigi za sprehajalce

1. Obujte se udobno. 

2. Oblecite se vremenu primerno – sprehodi potekajo v 

dežju in soncu! 

3. Načrtujte svojo udeležbo na sprehodu – preverite datume 

in ure, uskladite možnosti za udeležbo na več pohodih 

pravočasno.

4. Sprašujte vse, kar vas zanima – bodite radovedni, 

prisluhnite tudi drugim. Sprehod je je najboljši, če se med 

udeleženci vzpostavi prijateljsko klepetanje. Predstavite se!

5. Razmislite o sprehodu po območju, ki ga že poznate, 

v katerem živite ali delate, da boste poglobili svoje 

poznavanje okolja in ljudi.

6. Razvijte svojo radovednost, raziščite, kaj se skriva 

za govoricami in informacijami, ki ste jih o območju 

mimogrede ujeli. Bodite avanturistični! 

7. Veliko fotografirajte, skušajte prisluhniti prostoru in 

zaznati značilne vonjave. Ustavite se v kavarni, restavraciji. 

Razvijte svojo predstavo o območju in jo delite z drugimi.

8. Držite se skupine, da boste slišali vodiča in druge. Pazite 

na mimoidoče in jim pustite dovolj prostora, da bodo šli 

varno mimo skupine – posebej pazite na križiščih in vogalih 

stavb.

9. Poročajte o svojih vtisih - posredujte svoj odziv na 

sprehod organizatorjem. Razmislite o podpori sprehodov z 

dobrodelno donacijo.

10. Zahvalite se organizatorjem in prostovoljcem.
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Katalog hodljivosti 
Jane‘s Walk Project Office, 2011, povzeto po www.janeswalk.net 

Pločniki za vse letne čase

Veter, dež in sneg prispevajo k neprijetnim 

in nevabljivim okoliščinam za hojo. 

Neredno ali slabo čiščenje snega, luže, 

blato in led predstavljajo ključne ovire pri 

hoji.

Čiščenje snega

Čiščenja snega in ledu lahko predstavlja 

resno oviro pri hoji. Starejši in ljudje z 

omejeno mobilnostjo so bolj ogroženi,  saj 

lahko padejo ali se poškodujejo.

Kje so pešpoti?

Na območjih, ki so izvorno namenjena 

avtomobilom, pogosto manjkajo pločniki, 

ki pa so nujno potrebni za lažje in varnejše 

premikanje pešcev.

Dovolj prostora na pločnikih

Pešci morajo imeti na pločniku dovolj 

prostora, zato, da jim ni treba stopati na 

cesto, kadar je na pločniku večje število 

ljudi.

Robniki in prepreke

Stopnice, betonski bloki in robniki 

onemogočajo ali ovirajo dostop 

vozičkarjem in starejšim. Odrezani robniki 

in klančine olajšajo dostopnost.

Prepreke in ograje

Pešpoti so pogosto nepotrebno pregrajene 

z ograjami, stebri, zapornicami in drugimi 

preprekami. Odstranitev ovir na poteh 

bi pripomogla k lažji in varnejši uporabi 

priljubljenih bližnjic.

Kjer je volja, je tudi pot

Ograje motijo tok in povezljivost direktnih 

in ravnih pešpoti. Pešci pogosto naredijo 

luknje v ograje ali gredo čez njih ter s tem 

ustvarjajo nevarne prehode. Bližnjice je 

treba formalizirati ter z ureditvijo tlaka in 

dobro razsvetljavo izboljšati varnost.
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Bližnjice

Bližnjice omogočajo ljudem, da lahko gredo 

naravnost do svojega cilja. S formalizacijo 

in urejanjem teh poti z razsvetljavo, 

pločniki in signalizacijo bi postale varnejše 

in udobnejše. 

Luknjasti in neravni pločniki

Neravne, zlomljene in lukenj polne poti ali 

pločniki odvračajo ljudi od hoje po soseski.

Neprehodni pločniki

Drogovi za razsvetljavo in signalizacijo, 

električne omarice, zaboji za časopise in 

drugi predmeti ne smejo zasedati preveč 

prostora na pločnikih in pešpoteh. Pešci 

morajo imeti neoviran prehod po poteh.

Čiste poti spodbujajo hojo

Dobro vzdrževane in čiste poti so ključnega 

pomena za zagotavljanje priljubljenosti 

hoje. Koši za smeti in neprijetne vonjave 

prav tako odvračajo od hoje.

Vsakemu svoj prostor

Celostno načrtovanje ulice upošteva vse 

uporabnike, ne samo vozil. Pešci morajo 

biti varno ločeni od avtomobilskega 

prometa. Drevesa, zasaditve in kolesarske 

poti služijo kot odličen tampon med 

obojimi.

Prehodi za pešce naj bodo tam, kjer običajno 

prečkamo cesto

Prehodi za pešce naj bodo tam, kjer 

ljudje običajno prečkajo cesto. Prehodi za 

pešce niso nujni samo v križiščih, ampak 

tudi drugod, kjer ljudje prečkajo ceste; 

navadno so takšni prehodi v bližini šol in 

nakupovalnih centrov.

Prehodi za pešce naj bodo jasno označeni

Prehodi naj bodo označeni s svetlo cestno 

barvo. Ko barva zbledi, ni več jasno, kje naj 

bi se nahajali pešci in kje vozila.

Intervali semaforjev

Zelena luč za pešce mora goreti dovolj 

dolgo, da lahko pešci prečkajo vse 

prometne pasove.
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Prehodi za pešce naj bodo preudarno 

razporejeni

Varni prehodi čez ceste naj bodo 

enakomerno razporejeni na kratkih 

razdaljah.

Zaokroženi vogali povečajo hitrost vozil

Zaokroženi vogali na križiščih omogočajo 

višjo hitrosti vozil, medtem ko ostri 

zaključki zmanjšajo hitrost avtomobilov in 

izboljšajo varnost pešcev.

Načrtovanje cest – za avtomobile ali ljudi?

Široke ceste s hitro premikajočim se 

prometom otežujejo hojo in zmanjšujejo 

varnost pešcev. Ceste bi morale biti 

načrtovane tako, da bi voznike opozarjale 

na prisotnost pešcev.

Umirjanje prometa

Ukrepi za umirjanje prometa upočasnijo 

promet in izboljšajo varnost na križiščih. 

Mednje prištevamo ležeče policaje, pas za 

parkiranje in podaljšane robnike (»extended 

curbs«), ki skrajšajo križišča.

Parkirišča naj bodo opremljena s pešpotmi

Mnogi trki s pešci se zgodijo na parkiriščih v 

bližini nakupovalnih središč in drugih sto-

ritev v soseski. Te nesreče je mogoče pre-

prečiti z jasnimi označbami in zavarovanimi 

potmi za pešce.

Nepregledni in utesnjeni prostori so 

neprijetni 

Ozki, utesnjeni prostori, kjer imamo zastrt 

pogled, so za hojo neprijetni, saj navdajajo 

z občutki utesnjenosti in ujetosti, še zlasti 

takrat, kadar so ograjeni z visokimi ogra-

jami.

Temni prostori so neprijetni

Dobra osvetlitev je ključ za zagotavljanje 

občutka varnosti.

Mešana raba in živahne ulice

Priljubljene ulice za hojo so običajno pestre 

z mešano rabo, kot so trgovine, stanova-

nja, šole in storitve, dobro opremljene s 

klopmi in živahnim uličnim dogajanjem. 

Obljudeni javni prostori so varni zaradi 

mnogih oči, ki so uprte vanje in budno 

spremljajo dogajanje.
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Dostopnost

Pešpoti in vhodi v zgradbe naj bodo dosto-

pni in uporabni za vse, tako, da lahko do 

njih varno dostopajo vsi uporabniki. 

Priložnosti za sedenje in posedanje - 

sedljivost

Klopi in mize spodbujajo hojo, saj zagota-

vljajo prostore za počitek. Ulična oprema 

spodbuja tudi socialno interakcijo in zago-

tavlja varnost zaradi uprtosti pogledov na 

ulico.

Postajališča javnega prevoza

Dobro urejena infrastruktura javnega pre-

voza je ključnega pomena za prostor, ki 

spodbuja hojo. Avtobusne postaje naj bodo 

dobro osvetljene in opremljene s klopmi, 

koši in prostori, kjer lahko ljudje čakajo.

Parki in javni prostori

Parki in javni prostori so v soseskah glavni 

prostori druženja in rekreacije. Ljudje imajo 

radi živahne prostore, z igrišči in pestrim 

dogajanjem.
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Jane Jacobs (1917-2006) published most of her insightful 

observations of street life and critics of alienated urban 

planning and architecture in newspapers and architectural 

periodicals in New York in the late 1950‘s. She criticized 

professional arrogance of urban planners and architects 

and challenged their lack of understanding for human 

scale and our everyday needs. She summarized those texts 

in her book The Death and Life of Great American Cities 

(1961), which set the foundations for the contemporary 

understanding of cities. 

Honouring the ideas and legacy of Jane Jacobs as well as 

promoting the attractiveness of cities for walking are the 

main goals of Jane’s Walks that have been organized every 

first weekend in May since 2007. These are guided tours 

around certain neighbourhoods that usually last for one 

and a half hours. Their aim is to raise awareness of the 

importance of daily walking on everyday errands and of 

the impact of pedestrians on urban planning. The purpose 

of these walks is also to connect the inhabitants with their 

neighbours and to strengthen their attachment to the area 

of their residency. At the same time these walks offer an 

opportunity to share problems residents are facing on a 

daily basis and enable formulation of concrete proposals 

on how to raise neighbourhoods’ attractiveness for walking 

and quality of life.

The first weekend of May 2011 in Ljubljana was dedicated to 

walking. The massive annual commemorative march »Pohod 

ob žici« was accompanied by four Jane›s Walks around 

various city quarters. On Saturday 7th May and Sunday 8th 

May there were walks organized in Tabor, Spodnja Šiška, 

Zgornja Šiška and Fužine. They were linked to several events 

that were taking place in those areas independently.

Walks in Ljubljana were organized by Institute for Spatial 

Policies (IPoP), independent research institute and NGO 

engaged with issues related to spatial planning. They 

were carried out in cooperation with local partners: group 

Paz!Park, associations Društvo kulturna četrt Tabor, Društvo 

za urbano okolje - Odbor za lepšo Staro Šiško, Prostorož, 

kud Obrat, Bunker institute and Museum of Architecture 

and Design. Support with organization was also offered by 

associations Focus, društvo za sonaraven razvoj and CIPRA 

Slovenija, društvo za varstvo Alp.

Organization and execution of the first Jane's Walks in 

Ljubljana was, despite a short preparation period, very 

successful. Individual walks had between ten and fifty 

participants who walked for one and a half to two and a half 

hours. In Tabor and Spodnja Šiška they stayed even longer 

to chat and take part in other events. Numerous individuals 

wanted to know if walks would take place next year, if they 

could be arranged without coinciding, if they would be 

organized in other places in Slovenia and similar.

The selection of quarters where walks took place uncovered 

the degree of local organization and attachment to the 

local environment. In Tabor and Spodnja Šiška the number 

of participants was considerably higher than in Fužine and 

especially in Zgornja Šiška. Interest in joining the walks 

depends on individuals› interest in conditions in an area, 

which is obviously greater in areas where multiple nodes of 

cooperation exist, like in Tabor, and with high levels of local 

attachment, like in Spodnja Šiška. 

On the other hand organizing a walk with such a good 

response was impossible in Zgornja Šiška. Our expectations 

that District of Šiška and Kino Šiška Centre for Urban 

Culture would be able to respond to our initiative without 

notable preceding cooperation were too optimistic.  

Besides, the residents had not been used to such type 

of neighbourhood events. In Fužine participants were 

partly residents and partly visitors from elsewhere, since 

the neighbourhood is known and perceived as a special 

example of a neighbourhood in Ljubljana with its residents 

strongly attached to it. 

Participants were able to experience with their own 

eyes and feet how precious it is to foster walkability, 

provide safe, maintained and interesting public spaces 

and programs and contribute to local cohesion through 

formulation of proposals for better neighbourhoods and 

local engagement. Participants had a great opportunity to 

learn how to distinguish good practices from bad ones and 

how to initiate changes in their neighbourhoods.

Summary
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