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Kaj so politike prostora?
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Predgovor
IPoP – Inštitut za politike prostora je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega
urejanja prostora, ustanovljena leta 2006. V dobrih desetih letih delovanja smo se sodelavci IPoP največ ukvarjali s
participativnimi procesi, urbano prenovo, trajnostno mobilnostjo in novimi prostorskimi praksami. Ob raziskovanju in
ozaveščanju o prostorskem in urbanemu razvoju smo napisali množico različnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih
člankov. V publikaciji Politike prostora: o izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom smo zbrali naše zapise, ki na
zelo različne načine kritično osvetljujejo prostorski in urbani razvoj, izpostavljajo pomen premišljenih javnih politik
in njihovih prostorskih učinkov za kakovost življenja v mestih ter obravnavajo lokalne inovativne prostorske prakse v
kontekstu svetovnih urbanih trendov.
Lokalne skupnosti in mesta se na rastoče izzive urbanega in prostorskega razvoja odzivajo hitreje kot državne
uprave in so v zadnjem desetletju udejanjile številne dobre rešitve za sodobne okoljske, gospodarske in družbene
izzive. Mesta, ki postajajo prostor vsakdanjega življenja vse večjega deleža svetovnega prebivalstva, tako utirajo
pot novim pristopom k prostorskemu in družbenemu razvoju nasploh. Čas finančnih rezov v lokalnih skupnostih
zahteva domiselno reševanje izzivov, zato se na evropski in mednarodni ravni vse bolj izpostavlja pomen sodelovanja,
medsebojne izmenjave izkušenj in omogočanja prenosa dobrih praks z vplivom na vsakdanje življenje v mestih.
Publikacija Politike prostora: o izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom je namenjena tudi temu – predstavitvi
in primerjavi dobrih praks, ki bi lahko bile navdih in izhodišče za urbane politike v Sloveniji. Namenjena je zaposlenim
na mestnih in občinskih upravah, regionalnih agencijah in drugih lokalnih službah, strokovnjakom in študentom na
področju prostorskega in urbanega razvoja ter vsem, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo s politikami prostora.
Je ena prvih strokovnih publikacij v našem prostoru, ki obravnava široko paleto prostorskih praks ter jih pojasnjuje
z lokalnimi in globalnimi primeri. Značilnost delovanja IPoP je namreč tudi dejavno vključevanje v mednarodne
raziskave, izmenjave izkušenj in znanj. Čeprav smo pri tem sodelovali s številnimi mesti v Evropi in po svetu, v
raziskovalnem smislu izstopata Barcelona in Seul. Kljub številnim medsebojnim razlikam poglobljena primerjava
namreč pokaže, da imajo južnokorejska, katalonska in slovenska mesta nekatere zgodovinske, družbeno-ekonomske in
institucionalne značilnosti, ki na podoben način vplivajo na njihov urbani razvoj in prostorske prakse. V tem smislu je
morda glavna podobnost med omenjenimi družbami razmeroma pozna demokratizacija odločanja na lokalni ravni.
S publikacijo želimo osvetliti izzive lokalnih skupnosti pri nas in jih kritično umestiti v mednarodni kontekst. Članki,
zbrani v publikaciji Politike prostora: o izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom, zato ne le odsevajo prvo
desetletje IPoP, ampak hkrati nakazujejo tudi smernice našega delovanja v naslednjem desetletju.
Uredniški odbor
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Uvod
Aidan Cerar, Bla ž Kri ž nik , Pet ra Očkerl, Mar ko Peter lin
Zbornik združuje štiri glavna vsebinska poglavja, ki smo jih skozi prvo desetletje dela IPoP opredelili kot izrazito
pomembna za vsakdanje življenje lokalnih skupnosti in prihodnost urbanega razvoja. Gre za področja politik
prostora: participativne procese, urbano prenovo, trajnostno mobilnost, in nove prostorske prakse Ta tematska
področja smo na IPoP intenzivno raziskovali, hkrati pa smo se srečevali s praktičnimi primeri iz teh tematskih
področij in skupaj z mnogimi partnerji razvijali nove rešitve za izzive na posameznih področjih. Posamezna
vsebinska poglavja so sestavljena iz člankov, s katerimi bomo predstavili konkretne probleme lokalnih skupnosti
in možne rešitve, ki so vzniknile bolj ali manj neodvisno od lokalne uprave na način od spodaj (ang. bottom-up)
ali pa so jih razvile lokalne uprave od zgoraj (ang. top-down) ter pri tem bolj ali manj sodelovale s prebivalci.
Zbornik je sestavljen iz izbranih člankov, ki smo jih raziskovalci IPoP napisali v zadnjem desetletju. Izbrani so
bili tisti članki, ki so najaktualnejši v kontekstu vsebinskih poglavij, vendar pa so članki med seboj na ravni
formata in pristopa precej različni. Nekateri so znanstveni, drugi poljudni, nekaj pa jih je podobnih blogom.
Večinoma smo članke pustili v izvirnem formatu ter tako prikazali raznolikost pristopov inštituta k vprašanjem
prostorskega in urbanega razvoja. Članki vključujejo znanstvenoraziskovalni pristop, razmišljanja, komentiranje
in primerjavo ter poljudno komuniciranje vprašanj, povezanih s prostorskim in urbanim razvojem. Članke smo
pustili v jeziku, v katerem so bili napisani, torej slovenščini ali angleščini. Angleški članki v glavnem obravnavajo
teme, ki kažejo določene nadnacionalne značilnosti. Vsi članki so opremljeni z povzetkom v slovenskem jeziku.
Večino člankov smo nekoliko spremenili, tako da odražajo ključne spremembe, ki so se na določenem področju
zgodile v času po tem, ko je bil članek že napisan. Spreminjanje člankov je bil velik izziv, saj je od avtorjev
zahteval, da področja, ki so jih obravnavali pred leti, ponovno premislijo in svoj pogled nanje aktualizirajo. S tem
članki ne predstavljajo le raziskovalnega razvoja IPoP, ampak ga na strokoven in vsebinski način tudi reflektirajo.
Vsebinski del uvede poglavje na temo politik prostora. Politike prostora obsegajo stališča in ravnanja različnih
akterjev, od javnih uprav do zasebnih organizacij, skupnosti in posameznikov, z vplivom na prostorski razvoj.
Presegajo okvir urejanja fizičnega prostora in se nanašajo tudi na upravljanje drugih virov lokalne skupnosti.
Razumevanje vlog, interesov in ravnanj različnih akterjev pri prostorskem in urbanem razvoju je ključno za
takšno javno upravljanje s prostorom, ki temelji na dolgoročnem javnem interesu in omogoča kakovostno
vsakdanje življenje vsem prebivalcem in družbenim skupinam v mestih.
Prvo vsebinsko poglavje zbornika ima naslov Participativni procesi. Participacija v urejanju prostora je že
desetletja del urbanih politik tako v smislu raziskovanja kot tudi na ravni praktičnega oblikovanja politik. V
času gospodarske in družbene krize se na različnih ravneh družbenega in političnega delovanja išče drugačno,
družbeno pravičnejšo in okoljsko bolj vzdržno politiko. Omejitve načrtovanja in upravljanja mest v pogojih
neoliberalnega kapitalizma so namreč postale jasne tudi za tiste, ki so še nedavno verjeli, da učinkovit razvoj
mest brez svobodnega trga ni mogoč. Dejavnejše vključevanje civilne družbe v procese odločanja, konkretno
participacija javnosti v urbanističnem in arhitekturnem načrtovanju, se v tem okviru vse pogosteje pojavlja kot
ena izmed možnosti za preseganje omejitev javnih politik, katerih edini cilj je gospodarska rast. Prav zato se v
zadnjih letih povečuje zanimanje dela strokovne in širše javnosti za teorijo in primere dobre prakse s področja
vključevanja civilne družbe. V Sloveniji je participacija na različnih ravneh odločanja kot tudi v sami načrtovalski
praksi namreč še vedno razmeroma slabo poznana. Zlasti na lokalni ravni se zahteve civilne družbe po njenem
dejavnejšem vključevanju v procese odločanja v načrtovanju in upravljanju prostora pogosto vidi kot oviro, ki
domnevno zavira in neupravičeno upočasnjuje načrtovalski proces. Pri uveljavljanju participativnih procesov
v prakso ima Ljubljana še veliko možnosti, vendar pa so se v zadnjih letih tudi na tem področju že oblikovale
nekatere napredne zamisli oziroma primeri.
8

Zbornik nadaljujemo s poglavjem o urbani prenovi. Urbana prenova je sklop načrtovalskih, gradbenih, gospodarskih,
finančnih in socialnih ukrepov, s katerimi se celovito izboljša fizično, okoljsko, gospodarsko in socialno stanje v
izbranem delu mesta, s poudarkom na fizični prenovi stavbnega fonda in javnih prostorov. Pojem se pogosto uporablja
kot sinonim za sorodni pojem urbana regeneracija, pri čemer je pod pojmom urbana prenova pogosto razumljena
predvsem fizična prenova, ki lahko vključuje tudi obsežnejše rušitve in novogradnje, pri urbani regeneraciji pa je
večji poudarek na izboljšanju socialnih, ekonomskih in bivalnih razmer na območju. Članki, vključeni v ta zbornik,
obravnavajo širok spekter z urbano prenovo povezanih tem, ki se ne nanašajo le na način izvedbe prenove. Posebej
pomemben je namreč tudi dober pregled nad dejanskim stanjem v prostoru in jasna artikulacija potrebe po prenovi ter
ciljev prenove.
Sledi poglavje o trajnostni mobilnosti, kjer Slovenija kljub opaznem napredku zaradi netrajnostnih mobilnostnih
navad še vedno nekoliko zaostaja za najrazvitejšimi. Promet je tudi največji vir emisij toplogrednih plinov pri nas in
predstavlja največjo grožnjo za podnebne spremembe, saj emisije iz prometa še vedno naraščajo. Med dolgoročnimi
negativni učinki mobilnosti, ki temelji na avtomobilih, je tudi suburbanizacija večjih urbanih središč. Očitne
prednosti trajnostne mobilnosti za širšo skupnost so vzrok za vse odločnejše usmerjanje k trajnostni mobilnosti na
vseh ravneh upravljanja, od globalne do lokalne. Zaradi ustaljenih načinov delovanja gospodarstva, institucij in
posameznikov pa je to vse prej kot lahka naloga. Pomemben premik se trenutno dogaja na ravni občinskih prometnih
politik. Mnoge občine pri nas, tudi Ljubljana, so v zadnjem letu pripravile celostne prometne strategije, ki naj bi na
lokalni ravni zagotovile premik v razmisleku od asfaltiranja lokalnih cest in oblikovanja krožišč k bolj celovitemu
načrtovanju prometa in mobilnosti nasploh. Eden največjih izzivov za izvajalce novih strategij je gotovo ozaveščanje
prebivalcev in lokalnih odločevalcev o možnostih, ki so na voljo. Čeprav se lahko o ciljih razmeroma široko strinjamo,
pa je pomanjkanje vsakdanjih praktičnih izkušenj s konkretnimi ukrepi trajnostne mobilnosti lahko resna ovira za
njihovo širšo uporabo. Prav zato je izpostavljanje dobrih praks izjemno pomembno.
Zbornik sklenemo s poglavjem o novih prostorskih praksah. Pod pojmom nove prostorske prakse razumemo inovacije pri
ravnanju s prostorom, ki imajo omembe vredne učinke za vsakdanje življenje v mestih. Čeprav mnoge inovacije v mestih
prihajajo tudi s strani mestnih uprav in zasebnikov, nas zaradi širših družbenih učinkov in manjše vidnosti še posebej
zanimajo skupnostne prakse v urejanju prostora. Gre za prakse, ki izhajajo od spodaj, praviloma s strani neformalno
povezanih skupnosti, njihov pomemben vidik pa je pogosto skupno, skupinsko upravljanje oziroma upravljanje s
sodelovanjem uporabnikov. Pri tovrstnih praksah imajo navadno poudarjeno vlogo prebivalci posameznih območij,
predstavniki lokalnega gospodarstva, ostali tipi skupnosti (življenjsko stilske skupnosti na primer) kot seveda tudi
nevladne organizacije. Skupnostne prakse so izjemno pozitiven pojav, saj je z njimi mogoče doseči razmeroma hitre
izboljšave s stvarnim vplivom na kakovost življenja na lokalni ravni, vendar z razmeroma majhnimi koraki. Običajno
razvoj skupnostnih praks spremljajo relativno nizki finančni vložki, še posebej če jih primerjamo z uveljavljenimi
načini urejanja prostora. Poleg tega tovrstne prakse zaznamuje izrazito participativen pristop pri zasnovi, izvedbi in
upravljanju. Med dobrimi učinki pa gre omeniti tudi občutek v širši družbi, da so spremembe v prostoru na bolje možne
in na dosegu roke, česar pogosto odtujeni in dolgotrajni procesi urejanja prostora ne omogočajo. Vse skupaj ima za
posledico višjo kakovost življenja prebivalcev na območjih, kjer se skupnostne prakse pojavljajo. Na področju novih
prostorskih praks je Ljubljana med vodilnimi v regiji, saj ima izjemno aktivno civilno družbo, ki v nekaterih primerih celo
prehiteva svetovne urbane trende. Vseeno pa je moč opaziti, da Ljubljana nima razvitega sistemskega odziva na pojav
lokalnih pobud in skupnostnih praks, prav tako pa ni razvitega sistemskega spodbujanja skupnostnih praks, ki kažejo
doprinos k izboljšanju kakovosti življenja na določenem območju.
Zbornik zaključuje članek, v katerem primerjamo pristope Ljubljane in Seula pri uvajanju novih prostorskih praks.
Izkušnje s skupnostnimi praksami v Seulu, kjer je mestna uprava civilno družbo prepoznala kot pomemben dejavnik
družbeno vključujočega in trajnostnega urbanega razvoja, so lahko pomembne tudi za slovenska mesta. Kažejo, da
je lahko oblikovanje partnerstva med javnimi institucijami in civilno družbo za mesta razvojna priložnost tako z
vidika preseganja obstoječih kot iskanja in uveljavljanja novih družbeno pravičnejših in okoljsko vzdržnejših oblik
družbenega, gospodarskega in političnega delovanja na lokalni in širši ravni.
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Kaj so politike prostora?
Mar ko Peterlin
Kaj so politike prostora? In zakaj bi koga zanimale? Za odgovore na ti vprašanji je verjetno treba najprej opredeliti,
kako razumemo prostor. V kontekstu urejanja prostora ali prostorskega in urbanega razvoja nas prostor ne zanima
kot abstrakten volumen, temveč kot realen trirazsežni naravni okvir za delovanje človeške družbe1. Tako kot narava
je tudi prostor sistem, ki je v nenehnem spreminjanju in nima končnega stanja. Z našimi dejavnostmi, z uporabo ali s
predvidevanjem naših potreb – npr. skozi prostorsko načrtovanje – ga ljudje nenehno preoblikujemo. Po drugi strani pa
njegove značilnosti, kot so fizična razporeditev dejavnosti, razmejitve in povezave med njimi, pa tudi način dojemanja
prostora in njegova reprezentacija, močno zaznamujejo naše vsakdanje življenje. Kot se je v eni svojih najbolj prostorsko
obarvanih izjav izrazil pokojni britanski politik Winston Churchill: »Najprej mi oblikujemo naše stavbe, potem pa
one oblikujejo nas.«2 Zato je še kako pomembno, kako se odvija spreminjanje prostora, kdo pri tem sodeluje, kako se
sprejemajo odločitve v zvezi s tem in kdo jih sprejema.
Običajno so velike pozornosti deležne odločitve države in občin, še posebej delov uprav, odgovornih za prostorski in
urbani razvoj. Zakoni, uredbe, odloki, strategije, prostorski načrti in gradbena dovoljenja so najbolj očitna orodja,
s katerimi država in občine skušajo usmerjati spremembe v prostoru. Nekaj manj je zavedanja o tem, v kolikšni meri
odločitve drugih, na videz nepovezanih področij, vplivajo na prostorski razvoj. Pri večjih infrastrukturnih objektih,
kot so ceste, železnice, letališča, elektrarne ali čistilne naprave, je sicer prostorska dimenzija precej očitna, malo manj
pa se prepoznava prostorske vidike razporeditve družbene infrastrukture. Odločitve o mreži šol ali mreži zdravstvenih
ustanov, ki omogočajo dostop prebivalcev do temeljnih storitev države in uveljavljanje temeljnih človekovih pravic, so
prav tako globoko prostorske odločitve. Še manj pa se razume vplive na prostorski razvoj pri odločitvah na področjih
financ ali sociale. Pa vendar na primer način povračila stroškov za prevoz na delo ključno vpliva na prometne tokove in na
razporeditev stanovanj.
A za prostorski in urbani razvoj niso pomembne le odločitve javnih uprav na različnih ravneh, pač pa tudi odločitve
zasebnih organizacij. Najprej nam pridejo na misel investitorji in t. i. developerji, ki ustvarjajo dodano vrednost in
dobiček zlasti na privlačnosti posameznih lokacij. Ta ni odvisna zgolj od nesnovnih dejavnikov, kot so lepota ali sloves
okolice, pač pa še bolj od opremljenosti lokacije z vsemi vrstami infrastrukture, od fizične do družbene, ter od načelnih
odločitev javnih institucij v zvezi z želeno uporabo konkretne lokacije, npr. glede rabe ali gostote pozidave. Zato so
praviloma odločitve javnih in večjih zasebnih organizacij tesno prepletene, meja med odločitvami v javno korist in
tistimi v korist posameznih organizacij pa pogosto prekoračena.
Še zdaleč pa investitorji niso edina vrsta zasebnih organizacij, ki pomembno zaznamuje prostorski in urbani razvoj.
Med slednjimi so tudi na primer vsa podjetja z večjim številom zaposlenih, ki se tega največkrat tudi dobro zavedajo
in se zato pogosto potegujejo za posebne ugodnosti pri lokalnih skupnostih. Nove zaposlitve lahko prinesejo višje
dohodke prebivalcev ter nove stranke za storitvene dejavnosti v okolici in s tem boljše življenje v lokalni skupnosti.
Hkrati pa prinašajo tudi nove potrebe po javnih vlaganjih v infrastrukturo, od kanalizacije do šol in javnih najemnih
stanovanj, čemur so namenjeni davki in kar je pogosto podcenjeno. Pomembno pa na prostorski razvoj vplivajo tudi
lokacijske odločitve podjetij, ki svoje storitve nudijo širšemu krogu prebivalcev. Najbolj značilen primer so trgovska
podjetja, katerih mreža trgovin omogoča dostop do osnovnih dobrin. Način dostopanja do trgovin pomembno vpliva
na mobilnostne vzorce. Kadar daje prednost avtomobilskemu prometu, s tem vpliva na večjo privlačnost suburbanih
lokacij za bivanje, s tem pa povzroča večje stroške za infrastrukturno opremljanje in mnoge posredne družbene stroške,
povezane s suburbanizacijo.
1 http://ipop.si/urejanje-prostora/izrazje/
2 Izvirni citat se glasi: »We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us.« Več o kontekstu izjave na http://www.leighstringer.com/
we-shape-our-buildings/
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K zasebnim organizacijam se pogosto uvrščajo tudi nevladne organizacije, čeprav bi vsaj nekatere med njimi pravilneje
označili kot skupnostne organizacije. Tudi te imajo lahko pomemben vpliv na prostorski razvoj v lokalni skupnosti.
Predvsem lokalne nevladne organizacije, kot so kulturna, turistična, mladinska, gasilska ali upokojenska društva, so
ključni akterji povezovanja v lokalni skupnosti in pogosto pomembno prispevajo tudi k vzdrževanju javnega prostora in
druge lokalne infrastrukture, kar je pogosto podcenjen vidik prostorskega razvoja. Posebno vlogo opravljajo tudi ad-hoc
skupnostne organizacije, ki jih največkrat označujemo z izrazom civilne iniciative. Z izrazitim izpostavljanjem interesov
lokalnih skupnosti so pogosto razumljene kot nasprotniki sprememb, a obenem predstavljajo pomemben varovalni
mehanizem v primerih pretesnih navez javnih in velikih zasebnih organizacij. Zanemariti ne gre niti vloge strokovnih
nevladnih organizacij, ki nemalokrat delujejo kot dopolnilo javnih institucij zlasti pri ozaveščanju o pomembnih
vprašanjih prostorskega razvoja in pri prenosu dobrih praks.
Navsezadnje pa seveda mnoge odločitve, pomembne za prostorski razvoj, vsakodnevno sprejemamo tudi posamezniki, ki
pa se pri svojih odločitvah gibljemo v okvirih, postavljenih s strani močnih javnih in zasebnih akterjev. Čeprav odločitev
posameznika na prvi pogled nima velike teže, pa ima seštevek posameznih odločitev na ravni populacije izjemno moč. Kje
bomo stanovali, kje delali, na kakšen način bomo šli v službo, kje bomo nakupovali, kam bodo naši otroci hodili v šolo, so
le nekatere od bolj očitnih odločitev z izrazitimi prostorskimi posledicami. In tudi v strogo zamejenem polju predpisov in
močnih interesov se najde še kar nekaj manevrskega prostora za odklone od norm – samo pomislimo na nelegalne gradnje
in nepravilno parkiranje na eni strani ali pa na t. i. taktični urbanizem, začasno rabo in vrtičkarstvo na drugi strani.
In če se sedaj vrnemo k politikam prostora. Vsi omenjeni akterji v različnih vlogah in na različne načine sooblikujejo
prostorski in urbani razvoj, njihovo ravnanje v zvezi s tem pa imenujemo politike prostora. Te torej obsegajo nize
odločitev različnih akterjev, od javnih do zasebnih organizacij, skupnosti in posameznikov, z vplivom na prostorski
razvoj. Pri nekaterih, zlasti javnih in velikih zasebnih akterjih gre pri tem za formalizirane politike ali strategije, pri
manjših zasebnih akterjih, skupnostih in posameznikih pa bolj za sprotne odločitve v okviru danih možnosti, oziroma
taktike, kakor jih v delu Praksa vsakdanjega življenja imenuje de Certeau3.
Nova urbana agenda4, ki so jo predstavniki držav in vlad ter mnogih drugih ključnih deležnikov sprejeli na Konferenci
Združenih narodov o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju Habitat III lani v ekvadorskem Quitu, je morda v
zadnjem času najbolj celovit mednarodni politični dokument, ki med drugim prepoznava tudi rastoče izzive lokalnih
skupnosti po svetu. Zagotavljanje stanovanj, infrastrukture, osnovnih storitev, prehranske varnosti, zdravja,
izobraževanja, primernih zaposlitev, varnosti in naravnih virov niso le problemi rastočih velemest nekdanjega tretjega
sveta, pač pa jih zlahka vzamejo za svoje tudi mnoga slovenska mesta. Tudi temeljni cilj zagotavljanja mest in naselij, v
katerih imajo vsi ljudje enake pravice in možnosti in kjer uživajo svoje temeljne pravice v skladu s cilji in načeli Ustanovne
listine Združenih narodov, je žal še vedno aktualen tudi pri nas.
Razumevanje politik prostora, vlog, interesov in ravnanj različnih akterjev pri prostorskem in urbanem razvoju, je ključno
za takšno javno upravljanje s prostorom, ki pelje k zgoraj zapisanemu cilju, in omogoča kakovostno vsakdanje življenje
vsem prebivalcem in družbenim skupinam. Javne politike na lokalni ravni so pri tem tisti del politik prostora, ki omogoča
največje in najhitrejše spremembe na bolje. Medtem ko so politike večjih zasebnih organizacij predvidljive in se v svojem
smotru ustvarjanja dobička skoraj ne spreminjajo, ravnanja posameznikov in skupnostnih organizacij pa so v večji meri
pragmatično prilagodljiva, prav javne politike omogočajo potrebne spremembe v dovolj velikem obsegu, le lokalna
raven pa je tista, ki se lahko dovolj hitro odziva na potrebe in pričakovanja prebivalcev. Zato jih želimo na IPoP s svojim
delovanjem – tudi s pričujočim zbornikom – podpreti in obenem opozoriti na veliko odgovornost nosilcev javnih politik
na vseh ravneh. Nihče, ne zasebne organizacije, ne skupnostne prakse, ne posamezniki, ne more nadomestiti vloge javnih
akterjev pri prostorskem in urbanem razvoju za zagotavljanje kakovostnega življenja vseh prebivalcev.
3 Michel de Certeau: Practice of Everyday Life, 1984
4 Nova urbana agenda, izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2017, dostopno na habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Slovenian.pdf
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Participativni procesi
Aidan Cerar
Sodelovanje javnosti je urejanju prostora lastno in za učinkovito prakso neizogibno. Ravnanje s prostorom je
tradicionalno zavezano spoštovanju in usklajevanju različnih interesov in zato v najširšem interesu skupnosti tudi
podrejeno regulaciji, ki posamezne koristi podreja skupnim. Vključevanje javnosti v procese urejanja prostora, od
načrtovanja do gradnje, rabe in vzdrževanja ter tudi prenove, je ključno za oblikovanje, utrjevanje in preverjanje
skupnih interesov.
Sodelovanje javnosti oziroma participacija v urejanju prostora1 je zimzelena tema z urbanizmom povezanih ved.
Kot primarni razlog lahko izpostavimo demokratični politični sistem, ki je v zadnjih nekaj desetletjih postal
običajna in najbolj razširjena oblika ureditve držav v Evropi in širše. Demokratični sistem na lokalni ravni v vsakem
primeru vključuje določeno mero participacije, vprašanje je le, ali je participacije manj ali več, kako enostavna
je za prebivalce in koliko lahko preko participativnih praks vplivajo na oblikovanje in izvajanje različnih politik.
Stalnica raziskovanja participacije v urejanju prostora je tudi ločevanje na formalno in neformalno participacijo,
pri čemer prva predstavlja participativne prakse, vpeljane od zgoraj (ang. top down), ki so praviloma zakonsko
predpisane, druga pa participativne prakse, ki izhajajo iz skupnosti na način od spodaj (ang. bottom up). V poglavju
obravnavamo oba načina, še posebno pozornost pa namenjamo prepletanju formalne in neformalne participacije.
Prvi članek pojasni, kako je dozorelo spoznanje, da je potrebna večja vloga javnosti v urejanju prostora. Po odtujitvi
strokovne specializacije urejanja prostora v obdobju industrijske revolucije je po koncu druge svetovne vojne sledilo
obdobje ponovnega zbliževanja med stroko in javnostjo, ki pravzaprav še vedno poteka. Koristi sodelovanja so
brez dvoma že v drugi polovici 20. stoletja prepoznali vsi – stroka, javnost in politika. Domača praksa prostorskega
načrtovanja je po drugi svetovni vojni sledila mednarodnim trendom. Do večjih razlik v praksi sodelovanja javnosti
v prostorskem načrtovanju in urejanju prostora med Slovenijo in preostalo Evropo je prišlo počasi in kasneje, do
največjih v obdobju po osamosvojitvi. Danes se politično nerazpoloženje do sodelovanja drastično odraža prav v
zakonodaji, kjer so se formalne možnosti sodelovanja javnosti v prostorskem načrtovanju spustile celo pod nivo
tega, kar je predvideno v sprejetih mednarodnih sporazumih.
Članek Načrtovanje mesta »od spodaj« analizira potencial participacije v kontekstu začetka ekonomske recesije, ki
je precej spremenila obliko participacije v urejanju prostora. Ker se je zmanjšalo število investicij, se je zmanjšalo
tudi število odzivov nanje. S tem pa so bolj do izraza prišle nove oblike sodelovanja med skupnostmi in nevladnimi
organizacijami. Če je prvi primer, ki ga članek opisuje, projekt Celovška kaj bo s tabo? do neke mere spodbujen
s takratnimi načrti hitrih sprememb Šiške, je drugi primer, ki ga članek obravnava, precej drugačen – šlo je za
neke vrste eksperiment revitalizacije javnega prostora skupaj z lokalnimi prebivalci. Govorimo o Parku Tabor. Oba
primera sta ponudila nekaj zanimivih rešitev, ki so se v tistem času zdele precej utopične, čas pa je pokazal obratno.
Marsikateri predlog, ki se je oblikoval na delavnicah, ki jih opisujemo v prvem članku, se je v zadnjih letih izvedel, še
več, Park Tabor je postal eden najbolj poznanih primerov razvoja javnega prostora od spodaj v Sloveniji.
Tretji članek raziskuje pojav lokalnih pobud v kontekstu sprememb na ravni socialnega kapitala in koncepta
skupnosti. Je nekoliko bolj teoretičen, še posebej v uvodu, medtem ko zaključi s primerjavo dveh znanih lokalnih
pobud – Fondovih blokov in, znova, Parka Tabor. Članek se zaključi s sklepom, da je sistemski okvir spodbujanja
lokalnih pobud bolj kot ne neustrezen, medtem ko je vrzel med odločevalci in lokalnimi skupnostmi mestoma zelo
globoka. Opozoriti velja, da oba sklepa držita še danes, pet let kasneje, kar ni najbolje.
1 V zborniku ne bomo ločevali med sodelovanjem javnosti in participacijo v urejanju prostora, čeprav se zavedamo majhnih razlik v pomenu med
obema pojmoma. A obenem podrobna razčlenitev pojmov ni nunjo potrebna za razumevanje vključenih člankov, zato zbornika vsebinsko ne bi
pomembno obogatila.
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Zadnji članek tega poglavja vprašanje sodelovanja s skupnostjo obravnava v kontekstu urejanja zelenih površin.
Poudarja nujnost sodelovanja med meščani in odgovornimi službami. Dobro zastavljeno sodelovanje lahko
pomembno nadgradi skrb za mestne zelene površine. V nekaterih slovenskih občinah se tovrstna partnerstva med
skupnostmi in občinami že sklepajo in dobro delujejo. Kaže na to, da bi prebivalci radi prevzeli del skrbi za zelene
površine, če bi jih le kdo k temu povabil.
Članki imajo več skupnih točk. Očitno je bil večkrat obravnavan primer Parka Tabor. Tudi zadnji članek, kjer ni posebej
obravnavan, se ukvarja z zelenimi površinami, kar kaže, da ima ravno pri njihovem urejanju sodelovanje različnih
akterjev velik potencial, ki ga ne gre prezreti. Hkrati članki, še posebej druga dva, izpostavijo pomembno vlogo
nevladnih organizacij v procesu oblikovanja in koordiniranja lokalnih pobud. Morda je to tisto sporočilo, ki bi ga IPoP
kot nevladna organizacija najbolj želel poudariti – da imajo nevladne organizacije pri vzpostavljanju sodelovanja
ter povezovanju uprav in lokalnih skupnosti velik potencial, ki pa ga slovenska mesta preredko izkoriščajo. Kar je
škoda, saj bi bilo takšno sodelovanje nujno za bolj legitimen razvoj mesta, hkrati pa bi tovrstno sodelovanje lahko
predstavljalo velik doprinos k demokratizaciji urejanja prostora v Sloveniji. Kot kažejo obravnavani primeri tovrstna
sodelovanja pogosto pripeljejo do idej, ki se morda komu zdijo utopične, kasneje pa se izkažejo za edine realne
rešitve.
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Sodelovanje javnosti v urejanju prostora
Maja Simoneti
Public participation is an inherent part of spatial planning and inevitable for effective practice. While the formal
requirements support the legality of spatial planning, informal contribute to its legitimacy. Major differences
in the practice of public participation in spatial planning between Slovenia and the Western European countries
started to show after Slovenia became independent. The trend of opening the professional sphere to the public in
the 1990s has gradually changed through transition and consolidation of the market economy. At the beginning of
the millennium, we were close to the situation described by critics of alienated planning practice in the seventies.
Fortunately, there are more and more new and effective practices of cooperation, which are being proposed both by
the public and the professionals, and therefore the conditions for cooperation are changing for the better.
Sodelovanje javnosti je urejanju prostora lastno in za učinkovito prakso neizogibno. Medtem ko predpisane
prakse podpirajo legalnost prostorskega načrtovanja, neformalne prispevajo k legitimnosti. Do večjih razlik
v praksi sodelovanja javnosti v urejanju prostora med Slovenijo in zahodnoevropskimi državami je prišlo po
osamosvojitvi. Trend odpiranja stroke javnosti v devetdesetih se je v pogojih tranzicije in utrjevanja tržne
ekonomije postopoma spremenil. Na začetku tisočletja smo bili blizu stanju, kakršnega so ga v tujini opisovali
kritiki odtujene načrtovalske prakse v sedemdesetih. Na srečo pa je sočasno aktualnih vedno več novih in
učinkovitih praks sodelovanja, za katere pobude prihajajo tako s strani javnosti kot stroke, in zato se razmere
za sodelovanje vendarle spreminjajo na bolje.

Med udeleženci na javnih razpravah tečejo živahne razprave. Foto: Pazi!park
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Ravnanje s prostorom je tradicionalno zavezano spoštovanju in usklajevanju različnih interesov in zato v najširšem
interesu skupnosti tudi podrejeno regulaciji, ki posamezne
koristi podreja skupnim. Vključevanje javnosti v procese
urejanja prostora, od načrtovanja do gradnje, rabe in vzdrževanja ter prenove, je ključno za oblikovanje, utrjevanje
in preverjanje skupnih interesov.
Sodelovanje javnosti pri prostorskem načrtovanju zato ni
kakšna posebnost ali novost. Vedno znova pa so aktualne
različne oblike sodelovanja javnosti; koliko in kakšno sodelovanje je pričakovano in omogočeno ter kako se izvaja.
Predpisana pravila sodelovanja javnosti v prostorskem
načrtovanju se v sodobnem urejanju prostora tradicionalno
dopolnjujejo z različnimi praksami njenega neformalnega
sodelovanja v postopkih priprave in izvedbe načrtov in
rešitev. Medtem ko predpisane prakse podpirajo predvsem
legalnost prostorskega načrtovanja, neformalne prispevajo k dodatni legitimnosti načrtovanih posegov ter v sebi
nosijo zametke sodelovanja javnosti v nadaljnjih fazah
življenjskega cikla posegov v prostor, kot so raba in vzdrževanje ter prenova in upravljanje.
Zgodovina modernega urbanizma uči, da lahko samo pasivno upoštevanje uporabnikov pri načrtovanju strokovnjake
hitro zanese v rešitve, ki puščajo ljudi hladne, nezainteresirane in nezadovoljne. Problem odtujenega načrtovanja je
prišel še posebej očitno do izraza v času intenzivne gradnje
po drugi svetovni vojni, ki je nadaljevala trende prenove in
izboljševanja bivalnih pogojev v industrijskih mestih. Ko je
treba graditi hitro in veliko, so pogoji vedno bolj naklonjeni prepričljivim konceptom, kot usklajevanju interesov in
sodelovanju z javnostjo. Ken Worpole (2000) piše, da so se
že v začetku 20. stoletja ljudje ostro upirali rešitvam, ki so
jih v duhu socialne politike in reformiranja industrijskega
mesta takrat oblikovale interdisciplinarne skupine strokovnjakov (Worpole, 2000). Najnovejša strokovna spoznanja,
vgrajena v nove zasnove stanovanjskih objektov, so ljudje
doživeli kot vsiljene, pojasnjuje Worpole, bile so veličastni
dosežki ustvarjeni za ljudi, ne pa z ljudmi. Takrat je bilo
seveda javnosti predstavljati načrte podobno neobičajno,
kot da bi zdravnik pokazal pacientu rentgenski posnetek ali
klinični izvid (prav tam). Prav s strani javnosti zavrnjeni,
neuspešni projekti so med vojnama, in še posebej po drugi
svetovni vojni – med njimi tudi danes že prav legendarni
boj Jane Jacobs proti načrtom prenove New Yorka – pomembno vplivali na to, da so dozorela spoznanja o potrebi
po večji vlogi javnosti v prostorskem načrtovanju. Kot v
knjigi »Public Participation in Planning« ugotavljata Sewel

in Coppock, je večja vloga javnosti postala aktualna prav
v luči posledic odtujenega načrtovanja in še posebej pri
reševanju kompleksnih problemov razvoja mest, predvsem
njihove prenove, novih prometnih rešitev in varstva okolja
(Sewel in Coppock, 1977). Sočasno sta ugotovila, da je javnost že v večjem številu organizirana in se, poleg nasprotnikov posegov, med odzivno javnostjo pojavlja tudi vedno
več zainteresiranih za kakovost bivanja in okolja. Odtujitvi
po strokovni specializaciji urejanja prostora v obdobju
industrijske revolucije je tako po koncu druge svetovne
vojne sledilo obdobje ponovnega zbliževanja med stroko in
javnostjo, ki pravzaprav še vedno poteka.
Koristi sodelovanja so brez dvoma že v drugi polovici 20.
stoletja prepoznali vsi – stroka, javnost in politika. Medtem ko se je javnost organizirala in prehajala iz klasične
drže nasprotovanja k sodelovanju, je stroka v javnosti
začela na razne načine iskati zaveznika in napovedovala
nujnost sestopa s položaja edinega usposobljenega za
reševanje problemov v urejanju prostora. Politika kot ključna pri odpiranju urejanja prostora javnosti je sodelovanju
načeloma vedno naklonjena, v praksi pa se odziva različno,
družbeno pogojeno, od države do države različno, odvisno
tudi od razmer v posameznem primeru.
Razvoj prakse sodelovanja javnosti v prostorskem
načrtovanju v Sloveniji
Domača praksa prostorskega načrtovanja je po drugi svetovni vojni sledila mednarodnim trendom. Medtem ko so
urbanisti načrtovali številne nove stanovanjske soseske,
so sociologi – tudi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji tako
kot drugod v Evropi in Ameriki – preizkušali različne tehnike sodelovanja javnosti pri pripravi prostorskih načrtov
in proučevali odzive na nove rešitve. Kot kaže ilustrirana
publikacija, izdana leta 1974, ob sprejemu »Smotrov in
smernic za urejanje prostora«, so odgovorni razumeli vlogo
javnosti v urejanju prostora in si prizadevali za kar se da
nazorno ter razumljivo predstavljanje problemov in novih
rešitev. Publikaciji je priložena dopisnica, s katero Zavod
za regionalno prostorsko planiranje vabi k posredovanju
mnenj in odzivov na predstavljeno gradivo. Še boljši vpogled v razmere ponuja zbornik mednarodnega seminarja
o raziskovalnih in načrtovalskih strategijah »Mestno stanovanjsko okolje/Urban Housing Environment«. Seminar,
namenjen utrjevanju domačega strokovnega sodelovanja
in predvsem mednarodni izmenjavi izkušenj, sta leta 1977
organizirala Urbanistični inštitut RS, pod vodstvom Vladimirja Braca Mušiča, in Ljubljanski urbanistični zavod, z
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Mitjo Jernejcem, vodilnim raziskovalcem bivalnega okolja
in soseske. Zbornik priča o ujemanju izkušenj in raziskovalnih spoznanj med domačimi in tujimi udeleženci, arhitekti,
urbanisti, geografi, sociologi ter zdravniki, predvsem pa je
velik del posvečen proučevanju odnosov in odzivov javnosti
na nove načrte ter rešitve. Vprašanje sodelovanja javnosti
pri načrtovanju novih stanovanjskih sosesk, pa tudi pri
obravnavi starejših območij, je bilo takrat v Sloveniji očitno enako aktualno kot v razvitem svetu.
Do večjih razlik v praksi sodelovanja javnosti v prostorskem
načrtovanju in urejanju prostora med Slovenijo in preostalo
Evropo je prišlo počasi in kasneje, do največjih v obdobju po
osamosvojitvi. Najprej se je tako pri nas kot drugod v Evropi, v duhu splošnega odmika od povojne družbene čuječnosti, pozorno posvečanje javnosti pri načrtovanju postopoma
umaknilo bolj liberalnim konceptom upravljanja. Ti so med
drugim vodili k vse bolj pragmatičnim formalnim postopkom
sodelovanja javnosti pri potrjevanju novih načrtov. Ker
je sodelovanje lahko drago, zamudno in nepredvidljivo, je
postalo obravnavano kot ovira za hiter razvoj. V socializmu,
ki je bil na delovanje tržnih pritiskov bistveno bolj odporen
kot kapitalistični sistem, je bil proces formalizacije gotovo
nekoliko drugačen, in predvsem v javnosti občuten drugače
kot v kapitalizmu, vendar je praksa tekla vedno bolj v smer
formalizacije vključevanja. Javne razprave o novih načrtih
so bile še organizirane, a javnost je dobro razumela, da ne
more bistveno vplivati na vsebino načrtovanega: že v osemdesetih letih je bila dosežena precejšnja stopnja nezainteresiranosti za razprave o prostorskem razvoju. Občasno, in
predvsem pri posegih v naravo, se je zgodilo, da se je javnost odzvala ostro in dovolj organizirano, da je posege, kot
na primer novo elektrarno na Soči ali elektrarne na Muri,
tudi preprečila. A večina prostorskega razvoja je potekala,
ne da bi se javnost posebej zanimala za načrte in rešitve.
Tudi celoten sistem urejanja prostora je deloval precej inertno, javnost se zanj ni posebej zanimala, in v takem stanju
sta slovensko družbo doletela osamosvojitev in prehod v
nov družbeno-gospodarski sistem. V začetku devetdesetih
se je tako splošna nezainteresiranost za načrtovanje navezala na vsesplošen odpor do planiranja in skupnih interesov.
Privatizacija, lastništvo in spremembe v organizaciji javnega komunalnega servisa so v sistem urejanja prostora vnesli
veliko novosti, ki so vplivale na to, da se je domača praksa
pomembno odklonila od prevladujoče v mednarodnem,
konkretno zahodnoevropskem, okolju.
Proti splošnemu pričakovanju pri nas so razmere (okolje,
prenova, ekonomska kriza) takrat stroko in politiko v
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državah razvitega kapitalizma navedle k temu, da so se
ponovno začeli več posvečati dolgoročnemu načrtovanju
prostorskega razvoja in tudi vključevanju javnosti v pripravo in izvedbo novih prostorskih rešitev ter načrtov. V
strokovni literaturi takrat zasledimo velik porast prispevkov o raziskovalnih in eksperimentalnih projektih na temo
neposrednega sodelovanja javnosti pri pripravi načrtov
ter izvedbi posegov v prostor. Tibbalds v knjigi »Making
People Friendly Towns« eksperiment imenuje poizkuse
soudeležbe prebivalcev pri urejanju mest in poudarja, da
je pomembno, saj kakovostno bivalno okolje ustvarjajo
tisti, ki v mestu žive in delajo, ne samo investitorji in
strokovnjaki (Tibbalds, 1992). Čeprav je večina avtorjev
predvsem hvalila sámo dejstvo, da ljudje spet več sodelujejo med sabo in so zato bolj povezani, so se sočasno že
razvijala tudi nova pričakovanja glede tega, kako bi lahko
nova pripravljenost ljudi za sodelovanje in neposredno
soudeležbo pri urejanju prostora postala v prihodnosti še
pomembnejša (Simoneti, 1997). Poroča se o vplivu sodelovanja na odnos do prostora, na istovetenje uporabnikov z
ureditvami in odgovornost pri rabi. Sodelovanje javnosti
postane zaželeno, saj zagotavlja pogoje za vzpostavitev
zaupanja med udeleženci v urejanju prostora kot nujnega
pogoja za oblikovanje koalicije interesov, nujne za zagon
razvojnih pobud. Vse o pomenu dovolj zgodnjega informiranja javnosti o načrtovanih posegih in možnostih za izrekanje mnenj je bilo zapisano že vsaj dobri dve desetletji
pred tem. Pravica do pravočasne obveščenosti o načrtovanih posegih in vključevanja v pripravo prostorskih načrtov
sta univerzalno prepoznani in vključeni v večino zakonsko
predpisanih postopkov, ki v razvitem svetu vodijo prostorsko načrtovanje. V praksi se predpisane postopke dopolnjuje z različnimi oblikami neformalnega sodelovanja.
Zakonsko predpisane oblike sodelovanja v tem času povsod v razvitem svetu zagotavljajo minimum pričakovanega
sodelovanja. Stroka in politika nimata nobenih zadržkov
do mnenja javnosti. Uveljavljena je tudi raba neformalnih
načinov sodelovanja za večje in zahtevnejše posege, kjer
je za sodelovanje pri oblikovanju najprimernejših rešitev
potrebno več časa in priložnosti. Praksa neposrednega
vključevanja javnosti v urejanje prostora je v stalnem
vzponu. Razvijajo se različni modeli sodelovanja javnosti
v pripravo razvojnih programov in načrtov, v stalnem preverjanju so modeli skupne rabe in soupravljanja prostora.
Različne stroke z uporabniki raziskujejo skupni jezik urejanja prostora in skušajo na inovativne načine multiplicirati
učinke sodelovanja. Sodelovanje postaja ključna veščina
prihodnosti in ena najbolj pogosto uporabljenih besed, ko

Med udeleženci na javnih razpravah tečejo živahne razprave. Foto: arhiv IPoP

se razpravlja o razvoju v prostoru ter o novih rešitvah za
odločanje o razvoju.
V nasprotju z vsesplošno naklonjenostjo sodelovanju in
pričakovanji, ki jih goji mednarodna skupnost, je predvsem zadnji dve desetletji razpoloženje v domači praksi
sodelovanja javnosti v prostorskem načrtovanju in urejanju prostora, podobno kot v drugih vzhodnoevropskih
državah, precej drugačno. Mednarodni trend odpiranja
stroke javnosti v devetdesetih je v pogojih tranzicije in
utrjevanja tržne ekonomije domačo prakso skoraj obšel. To
se je zgodilo tako, da je sistem najprej v veliki meri deloval
še na star način. Zato je bila izgradnja avtocestnega križa
za sodelovanje javnosti pri načrtovanju še sorazmerno
dobro odprta, usklajevanje resornih interesov pa je prav
tako potekalo odprto, neposredno v skladu s skupnimi
razvojnimi cilji. Po prvem valu privatizacije in začetku intenzivnejše nove stanovanjske gradnje so se začeli različni
pritiski za poenostavljeno uveljavljanje gradbenih namer,
katerih posledica je bilo več zaporednih sprememb zakonodaje po letu 2000. Danes se politično nerazpoloženje
do sodelovanja drastično odraža prav v zakonodaji, kjer so
se formalne možnosti sodelovanja javnosti v prostorskem
načrtovanju spustile celo pod nivo tega, kar je predvideno v

sprejetih mednarodnih sporazumih. Če odmislimo številne
civilne iniciative, ki so v zadnjih letih bolj in manj uspešno
blokirale različne načrte za posege v prostor, so standardi
možnosti za sodelovanje padli tako nizko, da so se nevladne
organizacije obrnile celo na varuha človekovih pravic. V
nekem smislu smo bili na začetku tisočletja blizu stanju, ki
so ga v tujini opisovali kritiki v sedemdesetih. Na srečo pa je
aktualnih vedno več novih in učinkovitih praks sodelovanja,
zanj pobude prihajajo tako s strani javnosti kot stroke, in
sočasno se razmere hitro spreminjajo na bolje.
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Deli besedila izhajajo iz člankov, ki jih je Maja Simoneti objavila v
publikaciji Sodelovanje javnosti v prostorskem načrtovanju, IPoP
– Inštitut za politike prostora in PIC – Pravno informacijski center
nevladih organizacij, 2014.
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Nacrtovanje
ˇ
mesta »od spodaj«
Mar ko Peterlin in Aidan Cerar
The article deals with public participation in »bottom-up« urban planning processes. The first part deals with public
participation in spatial planning in terms of public management, frames expectations regarding public
participation, presents the indirect benefits of cooperation, and outlines the current situation in this field in
Slovenia. The second part describes two concrete examples of public participation in spatial planning, the process
and the outcomes. In the conclusion, the article draws attention to the changed roles of stakeholders in »bottomup« urban planning, especially to the changed role of the planner.
Članek govori o sodelovanju javnosti in lokalnih prebivalcev v procesih načrtovanja mesta »od spodaj«. V prvem
delu obravnava sodelovanje javnosti pri urejanju prostora z vidika javnega upravljanja, uokviri pričakovanja v zvezi
s sodelovanjem javnosti, predstavi posredne koristi sodelovanja ter oriše trenutno stanje na tem področju pri nas.
V drugem delu opiše dva konkretna primera sodelovanja javnosti pri urejanju prostora, njun potek in rezultate ter v
zaključku opozori na spremenjene vloge deležnikov pri načrtovanju mesta »od spodaj«, še posebej na spremenjeno
vlogo načrtovalca.
Čemu sodelovanje javnosti v urejanju prostora?
Ali je sodelovanje javnosti pri urejanju prostora samo po
sebi nekaj dobrega? Je javnost polna lepih in pametnih
idej, okostenele tehnokratske strukture pa uresničevanje
teh pametnih idej zavirajo ali onemogočajo? Ali ni taka
idealizirana podoba javnosti zgolj ideološki konstrukt
(Bertoncelj, 2011), dejansko pa je tako imenovana javnost
samo druščina zagrenjencev, ki nasprotuje vsakršnim spremembam, ali pa je celo krinka za uveljavljanje zasebnih in
političnih interesov (Potočnik, 2009).
Kaj sploh je javnost? O kakšnem sodelovanju pravzaprav
govorimo, katere skupine sodelujejo, kakšni so odnosi
med temi skupinami? Kaj lahko od javnosti pričakujemo?
To so vprašanja, na katera bi bilo dobro poznati odgovore,
če trdimo, da je sodelovanje javnosti nujna sestavina urejanja prostora.
Vključevanje javnosti z vidika javnega upravljanja
Čeprav se bomo v nadaljevanju članka osredotočili na
lokalne prebivalce, pa pri urejanju prostora seveda sodelujejo še drugi deležniki, ki vključujejo npr. gospodarske
družbe, interesne skupine, nevladne organizacije ali
različne predstavnike javnega sektorja. Velja načelo, da
je déležnik pri urejanju prostora vsakdo, ki se prepozna za
deležnika. Isti problem različne skupine in posamezniki
opredeljujejo in rešujejo različno. Procesi urejanja prostora, bodisi načrtovanje bodisi npr. uporaba ali prenova
prostora, zahtevajo, da se ti različni pogledi in interesi
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soočijo na skupni osnovi, če je le mogoče v odprti razpravi, saj v samem fizičnem prostoru različne rešitve ne
morejo obstajati istočasno.
Na urejanje prostora lahko v tem smislu gledamo z vidika
javnega upravljanja. Vsaj v naši družbeni in pravni ureditvi
tja tudi spada, saj ga urejajo predpisi, pa tudi v splošni
javnosti je uveljavljeno prepričanje, da je reguliranje
prostorskega razvoja v javnem interesu. Šele sodelovanje
javnosti omogoči, da se javne dileme vsestransko osvetli
in preizkusi z različnih izhodišč.
K vprašanju smiselnosti sodelovanja javnosti pa lahko pristopimo tudi z drugega konca in se vprašamo, kaj vse izgubimo, če sodelovanje javnosti pri urejanju prostora opustimo ali omejimo? Vsakršno sodelovanje javnosti ima namreč
ob možnih neposrednih učinkih, torej možnosti izbora boljših rešitev, tudi vrsto posrednih pozitivnih učinkov. Gradi
se zaupanje med različnimi deležniki v urejanju prostora,
npr. med prebivalci, javno upravo, gospodarskimi subjekti
in strokovnjaki. Ustvarja se podlaga za skupno razumevanje
in obravnavo ključnih problemov, kar bistveno olajša vsako
naslednje sodelovanje. Dobro dokumentirani so primeri, da
se dobra praksa vključujočega urejanja prostora ne konča
le z novo prostorsko pridobitvijo, ampak se pozitivni učinki
odražajo tudi na drugih področjih vsakdanjega življenja v
mestih. Prebivalci se začnejo na primer dejavneje vključevati tudi v družbeno življenje, postanejo bolj samozavestni,
dejavneje medsebojno sodelujejo, se močneje identificirajo
s sosesko ipd. (Borrup, 2006).

Stanje pri nas in odziv nanj
V letih med 2005 in 2010 je bilo mogoče v množičnih medijih, predvsem v tistih, ki bolje pokrivajo lokalne teme,
opaziti viden porast civilnih iniciativ po vsej Sloveniji.
V okviru projekta PoLok smo jih na Inštitutu za politike
prostora samo od sredine leta 2008 do konca leta 2009
zabeležili 75, vendar je pregled nastal izključno na medijskih poročilih, zato ni bil popoln. Čeprav je po eni strani
porast civilnih iniciativ morda res odraz vitalnosti civilne
družbe, je po drugi strani tudi posledica občutka izključenosti velikega dela družbe iz odločanja o urejanju prostora. Do neke mere je to gotovo tudi posledica lahkomiselnega spreminjanja zakonodaje na področju prostorskega
načrtovanja, ki je z argumentom krajšanja načrtovalskih
postopkov omejila sodelovanje javnosti in opustila obvezo
zgodnjega vključevanja javnosti v pripravo prostorskih
aktov, ne da bi bila pred tem sploh izvedena kakršnakoli empirična analiza dejanskih problemov v postopkih.
Ena redkih naknadnih preveritev učinkov zakonodaje je
pokazala, da so se postopki še podaljšali, število uspešno zaključenih prostorskih načrtov pa se je dramatično
zmanjšalo.
Na IPoP – Inštitutu za politike prostora smo se na stanje
odzvali z aktivnostmi, ki po eni strani širijo zavedanje o
pomenu sodelovanja različnih deležnikov, npr. politike,
investitorjev in strokovnjakov, še posebej pa lokalnih prebivalcev, v procesih urejanja prostora. Tako na osnovi tuje
teorije in prakse kot preteklih domačih izkušenj je mogoče
trditi, da dolgoročno sodelovanje vseh vpletenih v urejanje
prostora najbolj učinkovito izboljša kakovost življenja na
lokalni ravni in izpolni pričakovanja vseh vpletenih javnosti. Pridobljene izkušnje potrjujejo omenjena izhodišča in
nam hkrati dajejo dragocen vpogled v posebnosti stanja pri
nas ter možnostih in omejitvah, ki jih brez praktičnih izkušenj ne bi poznali.

najbolj predstavljivimi neposrednimi učinki sta bili dve na
temo javnega prostora.
Celovška cesta
Prva od obeh delavnic je potekala v Spodnji Šiški v Ljubljani in je obravnavala urejanje Celovške ceste in njenega
obrobja med Drenikovo in Tivolsko cesto. Povod za delavnico je bila načrtovana preobrazba Celovške ceste v šestpasovnico, kakršna je bila predvidena v julija 2010 sprejetem
občinskem prostorskem načrtu, ki je bil v času priprave
delavnice javno razgrnjen. Društvo za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško (v nadaljevanju DUO) je zato dalo
pobudo, da se v proces načrtovanja vključijo tudi sosedje in
vsakodnevni uporabniki tega prostora ter prispevajo svoj
pogled na probleme in možne rešitve.
Urbanistična delavnica z naslovom Celovška, kaj bo s tabo?,
ki jo je organiziral IPoP v sodelovanju z DUO, pripravila in
izvedla pa jo je skupina krajinskih arhitektov in urbanistov
Paz!Park. Delavnica je bila dobro obiskana, udeležilo se jo
je prek 20 lokalnih prebivalcev, pridružili pa so se jim tudi
nekateri prostorski načrtovalci ter predstavniki institucij,
med drugim Oddelka za urejanje prostora Mestne občine
Ljubljana in Policijske postaje Šiška.
Razprava na delavnici se je v veliki meri nanašala na obstoječo prometno ureditev Celovške in bila ocenjena kot
neustrezna. Udeleženci so predlagali predvsem ureditev mirujočega prometa, upočasnitev oz. zmanjšanje avtomobilskega prometa in povečanje vloge pešcev. V bodoči ureditvi
so si želeli ustreznejšo ulično opremo in več vegetacije, če
le ne bi posegalo v obstoječo strukturo grajenega prostora.
Delavnica je poudarila tudi nekatere plati obstoječega prostora, ki jih lokalni prebivalci prepoznavajo kot dobre, npr.
še vedno delno vaški značaj Celovške ob cerkvi Sv. Jerneja.
Po mnenju udeležencev bi bilo z ustreznim načrtovanjem in

Primeri sodelovanja
V okviru projektov PoLok – podpora lokalnim pobudam ter
Mreža za prostor smo med septembrom 2008 in julijem
2010 skupaj z lokalnimi partnerji organizirali 11 delavnic,
namenjenih pripravi predlogov ali pobud lokalnih prebivalcev za izboljšanje kakovosti življenja v njihovih četrtih in
soseskah. Delavnice so naslavljale različne teme v okviru
urejanja prostora, od urejanja lokalnega prometa do načrtovanja medgeneracijskega središča, potekale pa so v
Ljubljani, Mariboru, Kopru in na Krasu. Med delavnicami z

Delavnica z deležniki za Park Tabor. Foto: arhiv IPoP
21

Predlog ureditve Parka Tabor. Foto: arhiv prostoRož

upravljanjem mogoče nadgraditi obstoječo Celovško tako,
da bi sodobne potrebe in z njimi povezani posegi upoštevali
prepoznane kvalitete v prostoru.
Na podlagi predlogov z delavnice so izvajalci iz skupine
Paz!Park pripravili delovno gradivo s konkretnimi predlogi
posameznih ureditev ob Celovški cesti, ki so odgovarjali
na ugotovljene ključne probleme. DUO je preko sestankov z
izvajalci in večkratnimi tudi precej kritičnimi pripombami na
delovno gradivo sodeloval v vseh fazah priprave predlogov.
Predlogi, predstavljeni z idejnimi shemami posameznih ureditev, primeri iz referenčne literature ter prikazi s pomočjo
fotomontaž, so pokazali, da je možno na Celovški cesti razmeroma hitro izboljšati ulični prostor in prometne razmere.
Primer Celovške ceste je eno prvih načrtovanj mesta »od
spodaj« pri nas, pri katerem razvojno pobudo od javnih
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akterjev in zasebnih investitorjev prevzemajo lokalni prebivalci in organizirane lokalne pobude. Predlogi tako niso
le pogled lokalnih prebivalcev na razvoj Celovške ceste; so
tudi možnost za razvoj dobre prakse na področju urejanja
prostora v Ljubljani.
Park Tabor
Drugače se je razvijal primer Parka Tabor. Delavnica z
naslovom Revitalizacija parka Tabor je temeljila na pobudi
zavoda Bunker, naslavljala pa je problem degradiranega
parka na Taboru. Bunker se je v projekt revitalizacije parka
vključil kot organizacija, ki je s svojim delovanjem v Stari
mestni elektrarni – Elektro Ljubljana in festivalom Mladi
levi močno vpeta v lokalno okolje, hkrati pa ima tesne stike
z več lokalnimi deležniki (tako organizacijami kot posamezniki). Bunker je ob pomoči dr. Matjaža Uršiča v začetku

leta 2010 izvedel sociološko raziskavo Oblikovanje kulturne
četrti Tabor – analiza fokusnih skupin, katere ugotovitve
so bile podlaga za nadaljnje aktivnosti Bunkerja na tem
območju, med drugim tudi za omenjeno delavnico. V vseh
fokusnih skupinah, ki so predstavljale ključni del raziskave, je močno izstopala potreba po obnovi in revitalizaciji
posameznih javnih prostorov v četrti, med njimi najbolj
igrišča Športnega društva Tabor s pripadajočim parkom in
ostalimi površinami v bližini.
Delavnica Revitalizacija parka Tabor je potekala na evropski
dan soseda, 27. maja 2010, v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana. Cilj delavnice je bil pridobiti izhodišča za
pripravo načrtov revitalizacije parka, poleg IPoP in zavoda
Bunker pa je pri organizaciji delavnice sodelovalo tudi
kulturno društvo prostoRož v vlogi strokovnega sodelavca,
ki je na podlagi rezultatov delavnice kasneje pripravilo Projekt revitalizacije parka Tabor v Ljubljani. Na delavnici je bila
poudarjena vloga različnih deležnikov pri prenovi parka.
Ključni poudarki delavnice so se nanašali na problem fizične degradacije, na družbene težave ter na želje in potrebe
v zvezi s parkom. V zvezi s fizično degradacijo so bili izpostavljeni problemi vandalizem, smeti, razbita steklovina,
parkiranje, ki otežuje dostop, verige med količki pred
cerkvijo, kar ovira prehodnost. Med družbenimi težavami
izstopajo objestna mladina, jemanje in preprodaja drog,
preglasni nočni obiskovalci ter marginalizirane skupine.
Udeleženci delavnice so izrazili predvsem potrebe po manjših vrtičkih (predvsem prebivalci Doma upokojencev Tabor), novih športnih površinah, otroškem igrišču, napravah
za športno vadbo starejših, kulturno-umetniških delavnicah in drugih kulturnih dogodkih, novih klopeh, boljšemu
dostopu, urejenemu prehodu.

pa nizka cena prenove degradiranih območij olajša prepričevanje občine in drugih javnih institucij, da je investicija
potrebna, kar pospeši proces fizične prenove in zelo pozitivno vpliva na nadaljnje sodelovanje z lokalnimi deležniki.
Najboljša motivacija za sodelovanje je namreč prav izvedba
projektov, pri katerih so sodelovali, in prav možnost hitre
izvedbe je prednost poceni in začasnih ureditev.
To se je izkazalo tudi v primeru Parka Tabor. Ker sta predvsem društvo prostoRož in zavod Bunker dejavno prepričevala posamezne deležnike (ne le lokalnih, temveč
tudi različnih oddelkov mestne občine in Četrtne skupnosti Center), se je revitalizacija parka razmeroma hitro
uresničila.
Spremenjene vloge v načrtovalskem procesu
Predstavljena primera samo približna ilustrirata, kako
lahko poteka sodelovanje javnosti in lokalnih prebivalcev
v načrtovanju mesta »od spodaj«, od njegovih prebivalcev
in uporabnikov. Čeprav smo jih v našem opisu samo bežno
omenili, se seveda v praksi sodelovanja srečujemo z vrsto
problemov, od katerih se nekateri pojavljajo pogosteje kot
drugi. Značilni težavi sta nezainteresiranost lokalnih prebivalcev za sodelovanje, ki največkrat izhaja iz preteklih
slabih izkušenj (Cerar in Peterlin, 2010), ter neodzivnost
javnih akterjev, ki stežka menjajo utečene načine delovanja ali presegajo zakonsko predpisane minimalne standarde sodelovanja, četudi ne prinašajo želenih rezultatov in
sprožajo včasih povsem nepotrebne konflikte.
Načrtovanje mesta »od spodaj« spreminja vloge vseh vpletenih v načrtovalski proces, od različnih javnih akterjev,
prek investitorjev, lokalnih prebivalcev do načrtovalcev.
To pa od vseh zahteva nekaj učenja in prilagajanja. Lokalni

Rezultate delavnice je v načrte prevedel prostoRož. Nekatere želje, ki so jih izrazili prebivalci oziroma deležniki, se
je neposredno vneslo v načrte – recimo košarkarsko igrišče. Druge so bile v načrtovanje prostora prenesene bolj
posredno. Nekateri so recimo izrazili neprijeten občutek,
ki ga imajo v parku v večernih urah. Na to so načrtovalci
odgovorili s predlogom, da se park boljše osvetli.
Hkrati z načrti je prostoRož pripravil tudi akcijski načrt
izvedbe, osnovan na razmeroma poceni rešitvah in prostovoljnem delu lokalnih deležnikov. Poceni rešitve omogočajo več eksperimentiranja in sprotnega popravljanja oz.
po drugi strani postopno nadomestitev uspešnih rešitev z
dolgoročnejšimi ureditvami. To seveda ne more nadomestiti sistematičnega vzdrževanja in urejanja parkov, vendar

Predlog za žepni park ob Lepi Žogi, kjer je kasneje nastal Kolopark.
Foto: Pazi!park
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Fotomontaža predloga ureditve ob Celovški cesti. Foto: Pazi!park

prebivalci npr. dejavno sodelujejo pri urejanju prostora,
zato se od njih v vseh fazah pričakuje več kot le odzivanje
na predstavljene rešitve. Praviloma so investitorji (javni
in zasebni) najbolj dojemljivi za spremembe, saj so najbolj
neposredno zainteresirani za delujoče rešitve. Pričakuje
se, da igrajo odprto, brez prikritih interesov, in upoštevajo
enakovredne vloge lokalnih prebivalcev v procesu. Javni
akterji naj bi proaktivno vodili proces, zagotavljali poštene
možnosti za vključevanje vsem deležnikom, se sproti odzivali na potrebe in trdno zagovarjali rešitve, ki kar najugodnejše učinkujejo na javne koristi.
Morda še zahtevnejša je vloga načrtovalcev, ki postajajo v
prvi vrsti moderatorji načrtovalskega procesa ter različne
interese in strokovne poglede prevajajo v konkretne prostorske rešitve. To gre razumeti tako metaforično kot dobesedno, saj je pri izvedbi dogodkov, ki omogočajo participacijo lokalnih prebivalcev, pogosto težko ločevati vlogo
moderatorja od vloge uporabnika rezultatov delavnice.
Prav zato je največkrat smiselno, da so prisotni načrtovalci
tudi moderatorji delavnic. Posledično se torej od njih pričakuje, da obvladajo vrsto veščin za uspešno moderiranje.
Nanje pa čakajo tudi nekatere pasti. Ena od njih je nevarnost, da udeležencem rešitve vnaprej sugerirajo, s čimer
zmanjšajo smisel delavnic in odvežejo deležnike soodgovornosti za dogovorjene rešitve. Nasprotna nevarnost je,
da postajajo samo čimbolj korektni zapisovalci različnih
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stališč in interesov. Pri tem se lahko izgubi ključni del
kreativnega procesa načrtovanja – njihova veščina iskanja
presečnih rešitev, ki jih nihče od vpletenih deležnikov sam
ni mogel predvideti.
Kljub omenjenim opozorilom pa lahko iz pridobljenih izkušenj zatrdimo, da naloga vendarle ni prezahtevna in se jo
je mogoče lotiti brez pretiranega predznanja, zlasti kadar
so deležniki vsaj v osnovi pripravljeni sodelovati. Vsekakor
verjamemo, da je pri načrtovanju mesta »od spodaj« priložnosti bistveno več kot nevarnosti.
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Lokalne pobude: od nasprotnikov do spodbujevalcev
novih vsebin
Aidan Cerar
Research of participation in spatial planning has become a common topic in urbanism-related sciences. However,
it is evident that most of the attention is devoted to cases of participation in spatial planning that represent a
response to a particular plan or intervention, and much less attention is paid to participatory practices based on an
initiative or search for new content for underused spaces. The article identifies various types of local initiatives and
analyses two examples from Ljubljana: the example of Fond Houses and Park Tabor. Finally, the article explains the
specific differences between the selected examples. The article concludes that the opportunities for participation
should be improved at the system level.
Raziskovanje participacije v urejanju prostora je postala klasična tema ved, povezanih z urbanizmom. Opažamo
pa, da je večji del pozornosti namenjen primerom participacije v urejanju prostora, ki pomenijo odziv na določen
načrt ali poseg, precej manj pozornosti pa participativnim praksam, ki temeljijo na pobudi in iskanju novih vsebin
za premalo izkoriščene prostore. V članku opredelimo različne vrste lokalnih pobud ter analiziramo dva primera
iz Ljubljane: primer Fondovih hiš in Parka Tabor. Na koncu pojasnimo specifične razlike med izbranimi primeri. Iz
članka izhaja priporočilo, da je treba na sistemski ravni izboljšati možnosti participacije.
Uvod
Koncept participacije je pomembnejše mesto v urejanju
prostora pridobil po drugi svetovni vojni. Velikokrat so bili
posledice modernističnega urejanja prostora učinki oziroma rabe, ki so se od načrtovanih precej razlikovali (Uršič,
2008), pojavljala pa sta se tudi odpor in nasprotovanje
javnosti (Čerpes, 2011). Posledično so se strokovnjaki začeli
sistematično ukvarjati z analizo in vpeljevanjem participacije v urejanje prostora. Osnovni cilj teh prizadevanj je
bila na eni strani demokratizacija urejanja prostora, kar
je bilo skladno s splošnim političnim gibanjem v razvitem
svetu in povečujočim se deležem držav, ki so sprejemale
demokratični politični sistem. Na drugi strani je bil cilj
zmanjševanje vrzeli med načrtovalci ter prebivalci. Tako
je bila participacija v urejanju prostora analizirana tudi
lestvično, glede na stopnjo dejanskega vpliva udeležencev
participativne prakse na odločanje. Na primer Sherry Arnstein (1969) je oblike participacije postavila na lestvico, ki
jo je sama imenovala tipi participacije in neparticipacije.
Analizirane pa so bile tudi specifične oblike participacije
v urejanju prostora in njihovi potenciali (na primer Sinclair, 1977). Oba pristopa sta se v glavnem osredotočala na
participativne prakse, vpeljane od zgoraj. Tovrstno pojasnjevanje participacije v urejanju prostora opredeljujemo
kot nezadostno, saj delež participativnih praks nastane
po sistemu od spodaj in nekatere nikoli ne pridejo v stik z
odločevalci, na primer, sodelovanje različnih skupnosti v

izboljšanju kakovosti javnega prostora. Na tem področju se
v članku oddaljujemo od politoloških definicij participacije,
ki to praviloma opredeljujejo kot komunikacijski proces med
prebivalci in odločevalci(glej Lavtar, 2007), in se približamo sociološkim, ki participacijo razlagajo kot sodelovanje
posameznikov v družbenih procesih. Definicija, ki je najprimernejša za ta članek, participacijo označuje kot različne,
specifično neopredeljene aktivnosti v soseski, katerih cilj
je njeno izboljšanje(Filipovič Hrast in Dekker, 2009).
Zdravko Mlinar(1973) loči kontributivno in konzumptivno
participacijo v urejanju prostora. Prva se nanaša na prispevanje skupini in posluževanje določenih dobrin skupine.
Druga, konzumptivna participacija v urejanju prostora se
nanaša na zadovoljevanje določenih potreb posameznika
prek participacije v skupnosti. V našem primeru se od Mlinarjeve definicije nekoliko oddaljimo in predstavljamo nekoliko drugačno razdelitev participativnih praks. Prvi tip
predstavlja odziv na določeno zaznano grožnjo, medtem
ko se drugi nanaša na iskanje (in izvajanje) novih vsebin za
premalo izkoriščene prostore/kraje. Teh prostorov ne moremo povezati z nobeno širšo grožnjo oziroma skupnosti,
ki participirajo, te grožnje ne zaznavajo. Ker je Mlinarjevo
razlikovanje kontributivne in konzumptivne participacije
med obravnavanimi analizami participativnih praks najbliže našemu načinu opredeljevanja, smo za kontributivno
participacijo uporabili Mlinarjev izraz, saj gre dejansko za
25

Dogodek v Parku Tabor – Sejem presenečenja. Foto: Matjaž Tančič

prispevek skupnosti in/ali vsebini premalo izkoriščenih
prostorov. Participacijo kot odziv lokalne skupnosti smo
imenovali reakcijska lokalna pobuda1, saj gre za reakcijo na
določeno zunanjo grožnjo. Obravnavali smo dva primera,
primer Fondovih blokov in primer Parka Tabor. Spodaj opisujemo oba primera ter jih v nadaljevanju primerjamo.
Prvi primer: Fondovi bloki
Fondovi bloki so ljubljanska soseska, ki meji na športni
stadion Bežigrad. Zgodovino soseske je analizirala Nataša Žlender (1987). Bloki so bili zgrajeni v tridesetih letih
kot železničarska kolonija. Železnice so bile v tistih časih
dobro zadružno organizirane in so pomagale reševati
stanovanjski problem uslužbencev. Že gradnjo Fondovih
blokov je vodil odbor, razdeljen v upravni in nadzorni
del. Soseska je že od izgradnje močno povezana z vrtovi.
Železničarji so lahko izbirali med stanovanji na različnih
lokacijah. Pogosto je bil glavni vzrok za izbiro stanovanja v Fondovih blokih prav vrt, ki je pripadal stanovanju.
1 Lokalna pobuda je termin, ki ga izpeljujemo iz termina civilna iniciativa.
Iniciativa slovenimo v pobuda, dodajamo pa pridevnik lokalna, s čimer
ločimo pobude, ki se nanašajo na določen prostor, kraj oziroma lokalnost.
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Kvadratura zemljišč, namenjena vrtovom, se je z leti
zmanjšala. Posledica tega je bila ponovna razdelitev vrtov, ki je izhajala iz solidarnosti med prebivalci soseske.
Analizo primera Fondovih blokov smo izbrali ob predpostavki, da gre za dokaj klasičen primer mobilizacije prebivalcev. Mobilizacijo je sprožil načrt prenove bežigrajskega
stadiona – gre za javnozasebno partnerstvo, v katero sta
vključena občina in zasebnik. Kaže, da primaren dejavnik
mobilizacije prebivalcev izhaja iz občinskega vložka v
javnozasebno partnerstvo: gre za parcelo, na kateri imajo
prebivalci vrtove. Obstajajo določene nejasnosti glede
lastništva omenjene parcele, vendar te niso predmet članka. Naša raziskava kaže, da so vrtovi osrednji skupnostni
prostor, tudi v smislu zgodovine soseske. V preteklosti se
je že razmišljalo o gradnji na parceli, na kateri so vrtovi,
vendar do tega nikoli ni prišlo. Grožnja (zadnjih let) je
skupnost – poleg mobilizacije – močno povezala, saj prebivalci, odkar so združeni v lokalno pobudo, veliko več
sodelujejo, kot so prej. Prirejajo razstave, piknike in organizirajo medsebojno solidarno pomoč – na primer v obliki
prekopavanja vrtov. Tu bi lahko sklenili, da lahko zunanji
dejavnik, na primer grožnja, spodbudi raven socialnega

kapitala. Prebivalci so bili zelo povezani že od nastanka
soseske. Šlo je za železničarski fond, torej so bili moški
stanovalci povezani prek službe, ženske prek skrbi za dom
in vrtove, otroci pa prek obiskovanja iste šole (Žlender,
1987). Kot lahko sklepamo iz intervjujev, se je povezanost
na ravni soseske sčasoma zmanjševala, nato pa jo je zunanja grožnja, torej prenova stadiona, obudila. Med raziskovanjem se je za zelo pomembno pokazala zgodovina
soseske. Ugotovili smo, da lokalna pobuda temelji na zgodovini soseske. Eden od ciljev lokalne pobude je namreč
revitalizacija strukture upravljanja soseske iz prejšnjih desetletij. Udeleženi v lokalno pobudo svojega nasprotnika
prepoznavajo v koaliciji investitorja in ustanov, kar se do
neke mere prekriva z marksistično kritiko urejanja prostora (na primer Molotch, 1976 in 1988). Njihovo delovanje je
osredotočeno na iskanje (pravnega) načina, na katerega
bi načrtovani poseg in s tem povezano prenovo stadiona v
tej obliki onemogočili. Pričakovanja udeleženih lokalnih
pobud so različna, v splošnem izražajo mnenje, da lokalne
pobude v Sloveniji težko vplivajo na urejanje prostora.
Kot pomemben dejavnik mobilizacije se kaže tudi način,
na katerega so bili nekateri prebivalci seznanjeni z vlogo
svoje parcele v projektu prenove stadiona. Nekateri so se
namreč s tem seznanili šele, ko je bila okrog parcele, na
kateri so obdelovali vrtove, postavljena gradbena ograja.
To je, kot kaže raziskava, še dodatno spodbudilo mobilizacijo lokalnih prebivalcev, hkrati pa zmanjšalo možnost
vzpostavitve smiselnega dialoga z investitorjem.
Drugi primer: park Tabor
Park Tabor se nahaja na vzhodni strani središča Ljubljane,
med stavbo športnega društva Tabor in cerkvijo Srca Jezusovega. Tabor zaznamuje visoka koncentracija kulturnih
ustanov, večina jih je združena v tako imenovano Kulturno
četrt Tabor. V soseski prevladujejo stanovanjske hiše,
poleg tega pa so v njej še izobraževalne in vladne javne
ustanove, študentski in dijaški dom, dom upokojencev,
območje pa je opremljeno tudi s turistično infrastrukturo.
V primeru lokalne pobude revitalizacije parka Tabor najprej
opazimo, da ta ne izhaja iz neposredne grožnje. Čeprav
je bil park pred začetkom revitalizacije očitno fizično
degradiran in za potencialne obiskovalce neprivlačen,
tega lokalni prebivalci niso zaznali kot grožnjo kakovosti
vsakdanjega življenja. Hkrati opažamo, da med lokalnimi
prebivalci ni močne povezanosti – prebivalci so v sosesko
vpeti šibko in na ravni območja ne obstaja povezana lokalna skupnost. Če vpeljemo teorijo socialnega kapitala, se

izkaže, da ta v odnosu do lokalne pobude ni pogojen z lokalnostjo oziroma bivanjem na območju. Druženje v parku,
povezanost in identifikacija z območjem so v tem primeru
manj povezani z lokacijo bivanja. Tako si z omenjeno teorijo v odnosu do participacije oziroma lokalne pobude ne
moremo veliko pomagati, razen če jo prenesemo na raven
skupnosti in nevladnih organizacij. Lokalna pobuda temelji
na povezanosti različnih nevladnih organizacij2, katerih
skupni imenovalec sta kultura in ustvarjalnost. Proces revitalizacije parka Tabor pa temelji na vključevanju različnih
skupnosti, vsaj v smislu zagotavljanja vsebine dogajanja
v parku. Tudi posamezniki, ki se dogodkov udeležujejo, ne
prihajajo nujno iz tega dela Ljubljane. Lokalni prebivalci,
ki zahajajo v park, se tam družijo z znanci, ki prav tako
niso nujno njihovi sosedi. Iz tega sklepamo, da lokalna
pobuda izhaja iz šibko povezanega omrežja skupnosti in
posameznikov, prav zaradi te šibke povezanosti pa je vključevanje posameznikov in skupnosti v dogajanje v parku
oziroma lokalno pobudo veliko lažje. Gre torej za lokalno
pobudo, ki pa v nasprotju s pobudo iz Fondovih blokov ne
privablja le lokalnih prebivalcev in ne temelji na medsebojni povezanosti teh, ampak gre za pobudo, ki izhaja iz
omrežja različnih skupnosti, ki jih povezuje ta urbani življenjski stil in ustvarjalnost. Prav to kaže naša raziskava.
Opazili smo, da lokalna pobuda nima določenega sogovornika na strani občinskih in lokalnih ustanov, ki bi imel
moč odločanja in oblikovanja urbane politike na lokalni
ravni. S tem ne mislimo, da lokalna pobuda ni bila podprta s strani ustanov – saj je bila deležna podpore s strani
Mestne občine Ljubljana, Četrtne skupnosti Center in tudi
nacionalnih ustanov. Kar želimo poudariti, je, da lokalna
pobuda nima neposrednega sogovornika na ravni ustanov,
zaradi česar se mora obračati na množico različnih ustanov in posameznikov, ki delujejo znotraj teh ustanov. To
pomeni zelo zapleteno okolje za urejanje prostora od spodaj, kar kot kaže naša raziskava, odvrne mnogo posameznikov in lokalnih pobud od kontributivne participativne
prakse urejanja prostora. Osrednja nevladna organizacija
(v nadaljevanju: NVO) iz lokalne pobude je namreč že dalj
časa aktivna na področju urejanja prostora – pogosto
na način od spodaj. Zato je izkušena pri vzpostavljanju
odnosa s pomembnimi ustanovami in dobro pozna njihov
sistem delovanja. Tako se kaže potreba po organizacijah,
ki bi bile nekakšen most med predvsem mestnimi ustanovami in lokalnimi pobudami ter angažiranimi posamezniki.
2 Predvsem prostoRož in zavod Bunker, v izrazito začetnem obdobju
oblikovanja lokalne pobude pa je sodeloval tudi IPoP.
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področje/lokalna pobuda

Fondovi bloki

Park Tabor

socialni kapital

Vključene povezujejo močne vezi.

Vključene povezujejo šibke vezi.

socialni kapital

Zaznana zunanja grožnja – prenova
stadiona.

Želja po revitalizaciji soseske in
sekundarno parka, izvedbo pa
spodbudi razpoložljivost sredstev.

odnos s pristojnimi ustanovami,
zadolženimi za urejanje prostora

Očitna vrzel med ustanovami in lokalno
pobudo ter medsebojno nasprotovanje.

Lokalna pobuda v ustanovah išče
sogovornika – uspehi različni.
Občasno je deležna podpore. Kaže se
šibko horizontalno sodelovanje med
ustanovami.

struktura lokalne pobude

Strukturirana lokalna pobuda iz
predstavnikov posameznih blokov
in koordinacijskega odbora. Gre za
nekakšno predstavništvo lokalnih
prebivalcev.

Omrežje različnih vključenih skupnosti.
Določena organizacija je vodilna in ima
vlogo koordinatorja v omrežju.

posluževanje formalnih oblik
sodelovanja z ustanovami

Javne razgrnitve in vključevanje
v formalne postopke, povezane z
načrtovanimi posegi.

Sodelovanje na različnih razpisih na
lokalni in nacionalni ravni v smislu
pridobivanja sredstev za aktivnosti,
povezane z revitalizacijo parka.

legitimizacija

Legitimnost lokalne pobude je formalno
preverjena med prebivalci soseske.

Raziskava mnenj in stališč lokalnih
prebivalcev (vzorec) pred začetkom
revitalizacije parka. Na podlagi te
raziskave je bil park izbran kot prostor
za revitalizacijo.

pasivno vključevanje v lokalno
pobudo

Večinoma prebivalci soseske – večje
število teh.

Lokalni prebivalci, prebivalci mesta in
drugih mest. Lokalni prebivalci se več
vključujejo v športno dogajanje v parku
(med tednom), obiskovalci od drugod pa
Park največkrat obiščejo med vikendom,
ko so v Parku posebni dogodki.

oblika aktivnega sodelovanja
déležnikov v lokalni pobudi

Lokalni prebivalci se v lokalno pobudo
največkrat vključijo na podlagi
osebnega stika z bolj vpetimi v pobudo.

Največkrat se povežejo z osrednjo
organizacijo v lokalni pobudi. Tako
bi ravnali tudi lokalni prebivalci, ki bi
v parku želeli organizirati nove javne
dogodke - obrnili bi se na omenjeno
osrednjo organizacijo.

komunikacija z lokalno pobudo

Najpomembnejša je osebna
komunikacija z najbolj vpetimi v lokalno
pobudo ter komunikacija prek objav na
oglasnih deskah posameznih blokov.

Poleg osebne komunikacije je zelo
pomembna komunikacija, ki poteka
prek družbenih omrežij in v parku na
tabli, predvideni za to. Slednja doseže
predvsem lokalne prebivalce.

cilji

Ohranitev zelenice, vendar se kot cilj s
časom pojavi tudi revitalizacija socialne
skupnosti, tudi v smislu upravljanja s
sosesko.

Cilj revitalizacija Parka s poudarkom
na vključevanju skupnosti od spodaj.
Dolgoročen cilj, da bi bilo več lokalni
pobud, ki bi pristopile k revitalizaciji
prostorov.

Tabela: Poudarjene razlike med obravnavanima lokalnima pobudama
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Pogosto se namreč druge lokalne pobude obračajo na
NVO, vključene v revitalizacijo parka Tabor (prostoRož) s
pobudo za sodelovanje v procesu revitalizacije parka Tabor
in z željo po sodelovanju v revitalizaciji drugih urbanih
prostorov. Tudi intervjuvani posamezniki bi se v primeru
zadev, povezanih s parkom Tabor, obrnili na omenjeno
NVO, ne pa na mesto. To velja tudi v primerih, ki neposredno zadevajo mestne ustanove. Iz tega sklepamo, da bi
tovrstne ustanove ali organizacije, ki bi bile sogovornik
za lokalne pobude, lahko imele spodbuden vpliv na razvoj
kontributivne participacije. To utemeljujemo tudi s svojo
raziskavo, ki kaže, da se veliko sicer ustvarjalnih posameznikov in skupnosti ne odloči za izvedbo svojih pobud prav
zato, ker ne vedo, na koga naj se obrnejo, hkrati pa pričakujejo zapleten pravno-administrativni sistem, v katerega
bi se s svojo pobudo morali vključiti
Sklep
V sklepu članka poudarjamo ugotovitev, da način vključevanja participacije v sistem urejanja prostora vpliva na
razmerje med reakcijsko in kontributivno participacijo. Če
sistem, v našem primeru govorimo o strukturnih možnostih, za participacijo ni ugoden, to spodbuja delež reakcijske participacije in zavira kontributivno participacijo.
Kot neugoden označujemo sistem, v katerem skupnost
težko vpliva na urejanje prostora oziroma je to časovno in
administrativno zahtevno, hkrati pa je potencialen rezultat izjemno negotov. Vključeni v reakcijske participativne
prakse imajo večji motiv, saj pomeni zaznana grožnja
določeno tveganje za kakovost življenja, kar pomeni, da se
bodo prizadeti vključili v participativno prakso, čeprav se
vnaprej zavedajo šibkih možnosti za uspeh. Pripravljeni so
tvegati, saj bi izvedba zaznane grožnje pomenila bistveno
zmanjšano kakovost življenja ali pa občuten padec cen
nepremičnin v določenem prostoru, soseski. Na drugi strani vključeni v kontributivno participativno prakso ne izhajajo iz grožnje, temveč iz priložnosti oziroma iskanja novih
vsebin za degradirane prostore. Tovrstne lokalne pobude
pogosto izhajajo iz ustvarjalnosti posameznih skupnosti
in nimajo tako močnega motiva kot reakcijske lokalne
pobude. Zaradi tega hitreje odnehajo oziroma kot pobude
ugasnejo, če v ustanovah sistema urejanja prostora ne
prepoznajo oziroma ne najdejo smiselnega sogovornika, ki
bi jim pomagal uresničiti cilje pobude. Torej sistem urejanja prostora nima na voljo sredstev, s katerimi bi lahko na
hiter, predvidljiv in preprost način podprl lokalne pobude.
Tako lahko sklepamo, da so smiselne sistemske spremembe vključevanja skupnosti in lokalnih pobud v urejanje

prostora, ki bi vključevanje kontributivnih lokalnih pobud
olajšale v smislu bolj preprostega, učinkovitega in predvidljivega načina vključevanja lokalnih pobud v urejanje
prostora. Določen potencial se kaže tudi v NVO kot nekakšnem potencialnem mostu med lokalnimi odločevalci
in oblikovalci politik ter lokalnimi skupnostmi. Vpeljava
tovrstne prakse na primeru Ljubljane bi zahtevala določene spremembe v oblikovanju mestnega proračuna, saj
morajo v takih primerih določena sredstva ostati na voljo
lokalnim pobudam oziroma nevladnim organizacijam, ki
sodelujejo z lokalnimi pobudami. To pomeni, da se načrt
porabe določenega dela proračuna oblikuje v sodelovanju
z lokalnimi pobudami. Gre za neke vrste participativno
porabo proračuna. V takih primerih je smiselna vloga
mestnih ustanov, da preverijo legitimnost lokalnih pobud
na področjih, na katera se nanašajo, med lokalnimi prebivalci. Namreč ni rečeno, da so pobudniki novih vsebin
lokalni prebivalci. Lahko so skupnosti, ki se identificirajo
z določenim prostorom.
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Sodelovanje pri urejanju javnih zelenih površin
Maja Simoneti
The care for public and other green spaces is gaining importance, the expectations of the communities are
increasing, in a modern city green spaces have more and more functions, whereas the space and resources are
constantly lacking. Practice demonstrates that effective management can be ensured through collaboration
between those responsible to take care for those spaces as well as owners and users. Only well-connected
cooperation, which includes all green spaces, regardless of their ownership, type, and use, can ensure that the
benefits of good care reach the desired goals and objectives. In Slovenia, municipalities have the authority to
manage green spaces; and they are dealing with this task in different ways. They mostly focus more on central areas
and are hesitant with new cooperative practices in which people would contribute with their voluntary work.
Urejanje javnih in drugih zelenih površin postaja s časom vse pomembnejše, pričakovanja skupnosti se povečujejo,
zelene površine prevzemajo v sodobnem mestu vse več funkcij, prostora in sredstev za urejanje pa stalno
primanjkuje. Praksa dokazuje, da je za učinkovito upravljanje pomembno sodelovanje med pristojnimi za različne
vidike urejanja, lastniki in uporabniki. Samo dobro povezano sodelovanje, ki vključuje vse zelene površine ne glede
na njihovo lastništvo, vrsto in rabo, lahko zagotovi, da koristi urejanja dosežejo želene cilje in namene. V Sloveniji
so za urejanje javnih zelenih površin pristojne občine, ki se z urejanjem spopadajo različno uspešno, več pozornosti
namenjajo centralnim površinami in obotavljivo odpirajo možnosti za nove sodelovalne prakse urejanja v katerih
prebivalci z delovno soudeležbo prispevajo k učinkovitosti urejanja.

Pomen zelenih površin v urbanem okolju se s časom povečuje. V preteklosti so bile urejene zelene površine, kot so vrtovi, grški gaji in rimski parki, namenjene predvsem dobremu
počutju, zeleni pasovi in druge večje poteze pa izboljšanju
sanitarnih pogojev in oblikovanju mest.
Z razvojem industrijskega mesta so v 19. stoletju urejanje
zelenih površin povezali s socialno politiko in zagotavljanjem enakosti, pravičnosti in socialne povezanosti
in urejanjem javnih zelenih površin. V drugi polovici 20.
stoletja so se razumevanju družbenega pomena urejenih
zelenih površin pridružila spoznanja o ogroženosti okolja
in o pomenu ohranjanja narave, kar je vplivalo na ambiciozno strateško planiranje in načrtovanje mestnih zelenih
sistemov.
Danes govorimo o družbenih, okoljskih in gospodarskih
funkcijah urbanih zelenih površin, tudi o zeleni infrastrukturi. Urejanje zelenih površin razumemo kot povezan
sistem prostorskega načrtovanja in upravljanja in ga
povezujemo z obvladovanjem podnebnih sprememb, zagotavljanjem javnega zdravja in zagotavljanjem razvojne
privlačnost naselij. Urejene zelene površine med drugim
odražajo tudi sposobnost lokalne skupnosti, to je lokalne
uprave, gospodarstva in prebivalcev za sodelovanje pri
urejanju naselja.
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Zakaj sodelovanje?
Preprosto povedano, je sodelovanje potrebno zato, ker se
število potreb in interesov za urejanje zelenih površin v
mestih povečujeta, prostora in sredstev za urejanje pa primanjkuje. Praksa kaže, da je res učinkovito zagotavljanje
učinkov možno samo s povezavo javnih in zasebnih zelenih
površin in s sodelovanjem vseh akterjev, ki so zanje tako ali
drugače odgovorni.
Zato je zelo pomembno, da se v vsakem kraju doseže široko
soglasje o tem, kako naj urejanje poteka, da bo doseženo
želeno stanje v prostoru in da bodo zelene površine prinašale pričakovane in potrebne koristi. V resnici je sodelovanje med odgovornimi in zainteresiranimi za urejanje
potrebno iz več razlogov in potrebnega je tudi več vrst
sodelovanja.
Ukrepi za urejanje in posamezna pravila urejanja se zato
nujno nanašajo tako na javne kot na zasebne zelene površine. Tako na primer potrebujemo pravila o prepovedi
popolnega tlakovanja vrtov ali pa, zadnje čase tudi pri nas
vse večkrat omenjena, pravila za ustrezno ravnanje z vsem
odraslim drevjem.
Lahko si predstavljamo, da je zato, da se uskladijo vsa
družbena pričakovanja in pripravijo pravila, ki širijo javne

Nekatere zelene površine naselja lahko prebivalci pomagajo vzdrževati tudi tako, da na njih vrtnarijo. Foto: Maja Simoneti

interese na zasebna zemljišča, potrebno precej sodelovanja med različnimi akterji. Dobro predstavljivo tudi je, da
se sodelovanje pravzaprav nikoli ne konča. Iz tujih izkušenj
in priporočil je možno sklepati, da se čas in stroški, porabljeni za sodelovanje akterjev v fazi priprave, obrestujejo
v fazi izvajanja in razvoja pravil. Preprosto velja, da soudeležba pri pripravi pravil pozitivno vpliva na motivacijo
udeleženih za njihovo uresničevanje.
Interes prebivalcev za sodelovanje v urejanju zelenih površin se kaže na različne načine. Med drugim tudi v novih
praksah vzdrževanja, ki izvirajo iz potreb javne uprave, da
poveča učinkovitost na terenu in iz potreb civilne družbe,
da izboljša pogoje bivanja v svojem okolju. Kot kažejo prizadevanja mest z uvajanjem participatornih proračunov, od
Porta Alegre do Pariza in Maribora, je med predlogi prebivalcev vedno veliko povezanih prav z urejanjem zelenih

površin. V Parizu, ki velja za največji tovrstni evropski
eksperiment, so med drugim predlogi, ki govorijo o možnostih posvojitve javnih dreves, novih urbanih vrtovih in
ozelenitvi Eifflovega stolpa.
Kako deluje urejanje javnih zelenih površin?
V Sloveniji so za urejanje prostora in tudi za vzdrževanje
javnih zelenih površin pristojne občine. Večina občin
izvaja dejavnosti načrtovanja in vzdrževanja ločeno, pri
čemer občinske strokovne službe načrtujejo programe dela
in spremljajo izvajanje, medtem ko dejavnost vzdrževanja
izvajajo različni izvajalci. Praksa kaže, da se občine bolj
uspešno posvečajo občinskim središčem in centralnim
površinam, medtem ko ostajajo obrobne zelene površine
slabše urejene. Kot kažejo ugotovitve raziskav in razprave
o praksi, se tudi v slovenskih naseljih praksa spreminja,
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Jesensko čiščenje listja je zahtevno vzdrževalno delo; številne parkovne uprave po svetu si pri spravilu listja jeseni zelo učinkovito zato pomagajo
s prebivalci. Foto: Maja Simoneti

prebivalci se na razmere v prostoru odzivajo in občine se
pomanjkljivosti vedno bolj zavedajo.
Večina slovenskih občin sprejema pobude meščanov in
jim skuša ustreči ter vsaj občasno povabi prebivalce k
urejanju zelenih površin, k spomladanskemu čiščenju in
drugim skupnim opravilom. Zametki bolj sistematičnega
dolgoročnega sodelovanja pri upravljanju z javnimi zelenimi površinami se kažejo v Kočevju, kjer civilna iniciativa
Polepšajmo naše Kočevje in društvo Urbani brlog v sodelovanju z občino preurejata neurejene zelene površine.
Posamezni primer alternativnih praks, kot sta primer
prenove v kranjski soseski Planina ali znameniti vrt Onkraj
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gradbišča v Ljubljani, kažejo na določeno odprtost občin
za nove ideje in razkrivajo tudi pomanjkanje sredstev za
organizacijsko in finančno podporo novim praksam.
Kako lahko sodelujem jaz?
Ampak vse opisano ni nič v primerjavi s tem, da mestne
zelene površine ponujajo obilo priložnosti zato, da pri
njihovem urejanju resnično sodelujemo vsi.
Poglejmo samo tri možnosti povezane z mestnim drevjem.
Nihče ne bo protestiral, če jeseni pograbite listje pod
drevesi za blokom, ali če ga pometete z ulice pred svojo
hišo. Tudi otroci bodo pri tem veselo sodelovali. Suho

listje se pod težo nog drobi in onesnažuje zrak, zato je res
dobro, da ga odstranimo vsaj na pohodnih površinah, tudi
na otroških igriščih. Nič zato, če še ni odpadlo vse, vajo
lahko ponovimo večkrat. Nekaj listja pustimo pod drevjem, za odvoz ostalega pa se lahko odgovorimo z občinsko
službo.
Pozimi lahko prebivalci poskrbimo zato, da ob obilnih
snežnih padavinah otresemo zasnežena drevesa + in
preprečimo nepotrebno lomljenje vej. Ne pozabimo, da
so drevesa v mestu odvisna od človekove nege in manj
odporna, kot so drevesa v naravi. Imejmo v mislih, da
smo v svojem bivalnem okolju prebivalci tisti, ki prvi
opazimo drevo v stiski. Drevesa so v mestu večkrat v stiski.
Pogoji za saditev in rast se poslabšujejo, zato so tako
zelo aktualna prizadevanja za varstvo odraslega drevja in
saditev novega drevja.

Prebivalci lahko prispevajo k urejenosti zelenih površin naselja tudi tako,
da sami prevzamejo skrb za nekatere skupne površine, na primer za ulično
zelenje in drevesa. Foto: Maja Simoneti

Ena od možnosti za prispevek prebivalcev k ravnanju z
mestnim drevjem je tudi, da skrbimo za izbrano drevo v
bližini svojega doma ali delovnega mesta. Ideja o posvojitvi dreves v Parizu je povezana prav s takim delovanjem, ki
poleg zalivanja in morebitnega opiranja dreves ter zaščite
pred snegom vključuje tudi možnost, da prebivalci po
svoje uredijo prostor pod drevesi in s tem izboljšajo podobo svoje ulice.
Drevesa v mestu delujejo kot simboli narave. Kažejo nam,
kako teče čas. Kako pomembna so drevesa za ljudi v urbanem okolju lahko dobro začutimo, ko v medijih spremljamo
razburjene odzive prebivalcev na prenove javnih ulic in
trgov. Ko govorimo o sodelovanju pri urejanju, imamo v
mislih tudi to, da je treba prebivalce o tovrstnih posegih
obvestiti. Če se spomnimo, koliko prahu je v medijih dvignilo sekanje platan v Hrvatinih, ker je imel nekdo preveč
dela s čiščenjem listja, seveda pomislimo na vključevanje
prebivalcev v vzdrževanje. Zdi se, da bi prebivalci rade
volje prevzeli čiščenje listja, če bi jih le kdo k temu povabil.
V ameriških javnih parkih jeseni redno osvežujejo urnike
organiziranega skupinskega grabljenja listja. Mogoče lahko
katero od dobrih praks kar prekopiramo.

Najpomembnejši način sodelovanja prebivalcev pri urejanju zelenih površin
je skrb za zasebne vrtove, strižena živa meja zasebnega vrta tako kot
drevesa iz zasebnih predvrtov pomembno sooblikuje kakovost javnega
prostora, zato je to sodelovanje treba posebej skrbno gojiti.
Foto: Maja Simoneti

Članek predstavlja skrajšano in mestoma spremenjeno verzijo
članka Zaženi se: Pograbi liste in sodeluj v urejanju javnih
zelenih površin, Delo, 1. 11. 2016.
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Urbana prenova

Urbana prenova
Mar ko Peterlin
Urbana prenova je zelo širok pojem, ki je v različnih obdobjih in v različnih okoliščinah označeval različne
pristope in poskuse, da bi izboljšali neželeno stanje v mestih. Izhaja iz pristopov, ki so se razvijali skoraj sočasno
z razvojem industrijskega mesta v 19. in 20. stoletju. Kljub hitremu tehnološkemu in gospodarskemu razvoju
zlasti v Evropi in Severni Ameriki je v 19. stoletju izboljšanje življenjskih pogojev za hitro rastoče mestno
prebivalstvo zaostajalo za rastjo mest, higienske in zdravstvene razmere v prenaseljenih mestih pa so se slabšale.
Kot odgovor na razmere se je razvila celotna disciplina urbanizma in ob idealiziranih modelih novih industrijskih,
vrtnih ali samozadostnih mest so se razvijali tudi pristopi preobrazbe in prenove obstoječih mest. Ena najbolj
razvpitih je bila prav gotovo radikalna prenova Pariza v letih 1852–1870, ki jo je vodil baron Georges-Eugène
Haussmann in ki je med drugim postala vzor mnogim preobrazbam zgodovinskih mest v naslednjih desetletjih.
V naših krajih so precej bolj občuteno prenovo doživela mesta in vasi, ki jih je doletelo uničenje prve svetovne
vojne. Na opustošenem območju Soške fronte je Maks Fabiani pripravil 92 regulacijskih načrtov za večja in manjša
naselja, s katerimi so v veliki meri obnovili in nadgradili stanje pred uničenjem in omogočili kontinuiteto v
razvoju naselij. Še pred tem je Fabiani pripravil tudi načrte za obnovo v potresu močno poškodovane Ljubljane.
Tudi po uničenju druge svetovne vojne so v mnogih mestih po Evropi poskušali v čim večji meri obnoviti
predhodno stanje, nekatera mesta pa so se odločila za radikalen prelom in gradnjo po funkcionalističnih načelih,
vsaj deloma pod vplivom konceptualnih projektov Le Corbusiera, kakršen je bil »plan Voisin« za središče Pariza.
Tako so na primer velika osrednja območja Dresdna, Rotterdama in nekaterih drugih mest dobila nova središča s
povsem drugačno zasnovo in podobo.
Skoraj sočasno so v ZDA pričeli z obsežnimi programi urbane prenove (urban renewal). Zaradi hitre motorizacije
in preseljevanja srednjega sloja v predmestja so začeli mestna središča v večji meri naseljevati revnejši sloji.
Začeli so se procesi degradacije, ki so poslabšali ugled starejših mestnih četrti. To je olajšalo legitimacijo
velikopoteznih projektov urbane prenove v mnogih ameriških velemestih, kjer so cele predele mest, ocenjene
kot degradirane in bivalno neustrezne, porušili in zgradili na novo po sodobnih načelih, obenem pa praviloma
naredili tudi prostor za obsežne infrastrukturne posege, zlasti za nove hitre ceste. Najbolj znani so tovrstni
projekti v širšem New Yorku, njihov osrednji protagonist pa je bil kontroverzni Robert Moses. Po ameriških zgledih
so podobne velikopotezne projekte prenove zaradi gradnje novih hitrih cest skozi mesta izvajala tudi skoraj vsa
večja mesta po svetu.
Kmalu se je pokazalo, da ne glede na velikanska vložena sredstva projekti ne dajejo željenih učinkov. Na to je še
posebej opozorila Jane Jacobs v prelomnem delu sodobnega urbanizma »Umiranje in življenje velikih ameriških
mest« iz leta 1961, s katerim je ob ostri kritiki tedanje prakse urbane prenove vzpostavila tudi temelje sodobnega
razumevanja delovanja mest. Na podlagi pronicljivih analiz Jacobsove ter dejavnosti lokalnih aktivističnih gibanj
v New Yorku, v katerih je bila prav tako zelo aktivna, je postalo vedno bolj jasno, da je za prenovo mest pomembna
revitalizacija, spodbujanje lokalnega gospodarstva, ohranjanje mešane prebivalstvene strukture in mešane
rabe območij, ne pa toliko njihova fizična struktura. Nekateri mestni predeli so namreč ohranili ali ponovno
vzpostavili vitalnost, čeprav se mestne politike z njimi sploh niso ukvarjale, drugim pa kljub obsežni fizični
prenovi to ni uspelo.
Za vse zgoraj opisane pristope k urbani prenovi je značilen izrazit oblastni odnos 'od zgoraj navzdol', z delom
Jane Jacobs pa je začel pridobivati na pomenu zlasti pristop 'od spodaj navzgor', kjer urbana prenova poteka
postopoma, na pobudo in s sodelovanjem lokalnih prebivalcev in drugih lokalnih akterjev ter brez večjih rušenj
obstoječega stavbnega tkiva. V 70-ih letih 20. stoletja so se razvile prve sistematične vpeljave tovrstnega
pristopa v urbane politike. Za nas je še posebej zanimiv primer mesta Dunaj, ki je s svojim programom urbane
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regeneracije z lokalnimi pisarnami po principu t. i. mehke prenove (»Sanfte Regeneration«) pričel že pred 40
leti. Dunajski primer predstavlja izredno uspešen primer sistematičnega pristopa k urbani prenovi, predvsem v
socialno in ekonomsko bolj zapostavljenih delih mesta, na dolgi rok in v vseh merilih. Prakso mesta Dunaj smo
podrobneje predstavili že v publikaciji »Celovita urbana prenova: izkušnje iz ljubljanskih sosesk in priporočila za
izvajalce«, izdani ob podpori Mestne občine Ljubljana v letu 2015, zato ji v zborniku ne posvečamo več prostora.
Za tovrstni pristop k urbani prenovi, ki se je v zadnjih desetletjih uveljavil v mnogih državah, se pogosto
uporablja tudi izraz urbana regeneracija. Jasne meje med obema pojmoma sicer ni, a kot urbano regeneracijo se
običajno razume javno politiko s ciljem povrniti uporabnost degradiranim urbanim območjem, oblikovati boljše
možnosti zaposlitve, rešiti ali omiliti različne socialne probleme, izboljšati urbano okolje ter dvigniti kakovost
bivanja, medtem ko je pri urbani prenovi nekoliko večji poudarek na fizični prenovi stavb in javnega prostora.
Urbana regeneracija in pristopi t. i. mehke prenove se tudi lepo dopolnjujejo s skupnostno prenovo oziroma
praksami oživljanja javnih in skupnih prostorov s pomočjo aktivacije lokalne skupnosti. Tovrstne pristope sicer
obravnavamo v poglavju Nove prostorske prakse, a jih v tem zborniku ne predstavimo podrobneje, saj smo jim
namenili mnogo več prostora že v dveh zbornikih Prostori sodelovanja, ki smo jih izdali v letih 2014 in 2015.
Članki v tem poglavju pa zato obravnavajo širok spekter z urbano prenovo povezanih tem, ki se ne nanašajo le
na način izvedbe prenove. Posebej pomemben je namreč tudi dober pregled nad dejanskim stanjem v prostoru in
jasna artikulacija potrebe po prenovi ter ciljev prenove. Prav tako pa je pomemben del politik prostora namenjen
v prvi vrsti preprečevanju degradacije prostora.
Prvi članek Med mitom in dejstvi zato količinsko uokviri možnosti in potrebe v zvezi z urbano prenovo pri nas. Pri
ugotovitvi o velikanskih rezervah nepozidanih stavbnih zemljišč in podatkih o veliki količini degradiranih površin
izhaja iz Poročila o prostorskem razvoju Slovenije, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo leta 2015.
Drugi članek Začasne rešitve za trajne učinke kot pomembno orodje urbane prenove izpostavi začasno rabo
prostora na primerih mirujočih gradbišč, ki pa kaže na potencial tudi za druga degradirana območja. Pomembno
je namreč ustaviti začarani krog propadanja območij, k čemur lahko pomembno prispeva prav začasna raba.
Tretji članek o mestu Oberhausen v Porurju v Nemčiji uvede več dobrih praks (in izpostavi nekatere slabe) pri
izvajanju urbane prenove. Srednje veliko mesto, kakršnih je v Evropi mnogo, ki se srečuje z resnimi strukturnimi
težavami in je eno najrevnejših v Nemčiji, je razvilo načine sodelovanja s kulturnimi in umetniškimi projekti pri
urbani prenovi, našlo načine za izkoriščanje industrijske kulturne dediščine ter sprejelo medse veliko število
beguncev in izpostavilo njihov kreativni potencial za mesto.
Četrti članek Pešci in oglaševanje izpostavi problem oglaševanja v javnem prostoru, ki na različne načine prispeva
k degradaciji prostora, predvsem z nebrzdano količino tovrstnega oglaševanja, pa tudi z avtomobilistom
prilagojeno vsebino oglaševanja.
Sklepni članek Lokalne pobude in urbana prenova: primerjava Ljubljane, Seula in Barcelone, ki izpostavi potrebo po
sodelovanju prebivalcev in lokalnih pobud v projektih urbane prenove skozi primerjavo med omenjenimi na videz
precej različnimi mesti, ki pa z vidika upravljanja mest pokažejo kar nekaj podobnosti.
Vsi, tudi mehki in skupnostni, pristopi k urbani prenovi – ob mnogih prednostih – v zadnjem času kažejo tudi
nekatere slabosti. Z izboljšanjem kakovosti bivanja se namreč dvigujejo cene najemnin in življenjski stroški v
obravnavanih območjih, kar lahko vodi k temu, da si izvirno prebivalstvo, ki je sodelovalo pri oživljanju območja,
ne more več privoščiti življenja v njem. Preprostih rešitev za tovrstne težave, znane pod pojmom gentrifikacija,
zaenkrat še ne poznamo, vsekakor pa morajo politiko urbane prenove spremljati tudi druge javne politike, ki
omilijo omenjene negativne učinke. Med njimi je pomembna predvsem močna stanovanjska politika, ki lahko
ponudi zadostno količino stanovanj po dostopnih cenah.
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Med mitom in dejstvi
Mar ko Peterlin
The lack of land for construction has often been mentioned as one of the important reasons for country's
uncompetitiveness. The report on spatial development of Slovenia gives evidence on the opposite and notes
that there are significant reserves of building land in municipal spatial planning documents. At the national level,
about 43.5% of building land is undeveloped.
Pomanjkanje zemljišč za gradnjo je bilo pogosto omenjeno kot eden od pomembnih razlogov za premajhno
konkurenčnost države. Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije s številkami ponazarja nasprotno in ugotavlja,
da so v prostorskih aktih občin precejšnje rezerve stavbnih zemljišč. Na ravni države je nepozidanih okoli 43,5
odstotka vseh območij stavbnih zemljišč.
Osnutek Poročila o prostorskem razvoju Slovenije, ki ga je
ministrstvo za okolje in prostor pripravilo skoraj 15 let po
zadnjem podobnem dokumentu, ponuja nov, celovit pregled razmer v državi, kar zadeva urejanje prostora, in nosi
– kljub dolgočasnemu naslovu in skromni promociji – nekaj
zelo močnih sporočil. Morda je najmočnejše med njimi
tisto, ki govori o nepozidanih stavbnih zemljiščih.
Že desetletja poslušamo tarnanje zlasti ekonomistov in
gospodarstva, da pri nas ni na voljo dovolj zemljišč za gradnjo, zaradi česar Slovenija ni dovolj prijazna do domačih
in še posebej do tujih vlagateljev. Prav pomanjkanje zemljišč za gradnjo je bilo pogosto poudarjeno tudi kot eden
od pomembnih razlogov za premajhno konkurenčnost države. Takšno sporočilo se je že pred časom preselilo v skoraj
vse uradne politike države, ki rešitev najpogosteje vidijo v
poenostavitvi in skrajšanju postopkov prostorskega načrtovanja in dovoljevanja gradnje.
Poročilo zdaj s številkami ponazarja nasprotno: »V prostorskih aktih občin so precejšnje rezerve stavbnih zemljišč.
Na ravni države je nepozidanih okoli 43,5 odstotka vseh

Nekdanja smodnišnica v Kamniku. Zemljišče, opremljeno z vso
infrastrukturo, in tudi povsem uporabni objekti so prepuščeni propadanju.
Foto: Marko Peterlin
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območij stavbnih zemljišč ali 59.734 hektarov.« Čeprav
poročilo opozarja na metodološke zagate in svari, da vsa
nepozidana stavbna zemljišča niso dejansko zazidljiva,
saj so na zelo različnih razvojnih stopnjah, gre vendarle
za velikanske številke! Zalog vseh nepozidanih stavbnih
zemljišč v državi je v seštevku več kot površin mestnih
občin Ljubljana, Maribor in Kranj skupaj. Če ponazorimo to
še nekoliko drugače – gre za površino kroga s središčem v
središču Ljubljane in s polmerom v razdalji Mengša!
Razlike med posameznimi občinami so pri tem seveda
ogromne, po absolutni površini nezazidanih stavbnih
zemljišč, kar je še najmanj zanimiv podatek, in po površini
teh zemljišč na prebivalca občine ali po deležu nezazidanih med vsemi stavbnimi zemljišči. Poročilo tako, na primer, ugotavlja, da ima Ljubljana največje površine nepozidanih stavbnih zemljišč med vsemi slovenskimi občinami,
a se pri deležu nepozidanih stavbnih zemljišč uvršča na
rep slovenskih občin.
Nepozidana stavbna zemljišča pa niso edini neizkoriščeni
potencial zemljišč v državi. Poročilo postreže tudi s podatki o degradiranih območjih; povzema jih po evidenci degradiranih površin Oddelka za geografijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani iz leta 2011. V evidenci je zajetih 194
območij s skupno površino skoraj tisoč hektarov. Površina
v evidenci zajetih degradiranih območij je torej približno
enaka desetim območjem Poslovne cone Komenda. Poročilo ugotavlja, da je pretežni del degradiranih površin, med
katere sodijo na primer industrijska območja v Kranju,
območje vojašnice v Škofji Loki, območja nekdanjih tovarn
v Kamniku ali območje železarne na Jesenicah, neposredno
uporaben za poslovno dejavnost: »Degradirana območja,
na katerih je bila umeščena stara industrija ter nekatera vojaška ter opuščena prometna območja, se pogosto

Površine degradiranih območij na območjih stavbnih zemljišč in območjih
namenjenih proizvodnji. Vir: Poročilo o prostorskem razvoju. Vir: MOP, 2015.

nahajajo v bližini mestnih središč ... Po namenski rabi prostora so ta zemljišča najpogosteje uvrščena med stavbna
zemljišča. Večina degradiranih območij – 380 hektarov ali
44 odstotkov v nalogi zajetih površin – sodi med območja,
namenjena proizvodnji, 76 hektarov ali 9 odstotkov teh
območij pa je namenjenih centralnim dejavnostim.«
Stavbnih zemljišč je očitno več kot dovolj za oboje, morebitne tuje in tudi domače vlagatelje. Strokovnjaki, ki
se ukvarjajo z urejanjem prostora, to že dolgo govorijo, a
doslej ni bilo na voljo tako jasne slike na ravni države. Bi
se zdaj lahko kdo potrudil in ugotovil, v čem je dejansko
težava? Zakaj točno se marsikomu zdi, da ni mogoče dovolj
hitro graditi? Morda tudi zato, ker želijo nekateri graditi
tam, kjer po prostorskih načrtih, pri katerih gre za s težavo usklajen družbeni dogovor o tem, kje je mogoče graditi,
to ni mogoče? Ker imajo po naključju podedovano zemljišče zunaj površin, predvidenih za gradnjo? In zakaj hkrati
toliko komunalno opremljenih zemljišč ostaja praznih? So
res predraga ali je morda pač ceneje in zato z vidika posameznika razumno izsiliti od občine spremembo namenske
rabe svojega zemljišča, čeprav to traja precej dlje? Tako ali
tako se od občine pričakuje, da bo slej ko prej poskrbela
tudi za komunalno infrastrukturo, strošek komunalnega
opremljanja pa vsaj deloma razporedila med vse občane,
ne le med tiste, ki so ga povzročili.

Kaj tako velikanske rezerve stavbnih zemljišč pomenijo za
državo in občine? Največja težava je negospodarna pozidava. Omogočanje gradnje na izjemno razsežnih površinah
povzroča škrbasto strukturo naselij, ko med posameznimi
stavbami ostaja ogromno sveže degradiranega praznega
prostora. Na široko raztresene hiše prinašajo izjemno visoke stroške gradnje in vzdrževanja infrastrukture, od cest
do kanalizacije, vodovoda, elektrike in drugih virov energije. To se na računih trajno pozna vsem prebivalcem občin
in države. Seveda pa so trajno pokvarjene tudi kulturna
krajina, identiteta in kakovost življenja v takih naseljih.
Najbrž bo poleg tega držalo, da postopki za pridobitev
gradbenega dovoljenja niso optimalni, prav tako je pri
pripravi prostorskih aktov domnevno še veliko rezerve,
zlasti pri medsebojnem usklajevanju državnih resorjev. A
kaj v resnici vemo o tem? So bile kdaj izpeljane kakšne poglobljene, neodvisne analize o težavah v zvezi s postopki?
Imamo o tem na razpolago kakšne verodostojne podatke?
Za zdaj pač vemo le, da je nepozidanih stavbnih zemljišč
očitno več kot dovolj, prav tako je precej zemljišč na voljo
na degradiranih območjih. Podatke o tem lahko poiščemo
v Poročilu o prostorskem razvoju Slovenije.
Članek je delno spremenjena verzija izvirnega članka,
objavljenega v Mladini, 25. septembra 2015.
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Zacasne
rešitve za trajne ucinke
Mar ko Peterlin
Construction sites waiting for a redevelopment prevent any use of that part of the city, which has unfavourable
economic, social, environmental, and spatial consequences for the functioning and development of the city. In the
last decade or two, temporary use has proven to be the most promising solution for dormant construction sites,
which means that the interests of local communities and citizens to use the space is linked to the interest of the
landowner and the municipality to prevent degradation of the area and its negative consequences.
Mirujoča gradbišča iz kakršnekoli rabe za dalj časa izvzamejo del mestnega prostora, kar ima za delovanje in razvoj
mesta neugodne ekonomske, družbene, okoljske in prostorske posledice. Kot najbolj obetavna rešitev za mirujoča
gradbišča se je tako v zadnjem desetletju ali dveh izkazala začasna raba prostora, pri kateri se interes posameznih
skupnosti ali meščanov za rabo prostora poveže z interesom lastnika zemljišča in mestnih oblasti, da bi se preprečili
degradacija prostora in z njo povezana škoda.
V vsakem, vsaj malo živem, mestu nenehno poteka gradnja
v kakem njegovem delu. Gradi se lahko kratek čas, nekatere
gradnje pa so zelo dolgotrajne. Pogosto se objekt začne
uporabljati, še preden se gradnja konča. Ena najbolj znamenitih nedokončanih gradenj je verjetno Sagrada Familia
v Barceloni, zasnovana kot cerkev, ki pa je že skoraj stoletje turistična znamenitost. Ideja o mestu kot dograjenem
stanju nima prav veliko skupnega z realnostjo.
Z gradbišči smo se v mestih navadili živeti. Večinoma jih
niti ne opazimo. Našo pozornost pritegnejo, ko se pojavijo
in zmotijo naše ustaljene vzorce delovanja, pozneje pa se
jim praviloma prilagodimo. A zadnje čase vendarle opažamo, da je gradbišč zlasti v Ljubljani veliko in da se že leta
na mnogih od njih ne dogaja popolnoma nič, še najmanj
gradnja.
Mirujoča gradbišča so za mesto izguba
To, da je iz kakršnekoli uporabe za dalj časa izvzet del mestnega prostora, ima za delovanje in razvoj mesta nekaj
precej neugodnih posledic. V ekonomskem smislu seveda
pomeni čisto izgubo, ne le za lastnika zemljišča, temveč
tudi za mesto. Občina ne dobi dajatev od dejavnosti, okoliško lokalno gospodarstvo, kot so trgovine, lokali, frizerji
ali kolesarske delavnice, pa nima strank. Stroški za vzdrževanje in obratovanje mestne infrastrukture se porazdelijo
med manj uporabnikov in so zato višji. Družbeno povezanost otežujejo večje razdalje med dejavnostmi in med prebivalci, kar pogosto onemogoča naključne vsakdanje stike
in pomembno zmanjšuje socialni kapital širšega območja.
Težava pa je tudi vzdrževanje območja okoli gradbišč,
saj so prebivalci in uporabniki prostorov njegovi ključni
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skrbniki. Pazijo, da stvari delujejo, da je prostor kolikor
toliko urejen, da ni smeti, skrbijo za osnovno varnost.
Mirujoča gradbišča so zato za katerokoli mesto težava. A
kakšne možnosti ima mesto, da lastnike zemljišč prisili k
ukrepanju? Po pravici povedano so pri nas za zdaj možnosti za poseganje v zasebno lastnino precej omejene, pa
čeprav ustavna podlaga za take posege načeloma obstaja.
Na gradbiščih lahko ukrepajo zgolj inšpekcijske službe, in
še to le v primeru nevarnosti. Kakorkoli obračamo, prisilni
ukrepi v primeru propadlih investicij praviloma nimajo
pravih učinkov, saj jih podjetja v stečaju pogosto niti niso
zmožna izvesti.
Začasne rešitve
Kot najbolj obetavna rešitev za mirujoča gradbišča se
je tako v zadnjem desetletju ali dveh izkazala začasna
uporaba prostora. Pojavi se kot vmesno stanje, dokler
se ne vzpostavi predvidena nova raba, in je praviloma
časovno omejena, praksa pa kaže, da se lahko začasnost
marsikdaj tudi precej zavleče. Pri začasni rabi se interes
posameznih skupnosti ali meščanov za uporabo prostora
poveže z interesom lastnika zemljišča in mestnih oblasti,
da bi se preprečili degradacija prostora in škoda, ki bi z
njo nastala.
V zadnjih letih se je začasna raba na mirujočih gradbiščih
po Evropi zelo razširila. Zanimiv je primer El Campo de
Cebada iz četrti La Latina v Madridu. Tam so leta 2009 v
središču mesta porušili lokalni športni kompleks, da bi v
sodelovanju z zasebnim kapitalom zgradili sodobnejšega,
večnamenskega. Ker sta zasebni in javni denar usahnila,

se ni zgodilo nič, zemljišče pa je ostalo ograjeno do leta
2011, ko so ga najprej namenili začasni instalaciji. Iz nje
se je nato rodila civilna pobuda, da bi se območje vrnilo v
javno rabo, in se v sodelovanju z mestnimi oblastmi razvila
v izjemno zanimiv primer od spodaj organiziranega javnega
prostora na območju gradbišča.
Podoben primer je Onkraj gradbišča v Ljubljani. Dolgo zaprto gradbišče ob Resljevi cesti so pobudniki iz umetniškega
kolektiva Obrat v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in
drugimi zainteresiranimi spremenili v skupnostni prostor,
namenjen vrtovom, druženju, izobraževanju in kulturi. Projekt se je začel avgusta 2010 kot del programa zavoda Bunker. Njegov cilj je bil z nizom dogodkov spodbujati mestno
vrtnarjenje in podpirati socialne urbane prostore. Oblika
kulturnega festivala je olajšala pot do potrebnih dovoljenj
za uporabo zemljišča, ki so jih pobudniki pridobili od lastnice zemljišča Mestne občine Ljubljana, s katero iz leta v leto
podaljšujejo pogodbo o začasni brezplačni rabi zemljišča.

El Campo de Cebada, Madrid, Španija. Foto: El Campo de Cebada

Priložnost so mirujoča gradbišča v javni lasti
Oba omenjena primera gradbišč sta na zemljiščih v javni
lasti, ki jih pri nas ne manjka. Mnoge javne investicije se
odlagajo v nedogled, naj omenim le stavbo za ministrstva
pri Bežigrajskem dvoru v Ljubljani, prav tako so se tudi
pri nas slabo končala mnoga javno-zasebna partnerstva,
v katera so javni partnerji prispevali zemljišča, med njimi
denimo Emonika. V teh primerih imajo občinske in državne
ustanove mnogo več možnosti za ukrepanje in možno ter
smiselno bi bilo večkrat poseči po začasni rabi kot orodju
za preprečitev degradacije prostora.
Težava večine gradbišč je seveda zagotavljanje varnosti.
A praksa kaže, da je pogosto z majhnimi posegi mogoče
zavarovati nevarne dele gradbišč in jih ločiti od uporabnih
delov. Na tak način so ne nazadnje urejeni marsikateri zelo
znani objekti, med njimi že omenjena Sagrada Familia, pa
tudi stadion in dvorana Stožice v Ljubljani. Podobno bi
lahko ravnali tudi v prizadevanjih, da bi ublažili negativne
posledice mirujočih gradbišč v zasebni lasti. Pogosto zelo
začasne ureditve javnega prostora okoli njih bi bilo mogoče narediti prijaznejše do meščanov, zlasti za pešce in
kolesarje, gradbiščne ograje pa bi lahko ponekod zamenjali
s takšnimi, ki bi vidneje povezale območje gradbišč z javnim prostorom okoli njih.
Naj za konec zasejem še seme dvoma. Ni vsaka začasna raba
nujno pridobitev za okolico. Trenutno se v zvezi z mirujočimi gradbišči kaže največji interes, da bi jih preuredili

Onkraj gradbišča, Ljubljana. Foto: Drago Kos

Skupnostni center Rojc, Pulj, Hrvaška Foto: Urban Jeriha

v začasna parkirišča. Čeprav na kratek rok parkirišča res
omogočajo nekatere prednosti začasne rabe prostora, kot
sta skrb za urejen prostor in zlasti prihodek za lastnika, pa
dolgoročno parkirišča okoliški prostor prej osiromašijo, kot
obogatijo. Gre za monotono uporabo prostora, ki oddaljuje preostale rabe povsem enako kot gradbišča. Prevelika
ponudba parkirišč lahko postane celo ena glavnih težav
mestnega prometa, saj gre za ključno spodbudo vožnji z
avtomobili. Kam to pelje, je zdaj že dobro znano: mestni
prostor izgublja uporabnike, mesta prebivalce, zdravje in
zadovoljstvo pa izgubljamo vsi.
Članek je delno spremenjena verzija izvirnega članka,
objavljenega v Mladini, 24. aprila 2015.
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Štiri stvari, ki se jih lahko vsako evropsko mesto nauci
ˇ
od Oberhausna
Pet ra Očkerl
Oberhausen is a city in the Ruhr Area in the German state of North Rhine-Westphalia. It has about 211 000
inhabitants and is one of the cities still fighting to overcome its industrial past. Over the past two years,
Oberhausen has often served as an example of a German city coping with the influx of refugees. Oberhausen is a
good example for Slovenian and European cities on how to and how not to revitalise cities. The construction of
the gigantic shopping centre in Oberhausen did not prove to be the best solution, while they used their cultural
heritage well, they developed a fruitful cooperation with the cultural and artistic sector, and used the arrival of
refugees as a development advantage.
Oberhausen je mesto v Porurju v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija. Ima približno 211.000 prebivalcev
in je eno od mest, ki se še vedno spopadajo s svojo industrijsko preteklostjo. V preteklih letih je pogosto služil kot
primer nemškega mesta, ki se sooča s pritokom beguncev. Oberhausen je lahko dober zgled slovenskim in evropskim
mestom, kako se lotiti oživljanja mesta in kako ne. Gradnja velikanskega nakupovalnega centra se v Oberhausnu ni
izkazala za najboljšo rešitev, medtem pa so dobro vnovčili kulturno dediščino, razvili plodno sodelovanje s kulturnim
in umetniškim sektorjem ter prihod beguncev sprejeli kot razvojno prednost.
Oberhausen
Mesto Oberhausen se je razvilo okoli premogovnikov in
jeklarske industrije. Leta 1758 je bila tukaj ustanovljena
prva železarna na tem območju, zato je Oberhausen še
vedno znan kot »zibelka porurske industrije«. Svoje najboljše čase je doživel v sredini 20. stoletja, ko je jeklarska
industrija cvetela, in je število prebivalcev naraslo na več
kot 260.000, kar je skoraj 50.000 več kot danes. V sedemdesetih letih je začela premogovniška in jeklarska industrija
nazadovati, in do devetdesetih let je Oberhausen izgubil
40.000 delovnih mest. Propad jeklarske industrije je mesto
močno prizadel.
1. Nakupovalni centri niso rešitev
V boju z brezposelnostjo in nizko kupno močjo se je Oberhausen odločil za investicijo na degradiranem območju, ki
ga je za seboj pustila propadla industrija. Vzpostavili naj
bi novo središče (Neue Mitte Oberhausen), ki naj bi bila
temelj nove identitete mesta in simbol njegove gospodarske preobrazbe v turistično destinacijo s široko ponudbo
storitev in priložnosti za preživljanje prostega časa. Od
začetka devetdesetih do danes se je na tem območju razvil
največji nakupovalni center v Nemčiji (119.000 m2 prodajnih površin) in največji nakupovalni in zabaviščni center v
Evropi. Letno ga obišče 20 milijonov obiskovalcev, kar ga
uvršča med najbolj obiskane destinacije v regiji in širše.
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Naložba je delno razrešila problem brezposelnosti in padajoče kupne moči v začetku devetdesetih, ni pa prispevala v
mestni proračun. Leta 2011 je bil Oberhausen celo najbolj
zadolžena občina v Nemčiji. Občinski dolg je takrat znašal 1,4
milijarde evrov oziroma približno 9.600 evrov na prebivalca.
Novo središče je povzročilo zaton mestnega središča, kjer je
izginilo veliko delovnih mest in uspešnih majhnih podjetij.
Kritiki dvomijo o kakovosti novih zaposlitev v primerjavi z
izgubljenimi v starem mestnem jedru. Skeptični so do vpliva
centra na lokalno identiteto in občutek lokalne pripadnosti.
2. Uporabi ostanke industrijske preteklosti
Ko so v začetku devetdesetih za potrebe novega nakupovalnega centra izpraznili industrijsko območje, niso uničili
vsega. Poleg drugih ostankov industrijske dediščine so kot
industrijski spomenik ohranili Gasometer, plinski rezervoar. Rezervoar je hranil presežni plin, pridobljen v postopkih
predelave rude in pridobivanja železa. Zgrajen je bil v
dvajsetih letih dvajsetega stoletja in je bil takrat – in še
vedno je – največji plinski rezervoar v Evropi. Visok je 117,5
metrov, v premeru pa meri 67,6 metrov.
Gasometer je pomemben spomenik industrijske dediščine
za celotno Porurje in zaščitni znak mesta Oberhausen.
Mesto ga je modro uporabilo in ga preuredilo v edinstveno kulturno prizorišče z razstavami, gledališkimi
predstavami in koncerti. Gostil je že številne razstave,

vključno z deli uveljavljenih umetnikov, kot sta Christo in
Jeanne-Claude.
3. Spodbujaj kulturne in umetniške projekte
Življenje v mestnem središču je zaradi novega nakupovalnega kompleksa skoraj popolnoma zamrlo. Zadnje desetletje si občina močno prizadeva, da bi staro mestno jedro
ponovno oživila in do neke mere ji to tudi uspeva. Še vedno
pa je približno 20 % prodajnih prostorov v mestnem jedru
praznih. Z namenom oživitve mestnega jedra so angažirali
mestnega menedžerja, ki je med drugim predlagal števce
za ljudi, s katerimi merijo pretok obiskovalcev v mestnem
jedru. Vzpostavili pa so tudi manjkajočo bazo podatkov o
prodajnih prostorih, ki jim omogoča pregled nad praznimi
trgovinicami in lokali.
Potem ko se je sodelovanje z nepremičninskimi agenti izkazalo za neplodno, je mestni menedžer začel spodbujati
lastnike, naj prazne prostore ponudijo umetnikom in kulturnim institucijam. Občina jih je podprla tudi s subvencijami
– in to je bil eden od prelomnih trenutkov, saj imajo kulturni
delavci, umetniki in nevladne organizacije izjemno zmožnost, da praznim prostorom vdihnejo življenje in privabijo
ljudi. Izjemno plodno sodelovanje je mesto Oberhausen
razvilo z društvom kitev (Kultur im Turm e.V), ki podpira
inovativne, eksperimentalne in interdisciplinarne umetnike
pri njihovem delu in razvoju, spodbuja dialog med različnimi umetniškimi praksami in se angažira v lokalnem okolju.
4. Obravnavaj begunce kot dragocen vir upanja in
energije
Po obnovi vodnega stolpa na železniški postaji v Oberhausnu je začel kitev razvijati projekte, s katerimi se je skušal
odzvati na begunsko krizo. Skupaj z begunci so razvili
zamisel o kuhinji za begunce oziroma begunski kuhinji,
Refugees' Kitchen. Prvotna ideja je bil kiosk, v katerem bi
begunci pripravljali svoje tradicionalne jedi. Deloval naj
bi na enem nivoju (brez višinske razlike, kot je pri kioskih
običajno) in spodbujal interakcijo med kuharji in strankami. Ker je bilo tak kiosk nemogoče najti, so se odločili, da
ga skupaj z begunci zgradijo sami.
Približno eno leto so ga načrtovali in potem še eno leto
porabili za njegovo izdelavo. Pri delu z ljudmi in skupnostmi
nikoli ne razmišljajo o projektih in rezultatih, temveč se
osredotočajo na proces in sobivanje, zato tudi kriteriji izbora za begunce, s katerimi so sodelovali, niso bili povezani z
njihovim formalnim statusom (npr. prosilec za azil). Po kar

Refugees‘ Kitchen. Foto: kitev

Pogled na mesto Oberhausen. V sredini Gasometer, na desni nakupovalno
središče CentrO. Foto: Michael, Flickr.

nekaj izzivih je Refugees' Kitchen naposled doživela svojo
premiero septembra 2016 v več mestih v Porurju.
Refugees' Kitchen pa je samo ena postaja na misiji kiteva
pri vključevanju beguncev. Pokazati želijo, da so begunci
lahko rešitev za mesta, kot je Oberhausen, kjer število prebivalcev upada, njihova povprečna starost pa narašča. Več
idej in dobrih praks v zvezi z integracijo beguncev najdete v
publikaciji WITH.REfugees for Co-creative Cities.
Evropski urbani vsakdan se odvija v malih in srednje
velikih mestih
Pogosto beremo o dobrih praksah in primerih iz velikih
evropskih mest, kot so Pariz, Dunaj in Rotterdam, kar je
gotovo navdihujoče. Toda ta mesta imajo edinstvene pogoje, saj so jih zaznamovale specifične zgodovinske politične,
ekonomske in družbene okoliščine – in večina urbane Evrope se z njihovimi zgodbami ne more poistovetiti. Evropski
vsakdan se odvija v malih in srednje velikih mestih, ki imajo
manj zavidljive zaloge finančnega, socialnega in kulturnega
kapitala ter se z izzivi soočajo veliko težje kot velika mesta.
Primeri, kot je Oberhausen, so zato še toliko bolj dragoceni
in vredni široke prepoznavnosti.
Članek predstavlja skrajšano in mestoma spremenjeno verzijo
članka, ki je bil objavljen na URBACT Blogu 13. aprila 2017.
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Pešci in oglaševanje
Tadej Ž aucer
Advertising in public space is as old as public space. Today, the most common form are billboards and large displays
that stand along the roads and are exclusively addressing people in cars. We have finally started to give traffic and
public space back to the pedestrians. It is time for us to return advertising and informing in the public space.
Oglaševanje v javnem prostoru je staro toliko kot javni prostor. Danes so najbolj razširjeni veliki panoji in
prikazovalniki, ki stojijo ob cestah in nagovarjajo izključno ljudi v avtomobilih. Urejanje prometa in javnega prostora
v mestih smo končno začeli vračati pešcem. Čas je, da jim vrnemo tudi oglaševanje in informiranje v javnem prostoru.
Oglaševanje v javnem prostoru je staro toliko kot javni
prostor. Hkratno s spremembo v uporabi in skrbi za javni
prostor v 20. stoletju so se zgodile tudi spremembe pri
oglaševanju v javnem prostoru. Zato je do neke mere
nujno problematiko oglaševanja obravnavati skupaj s
problematiko javnega prostora samega.
Degradacija javnega prostora v sodobnih mestih je
pretežno posledica hitrega razvoja avtomobilskega
prometa in posledičnega prilagajanja javnega prostora,
po drugi strani pa tudi velike individualizacije družbe in
potrošništva. V oglaševanju se to kaže kot izrazit boj za
oglaševalske površine v namen nagovarjanja individualnega potrošnika, ki si oglasna sporočila, vsaj po prepričanju oglaševalcev, ogleduje izza volana.
Močen poudarek na individualnem je mogoče v našem
prostoru še toliko pomembneje vplival tudi na to, da

javni prostor pojmujemo zelo ozko, temu primerno pa ga
tudi urejamo. Tako pri razmišljanju in diskurzu o javnem
prostoru pogosto niti ni upoštevano, da del javnega
prostora predstavljajo tudi veduta, fizična pojavnost ter
raba vseh zasebnih objektov in površin, ki ga obdajajo.
H kakovosti javnega prostora namreč bistveno prispeva
kakovost celotne vedute, ne glede na to, ali objekti stojijo na zasebnem ali javnem zemljišču.
Osnovna raven oglaševanja v javnem prostoru je tradicionalno neposredno sporočanje informacij uporabniku
javnega prostora, torej predvsem pešcu. Vsebina takih
sporočil so lahko oglasi, vabila na dogodke pa tudi
reklamiranje izdelkov in storitev. Sporočanje pešcu je
lahko polno informacij, saj se pešec lahko ustavi in v
sporočilo poglobi. Dokler so bile stranke trgovin in lokalov skoraj izključno pešci, je bila večina oglaševanja
izdelkov in storitev v javnem prostoru preprosto prek

Pločnik, ki je že tako kot javni prostor neprijeten zaradi prometne ceste, je ob podobah nadnaravno velikih manekenk na drugi strani
zreduciran na vmesno cono med avtomobili pred rdečo lučjo in panoji, ki se nastavljajo voznikom. Foto: Tadej Žaucer
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izveskov in skozi izložbe, ki so omogočale neposredno
predstavitev ponudbe.
Na drugi ravni pa gre od nekdaj za sporočanje idej skozi
krajinske vedute. V tem merilu so sporočila predvsem
simbolična; medij sporočanja je najpogosteje kar sama
arhitektura ali ureditev same krajine. Napis Hollywood,
ki sprva ni bil nič drugega kot oglaševalsko sporočilo, je
postal ikona tudi zato, ker je bil v nekem trenutku izjema,
saj je v krajinsko sliko vnesel oglaševalsko sporočilo, ki
ni bilo več simbolično, ampak povsem komercialno.
Danes, ko je takih sporočil polno vsevprek, pa postajajo
problem. Tovrstna sporočila, pa naj bodo izpisana na pobočjih hribov, postavljena na kozolce ali pa z gradbenim
dovoljenjem postavljena v krajino ob avtocesti, so del
javnega prostora; ne moremo se jim izogniti, pa čeprav
stojijo na zasebnem zemljišču. Ne govorijo o nekih splošnih, večnih idejah in ideologijah, ampak na primer o
ugodnostih tega tedna v poljubni verigi trgovin. Prostor
kot najširšo platformo sporočanja smo kot družba prepustili popolni komercializaciji.

preglasi. Ker sta premikanje in dojemanje hitra, so sporočila preprosta, velika in se v nedogled ponavljajo. Z
načinom, kako prostor uporabljamo pešci, gotovo nimajo nobene zveze več.
Čeprav se zdi, da smo nekako obupali nad urejanjem
prostora motornega prometa ter ga povsem prepustili
infrastrukturnim principom in komercializaciji, po drugi
strani vse več pozornosti ponovno posvečamo urejanju
trgov in ulic. Ko te postopoma vračamo pešcem, je treba razmišljati tudi o sporočanju in oglaševanju, ki se
mora vrniti na raven pešca. Velik problem je, da celo pri
najboljših ureditvah javnega prostora povsem pozabimo na to, da je pešcem treba ponovno prilagoditi tudi
izložbe lokalov in oglaševalni prostor v mestih. Dokler
se v prostoru za pešce in ob prostoru pešcev množično
pojavljajo svetleče slike izdelkov po 0,99 v nadnaravni
velikosti namesto urejenih izložb in kakovostno oblikovanih plakatov z informacijami o kulturnih prireditvah
in drugem življenju v mestu, preprosto ne moremo biti
zadovoljni. Ne glede na trud, vložen v obnovo tlaka,
javni prostor, namenjen predvsem pešcem, ne more biti

Tako so danes najbolj razširjeni veliki panoji in prikazovalniki, ki stojijo ob cestah in nagovarjajo izključno
ljudi v avtomobilih. Niso namenjeni pešcem, ki bi se
ustavili in prebrali vsebino, niti ne soustvarjajo prostora. Njihovo merilo je prilagojeno hitrosti in razdalji
avtomobila. Pred rdečo lučjo na semaforju ali kar med
vožnjo mora motorizirani potrošnik preprosto vso pozornost nameniti oglasu, ki prostor okrog sebe zato

poln ponavljajočih se svetlobnih oglasnih panojev in
prelepljenih izložb, če hočemo, da se bomo pešci v njem
res dobro počutili.

Izvirni članek je bil objavljen v knjižici Mestni plakat in
oglaševanje v javnem prostoru, ZAPS 2017.

Foto: Tadej Žaucer
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Lokalne pobude in urbana prenova:
primerjava Ljubljane, Seula in Barcelone
Bla ž Kr i ž nik
In times of the economic and political crisis, the awareness that we need a more socially equitable and
environmentally sustainable urban policy is getting stronger. The involvement of civil society in the political
decision-making processes has been recognized as an important way of overcoming the limitations of planning
and management of cities under the conditions of neoliberal capitalism. The article compares experiences with the
involvement of civil society and local initiatives in Ljubljana, Seoul and Barcelona. Despite the differences, the
comparison shows that city administrations, as an excuse for poor cooperation with local initiatives, often state
their alleged unwillingness to cooperate and their failure to consider professional opinions and their questionable
legitimacy. However, due to the lack of cooperation with local initiatives, city administrations also lose trust and
political legitimacy. The Seoul and Barcelona experience show that better cooperation with local initiatives is not
only important in terms of improving urban planning and management, but it can also have a long-term impact on
the overall involvement of civil society in the process of political decision-making.
V času gospodarske in politične krize se krepi zavedanje, da potrebujemo družbeno pravičnejšo in okoljsko
vzdržnejšo urbano politiko. Vključevanje civilne družbe v proces političnega odločanja je prepoznano kot pomemben
način preseganja omejitev načrtovanja in upravljanja mest v pogojih neoliberalnega kapitalizma. V članku
primerjamo izkušnje z vključevanjem civilne družbe in lokalnih pobud v Ljubljani, Seulu in Barceloni. Kljub razlikam
primerjava kaže, da mestne uprave kot izgovor za slabo sodelovanje z lokalnimi pobudami pogosto navajajo njihovo
domnevno nepripravljenost na sodelovanje ter njihovo neupoštevanje strokovnih stališč in vprašljivo legitimnost.
Vendar zaradi nesodelovanja z lokalnimi pobudami hkrati tudi mestne uprave izgubljajo zaupanje in politično
legitimnost. Glede na seulsko in barcelonsko izkušnjo ugotavljamo, da boljše sodelovanje z lokalnimi pobudami ni
pomembno le z vidika izboljšanja načrtovanja in upravljanja mest, ampak lahko dolgoročno vpliva tudi na dejavnejše
vključevanje civilne družbe v proces političnega odločanja v družbi nasploh.
Neoliberalna urbana politika
Protislovja in omejitve načrtovanja in upravljanja mest
v pogojih neoliberalnega kapitalizma so v času svetovne
gospodarske krize, in v Sloveniji tudi vse večje družbene
in politične krize, postale jasne tudi tistim, ki so verjeli,
da razvoj mest brez svobodnega trga ni mogoč. V mnogih
svetovnih mestih so se namreč v času krize povečali negativni učinki neoliberalne urbane politike, ki se kažejo v
rastočih družbenih delitvah in dohodkovnih neenakostih,
izključevanju ranljivih družbenih skupin iz mestnega življenja, krepitvi splošnega nezaupanja v politični razred,
medtem ko veliki nedokončani mestni projekti in nasedle
nepremičninske špekulacije uničujejo tradicionalni ustroj in
podobo mest. Sočasno z gospodarsko krizo se na različnih
ravneh družbenega in političnega delovanja krepi iskanje
drugačne, družbeno pravičnejše in okoljsko vzdržnejše urbane politike. Prav dejavnejše vključevanje civilne družbe v
proces političnega odločanja se v tem okviru vse pogosteje
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pojavlja kot eden izmed načinov preseganja omejitev načrtovanja in upravljanja mest v pogojih neoliberalnega
kapitalizma, zaradi česar se povečuje tudi zanimanje dela
stroke in politike za dobre prakse s področja vključevanja
civilne družbe.
Vendar pa o vključevanju civilne družbe v načrtovanje in
upravljanje mest težko govorimo, ne da bi poznali zgodovinski razvoj mest v pogojih neoliberalnega kapitalizma.
Negativni učinki neoliberalne politike se namreč v mestih
niso pojavili včeraj. Sistematsko izključevanje civilne družbe iz procesa političnega odločanja se je v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja pokazalo kot neposredna posledica
korporativizacije urbane politike, o čemer je na primeru
urbane preobrazbe severnoameriškega Baltimora obširno
poročal Harvey (1989). V tem obdobju je po njegovem mnenju v mestih prišlo do korporativizacije načrtovalskih praks
in upravljanja, kar se je odrazilo zlasti v oblikovanju javno-zasebnih partnerstev kot prevladujočem pristopu k razvoju

mest. Pri tem je finančna tveganja v veliki meri prevzemal
javni sektor, medtem ko so koristi urbanega razvoja ostale v
rokah zasebnih vlagateljev.
Poleg tega se je neoliberalna urbana politika osredotočila
na velike mestne projekte, vse manj povezane s celostnim
načrtovanjem mesta in bolj kot izboljšanju kakovosti vsakdanjega življenja na lokalni ravni namenjene privabljanju
špekulativnega kapitala in turistov. Na ta način je postal
družbeni, gospodarski in prostorski razvoj vse bolj podrejen
povečevanju konkurenčnosti in prepoznavnosti posameznega mesta. Prav instrumentalizacija urbane politike za
koristi korporacij in političnega razreda na račun družbeno
in okoljsko skladnejšega razvoja je po Harveyevem mnenju
postala eden izmed glavnih vzrokov za izključevanje civilne
družbe iz procesa političnega odločanja.
Z globalizacijo neoliberalnega kapitalizma se je razširila
tudi korporativizacija prostorskega načrtovanja. Medtem
ko je Harvey spremembe v načinu upravljanja mest konec
osemdesetih let zaznal predvsem v nekaterih severnoameriških in zahodnoevropskih mestih, je Smith (2002) trinajst
let kasneje ugotovil, da je neoliberalna urbana politika
oziroma neoliberalni urbanizem postala značilnost večine
svetovnih mest. Zaradi podrejanja razvoja intenzivnemu
medmestnemu tekmovanju so se povečali tudi negativni
učinki urbane politike na lokalni ravni, izključevanje civilne družbe in gentrifikacija pa sta po Smithovem mnenju
postala univerzalni izraz načrtovanja in upravljanja mest v
pogojih neoliberalnega kapitalizma.
Ljubljana: nezaupanje med mestno upravo in
lokalnimi pobudami
Korporativizacija načrtovanja in upravljanja mesta v Ljubljani ne dosega razsežnosti, o katerih govorita Harvey in
Smith. Vendar pa stanje stvari nekaterih velikih mestnih
projektov kaže, da tudi za Ljubljano veljajo posamezne
Harveyeve ali Smithove ugotovitve. Za projekte, kot so
Potniški center Ljubljana, Bežigrajski stadion ali Športni
park Stožice, je značilno, da nastajajo v okviru javno-zasebnega partnerstva, so špekulativni in instrumentalno
naravnani v povečevanje konkurenčnosti in prepoznavnosti
mesta.1 V Stožicah, denimo, je večji del finančnega tveganja z zadolževanjem prevzela Mestna občina Ljubljana,
medtem ko bodo pozitivni učinki na kakovost vsakdanjega
življenja na širšem območju Stožic vidni šele, ko bo gradnja

1 Za arhitekturno kritiko omenjenih projektov glej Dešman, 2009.

V Poblenouju je predvidena ohranitev in urbana prenova večjega dela
stavbne dediščine. Foto: Blaž Križnik

športno-trgovskega kompleksa nekoč tudi dejansko končana. V tem pogledu se zdi, da se Ljubljana glede učinkov
neoliberalne urbane politike na lokalni ravni ne razlikuje
od velikih svetovnih mest. Čeprav je ena izmed posledic
takšne politike tudi izključevanje civilne družbe iz procesa
političnega odločanja, pa imajo druga mesta za razliko od
Ljubljane razmeroma dobro razvite mehanizme, ki omogočajo enakopravnejšo sodelovanje civilne družbe z ostalimi
deležniki pri načrtovanju in upravljanju mesta.
Poleg tega je za Ljubljano značilno tudi slabše poznavanje
dobrih praks in pomanjkanje izkušenj na področju vključevanja civilne družbe, čeprav je v preteklosti Ljubljana že
poznala nekatere oblike lokalne samouprave. Pomanjkanje
izkušenj s sodelovanjem z drugimi deležniki je sicer značilno tudi za del civilne družbe. Vseeno pa predvsem mestna
uprava doslej ni naredila dovolj, da bi različna strokovna
združenja, interesne skupine ali lokalne pobude pravočasno in dejavno vključila v proces načrtovanja in upravljanja
mesta. Spraševati prebivalce za mnenje o načrtu, katerega
priprava je več ali manj zaključena, je tako težko označiti
kot dejavno vključevanje civilne družbe v urbani razvoj
(Arnstein, 1969).
Zaradi zaprte narave političnega odločanja nasploh ter
izključevanja civilne družbe iz procesa načrtovanja in
upravljanja mesta so se v Ljubljani v zadnjih letih oblikovale lokalne pobude, ki nasprotujejo urbani politiki
mestne uprave. Čeprav so nastale zaradi precej različnih
vzrokov, je za večino skupno, da so glede ciljev in delovanja
pogosto geografsko in časovno omejene ter slabo pripravljene na sodelovanje z ostalimi deležniki. Vendar hkrati
tudi bolj konstruktivne lokalne pobude, kot je na primer
Društvo za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško, kljub
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močno družbeno povezanost. Na drugi strani je Seul poznan po hitrem in uspešnem gospodarskem razvoju. Zanj je
podobno kot za Ljubljano značilna slabo razvita demokracija na lokalni ravni, kar je v obeh primerih posledica pozne
demokratizacije južnokorejske in slovenske družbe. Poleg
tega je primerjava z Barcelono in Seulom lahko koristna,
saj se učinki neoliberalne urbane politike na lokalni ravni v
obeh mestih pokažejo prej in v večjem obsegu kot v Ljubljani (Balibrea, 2002; Park, 2006).
Seul: nepriznavanje legitimnosti lokalnih pobud

Urbana prenova v Wangsimniju vključuje rušitev celotne soseske in
razselitev prebivalcev. Foto: Blaž Križnik

dolgoletnem delovanju in zavzemanju za sodelovanje niso
uspele pomembneje vplivati na odločitve mestne uprave,
povezane s preobrazbo soseske.
Kot razloge za slabo sodelovanje mestna uprava navaja
nepripravljenost lokalnih pobud na sodelovanje, neupoštevanje strokovnih stališč in vprašljivo legitimnost.
Posamezne lokalne pobude mestna uprava tako obravnava
kot nelegitimne, saj naj bi domnevno predstavljale le ozke
osebne interese posameznikov, ki naj ne bi bili legitimni
predstavniki večinskih interesov prebivalcev posamezne
soseske ali mesta.2 Poleg tega lokalne pobude naj ne bi
upoštevale strokovnih stališč, na osnovi katerih mestna
uprava oblikuje urbano politiko, kar naj bi po mnenju te
onemogočalo dejavno sodelovanje z njimi.
Vendar primerjava z drugimi mesti pokaže, da lokalne
pobude v Ljubljani glede pripravljenosti na sodelovanje,
upoštevanja stroke ali legitimnosti niso nič drugačne od
primerljivih skupin in združenj drugod po svetu. S tega
vidika so zanimive izkušnje z lokalnimi pobudami in urbano
prenovo v Seulu in Barceloni.
Čeprav Ljubljana z omenjenima mestoma nima veliko skupnega, njihova primerjava ni naključna. Barcelona velja
za zgled uspešnega načrtovanja in upravljanja mesta, ki
mu želijo slediti številna druga mesta, tudi Ljubljana. Ne
brez razloga. Iz razmeroma manj pomembnega regionalnega središča se je Barcelona razvila v eno najuspešnejših
evropskih in svetovnih mest in pri tem ohranila razmeroma

2 V tem pogledu sta zgovorna intervjuja s tedanjima ljubljanskima
podžupanoma Möderndorferjem in Koželjem. Glej Potočnik, 2009 in
Mljač, 2009.
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Za Seul so bile v preteklosti značilne velike razvojne neenakosti med severnim in južnim delom mesta. Metropolitanska
uprava Seula je leta 2002 predstavila obsežen načrt urbane
prenove imenovan Razvoj novih sosesk, s katerim je želela
zmanjšati zaostanek severnega dela mesta za bogatejšim
južnim. Soseska Wangsimni na severovzhodu Seula je bila
zaradi svoje središčne lege in domnevno slabe kakovosti
vsakdanjega življenja izbrana kot vzorčni primer urbane
prenove. Slednja predvideva selitev obstoječe industrije in
izgradnjo nove, izključno stanovanjske soseske, pri čemer
se ne ozira dosti na obstoječe stanje. Predvidena je namreč
rušitev skoraj celotnega Wangsimnija, medtem ko nova
soseska z obstoječo ne bo imela veliko smiselne povezave.
Mestna uprava tudi ni predvidela ukrepov, ki bi ublažili
negativne posledice tako skrajne oblike urbane prenove na
vsakdanje življenje (Križnik, 2009).
Čeprav se jih je morala večina izseliti iz soseske, je mestna
uprava organizirala več posvetovanj s prebivalci glede
načina urbane prenove. Načrt je tudi zato med njimi sprva
užival visoko podporo (Na, 2003). Vendar pa so na posvetovanjih kmalu prevladali interesi velikih lastnikov zemljišč,
medtem ko so ostali manjši lastniki in najemniki, ki sicer
predstavljajo večino prebivalcev, izključeni iz posvetovanj.
Veliki lastniki zemljišč, ki so jih zanimale izključno lastne
finančne koristi, so neposredno vplivali na ključne odločitve o urbani prenovi, medtem ko si ostali prebivalci niso
uspeli zagotoviti primernih finančnih nadomestil in sprejema ukrepov, s katerimi bi mestna uprava po zaključeni
urbani prenovi ohranila delovna mesta in stanovanja.
Kljub začetni pripravljenosti na vključevanje prebivalcev
v urbano prenovo mestna uprava ni znala ali hotela prepoznati različnih interesov med prebivalci soseske in je kot
legitimne podprla edino zahteve velikih lastnikov zemljišč.
To je pripeljalo do konfliktov med prebivalci ter med prebivalci in mestno upravo. Ker jim ni bila priznana legitimnost in so bili izključeni iz procesa načrtovanja, je del

prebivalcev svoje zahteve uveljavil na sodišču in začasno
zaustavil urbano prenovo v delu Wangsimnija.
Barcelona: izključevanje lokalnih pobud
Barcelonski mestni svet je leta 2001 sprejel načrt urbane
prenove Območje dejavnosti 22@, s katerim prenavlja
širše območje soseske Poblenou v vzhodnem delu mesta.
Načrt javno-zasebnega partnerstva obsega obsežno gospodarsko in prostorsko preobrazbo soseske, za katero je
bila v preteklosti značilna močna ekonomska in družbena
izključenost iz mesta. Namesto stare industrije je mestna
uprava v Poblenou pritegnila nova visokotehnološka podjetja in izobraževalne ustanove, povezane z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, biotehnologijo, naprednimi
storitvami in novimi mediji. Urbana prenova poleg tega
obsega gradnjo novih in prenovo obstoječih stanovanj
in javnih prostorov. Območje dejavnosti 22@ tako predstavlja kompleksen in celostno načrtovan primer urbane
prenove, ki upošteva družbene, gospodarske in prostorske
danosti v Poblenouju in se jim deloma tudi prilagaja (Križnik, 2009).

sodelovanje izboljša načrt urbane prenove, saj prebivalci
svoje vsakdanje življenjsko okolje poznajo bolje kot načrtovalci. Izbrani primeri tudi kažejo, da zaradi njihovega
neupoštevanja strokovnih stališč in nepripravljenosti na
sodelovanje mestna uprava lokalnim pobudam pogosto
ne zaupa. Poleg tega jih obravnava kot nelegitimne ter jih
sistemsko izključuje iz procesa načrtovanja in upravljanja
mesta.
Vendar lahko na odnos med mestno upravo in lokalnimi pobudami pogledamo tudi z druge strani. Brez zaupanja, nelegitimni in izključeni namreč ne opisuje zgolj odnosa mestne
uprave do lokalnih pobud, ampak opisuje tudi položaj mestne
uprave v očeh lokalnih pobud. Zaradi negativnega odnosa do
njih namreč tudi mestna uprava med lokalnimi pobudami izgublja zaupanje in politično legitimnost. Sprememba odnosa
do lokalnih pobud zato ni pomembna le z vidika preseganja
omejitev načrtovanja in upravljanja mest v pogojih neoliberalnega kapitalizma, ampak lahko dolgoročno pozitivno
vpliva tudi na sodelovanje in vključevanje prebivalcev v proces političnega odločanja v družbi na sploh.
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Trajnostna mobilnost
Mar ko Peterlin
Mobilnost je ključna za delovanje človeške družbe. Omogoča sodelovanje, komunikacijo in izmenjavo dobrin.
A obenem povzroča tudi cel kup težav. Zavzema prostor, porablja energijo, povzroča onesnaževanje; tolikšno
onesnaženje, da je ogrožena celo prihodnost življenja na planetu.
Slovenci sodimo med najbolj motorizirane narode v Evropi, saj kar 86 % poti opravimo z avtomobilom, kar
nas uvršča na tretje mesto v Evropski uniji1. Povprečna družina pri nas za osebno mobilnost porabi prek 16 %
družinskega prihodka – le Luksemburg v EU porabi večji delež 2. Promet predstavlja tudi najresnejšo grožnjo za
podnebne spremembe, saj emisije iz prometa še kar naraščajo. Samo od leta 1986 do leta 2014 so v Sloveniji
izpusti toplogrednih plinov iz prometa narasli za 265 %, promet pa je v tem letu prispeval kar 32 % vseh izpustov
toplogrednih plinov in je največji sektor po deležu izpustov3.
Prevladujoče suburbani življenjski slog, prilagojen neprestanim vožnjam z avtomobili, prinaša vrsto neposrednih in
posrednih stroškov tako občinam in državi kot posameznikom. Ko se družine in podjetja preselijo na obrobja večjih
urbanih središč, kjer je prostora več in je dostopnost z avtomobili lažje urediti, ni potrebno poskrbeti le za nove
ceste, ampak vsaj še za vodovod, kanalizacijo, elektriko in odvoz smeti ter vse to tudi vzdrževati. Sledi drastično
povečana poraba energije za promet, ki ni le dodaten strošek gospodinjstev, ampak tudi problem energetske bilance
države, tako kot so problem države močno povečanje izpustov toplogrednih plinov, pozidava kmetijskih zemljišč
ali slabše zdravje prebivalcev zaradi premalo gibanja in preveč onesnaževanja. Temu se pridružijo še težave z
odvajanjem vode in poplavami ob močnih padavinah zaradi velikanskih asfaltiranih površin cest in parkirišč.
Običajni odgovor na opisane probleme je trajnostna mobilnost. A za kaj pravzaprav gre? Osnovni cilj trajnostne
mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, s tem pa tudi
onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko
sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva4. Ob enakih učinkih so skupni stroški nižji, manjši
pa so tudi stranski učinki, tveganja in poraba naravnih virov. S tem pridobimo vsi, tako posamezniki, ki si znižamo
stroške in povečamo kakovost življenja, kot širša skupnost, ki si prav tako zmanjša kratkoročne in dolgoročne
stroške, omogoči višjo kakovost bivanja, ne da bi s tem ogrozila možnosti prihodnjih generacij.
Korenite spremembe v smeri trajnostne mobilnosti so zaradi ustaljenih načinov delovanja gospodarstva, institucij
in posameznikov vse prej kot lahka naloga. Pomembni premiki se pri nas v zadnjih letih dogajajo na ravni občinskih
prometnih politik. Mnoge občine so pripravile celostne prometne strategije, ki naj bi na lokalni ravni zagotovile
premik v razmišljanju od asfaltiranja lokalnih cest in oblikovanja krožišč k bolj celovitemu razmisleku o prometu in
mobilnosti nasploh. Ljubljana pri ukrepih v tej smeri že nekaj let prednjači. S spremembami na različnih področjih
je dosegla zavidanja vredne premike: delež hoje je narastel z 19 % v letu 2003 na skoraj 35 % v letu 2013, število
kolesarjev na glavnih vpadnicah pa je med leti 2010 in 2015 naraslo za 45 %. Premika pa se tudi na državni ravni.
Ministrstvo, pristojno za promet, je dobilo posebno službo za trajnostno mobilnost, dijaki in študentje so z enotno
vozovnico dobili pomembno spodbudo za uporabo javnega prometa, pripravljajo se ključni strateški dokumenti za
investicije v infrastrukturo.
Eden največjih izzivov za izvajalce novih strategij na vseh ravneh bo gotovo ozaveščanje posameznikov in
odločevalcev o izzivih in o možnostih, ki so na voljo. In prav k temu želimo na IPoP prispevati po svojih najboljših
1
2
3
4
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močeh že od vsega začetka. Trajnostna mobilnost je ena najpogostejših tem naših medijskih in strokovnih člankov.
Članki v tem poglavju so tako le ozek izbor člankov na to temo.
Uvodni članek Prometna kultura prijaznosti prek primera urejanja Slovenske ceste v Ljubljani opozarja, da mora
urejanje prometa, tako kot tudi druge medčloveške odnose, obvladovati trdno načelo, da imajo šibkejši udeleženci
v prometu prednost.
Članek Osrečevati ljudi ali avtomobile? izpostavlja vplive prometne ureditve v mestih na vsakdanje življenje
prebivalcev. Pri tem izpostavlja zlasti vidike družbene enakosti in socialne pravičnosti in ureditve, ki dajejo
prednost vožnji z avtomobilom pred drugimi oblikami mobilnosti, jasno označi za izključujoče.
Sledita dva članka, ki obravnavata probleme parkiranja. Članek z naslovom Kdo plača brezplačno parkiranje?
opozarja na neposredne in posredne stroške parkiranja za posameznike in družbo. Še posebej izpostavi
problematičnost predpisovanja minimalnega števila parkirnih mest z vidika prostorske politike ter nakaže rešitve,
ki bi jih lahko vpeljale parkirne politike na državni in lokalni ravni. Prav s parkirno politiko pa se bolj podrobno
ukvarja naslednji članek, Želite zmanjšati promet v mestu?. Med ukrepi poleg ukinitve predpisanega minimalnega
števila parkirnih mest skozi primere uvede še ukinjanje brezplačnega parkiranja, uresničevanje mestnih parkirnih
strategij, in uporabo denarja od parkirnin za izboljšanje pogojev za pešce, kolesarje in javni promet.
Četrti članek Walking Bus and Bike Train to Promote Sustainable Mobility se osredotoča na pot v šolo in opiše
konkretno rešitev za spodbujanje vsakdanje aktivne poti v šolo, imenovano Pešbus in Bicivlak. Na osnovi tujih
zgledov in v sodelovanju z različnimi partnerskimi organizacijami smo jo za slovenske razmere razvili prav na IPoP.
Članek Mesta pešcem! nadaljuje s temo hoje in pri tem izpostavi prednosti do pešcev prijaznih mest ter njihovo
ključno vlogo pri zadovoljstvu prebivalstva, čistejšem okolju in cvetočem lokalnem gospodarstvu. Poudari tudi
pomen analitičnega in aktivističnega dela Jane Jacobs za razumevanje vloge hoje, ulic in pločnikov za delovanje
mest.
Tudi zadnji članek Starejši pešci in hodljivo mesto se posveča hoji in jo obravnava v povezavi s staranjem. Starejši
hodijo več kot druge skupine prebivalcev, ker imajo na razpolago več časa, se zavedajo zdravstvenih koristi hoje in
uživajo tudi družabne prednosti hoje. Hkrati pa so starejši zaradi psihofizičnih sprememb, ki spremljajo staranje,
tudi primorani več hoditi, saj se ne morejo več voziti s kolesi in avtomobili. Zato so skupaj z otroki, mladimi in
vsemi drugimi, ki ne vozijo, odvisni od prijaznosti urbanega okolja za hojo.
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Prometna kultura prijaznosti
Mar ko Peterlin
The order of street life is not a simplified visual order of a military parade or mass quadrilles. It is an order based
on relations between different equivalent uses of public space. Reciprocal relations can also be the basis of traffic
management, whereas they have to be controlled by the principle that the priority is given to the weaker traffic
participant.
Red uličnega življenja ni poenostavljeni vizualni red vojaških parad ali masovnih četvork, temveč je red, ki izhaja iz
odnosov med različnimi enakovrednimi rabami javnega prostora. Medsebojni odnosi so lahko tudi temelj urejanja
prometa, obvladovati pa jih mora trdno načelo, da imajo šibkejši udeleženci v prometu prednost.
Prenovljeni osrednji del Slovenske ceste preživlja svojo
prvo zimo. Čeprav je običajno pozimi na ulicah manj ljudi,
pa na Slovenski tudi v hladnem vremenu ne manjka življenja. Pred Konzorcijem med čakajočimi na avtobus urejene
gospe hitijo z enega na drug sestanek, manjše skupine srednješolcev se med pogovorom in glasnim smehom počasi
premikajo proti Nami, resni možakar jo mahne iz knjigarne
naravnost preko ceste proti Knafljevemu prehodu, medtem ko pri pošti eden po eden kapljajo čez cesto turisti.
Od Figovca počasi pripeljeta dva avtobusa in iz njih se na

Slovenska cesta, Ljubljana. Foto: Mestna občina Ljubljana
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vse strani usujejo ljudje, iz druge smeri s Šubičeve zavije
še eden. Za njim hitro poganja kolesar, ki je pripeljal izza
Kazine. Dva druga kolesarja počasi manevrirata med pešci
pred Konzorcijem in zavijeta po Šubičevi.
Če vas zgornji opis navdaja z nelagodjem, je to bodisi
posledica moje pisunske nespretnosti bodisi morda obožujete vojaške parade. Gre le za poskus opisa vsakdanjega
življenja ulice v središču mesta – lahko bi bila skoraj katerakoli malo bolj glavna ulica kateregakoli malo večjega

mesta – ki je le na videz neurejen. Red uličnega življenja
ni poenostavljeni vizualni red vojaških parad ali masovnih
četvork, temveč je red, ki izhaja iz odnosov med različnimi
enakovrednimi rabami javnega prostora. Gre za red, ki je
temelj delovanja vsakega mesta in ki ga je utemeljiteljica
sodobnega razumevanja mest Jane Jacobs poimenovala
'ulični balet' oziroma 'sidewalk ballet'.
Da so medsebojni odnosi lahko tudi temelj urejanja prometa
menijo zagovorniki skupnega prometnega prostora, po
angleško 'shared space', po načelih katerega je pretežno
urejena tudi Slovenska cesta. Gre za načelo, da manj ločevanja med različnimi udeleženci v prometu in manj pravil,
ki določajo njihovo obnašanje, narekuje več neformalne
komunikacije med njimi. Ker morajo vsi ves čas opazovati
obnašanje drugih udeležencev, so bolj previdni, promet pa
poteka bolj umirjeno. Čeprav se je koncept po svetu razširil
šele po letu 2000, smo ga v Ljubljani poznali že vse od sredine 80. let, ko je bil po teh načelih preurejen Prešernov trg.
Ni mi znano, da bi na Prešernovem trgu v dobrih dvajsetih
letih takšne ureditve prišlo do kakršnekoli resnejše prometne nesreče. Pa vendarle mnogim meščanom skupni prometni prostor povzroča občutek nevarnosti. Ta je posebej
upravičen pri slepih in slabovidnih, ki res težko neformalno
komunicirajo z drugimi udeleženci v prometu, precej izrazit pa je tudi pri mnogih starejših, ki imajo lahko tudi že
težave z vidom ali sluhom, težje pa se tudi hitro prilagodijo
gibanju drugih pešcev, kolesarjev ali vozil.

Pešci in javni potniški promet na Slovenski cesti. Foto: Janez Koželj

družbo močno koristen, državi in občinam, torej nam davkoplačevalcem, pa prihrani mnogo evrov, saj ni potrebno
graditi in vzdrževati novih cest, posredno zaradi manjše
porabe prostora prihranimo tudi pri vsej drugi infrastrukturi, pa seveda pri stroških za zdravstvo. Zato bi bilo
potrebno na ravni države in občin poskrbeti, da bo kolesarjenje privlačno, varno tudi za starejše kolesarje in otroke,
ter da povečan obseg kolesarjenja ne bo povzročal novih
konfliktov, zlasti s pešci. V Ljubljani zadnja leta vedno
več ljudi kolesari, a vlaganja v kolesarsko infrastrukturo
za zdaj ne sledijo z istim tempom. Čeprav izvedeni posegi,
kot je preurejeni podvoz Šmartinske ceste pod železnico,
kažejo, da so lahko tudi majhni in razmeroma poceni ukrepi
zelo učinkoviti.

Iz tega občutka nevarnosti verjetno izhajajo tudi opozorila, ki so v zvezi s Slovensko cesto usmerjena predvsem
proti kolesarjem, saj naj bi z nevarno vožnjo po površinah
za pešce te ogrožali. Opozorila so do neke mere morda
upravičena. Gotovo se občasno najde kak kolesar, ki se v
hitenju po opravkih spozabi in po peščevih površinah vozi
prehitro. Upravičena so tudi kot opozorilo, da nova ureditev za kolesarje ni ravno idealna, saj jih postavlja pred dve
slabi izbiri: lahko se peljejo po voznem pasu med avtobusi
ali pa po površinah za pešce med pešci.

A tudi ob idealni infrastrukturi se vsem konfliktom ne bo

A širši pogled nam narekuje, da smo do kolesarjev bolj
prizanesljivi. Ne le, da verjetno večina kolesarjev upošteva
prednost pešcev, zato jim s pavšalnimi ocenami delamo
krivico. Še bolj je pomembno, da je kolesarjenje prometni
način, ki ima enega najboljših razmerij med učinkovitostjo z vidika prometa na eni strani ter porabo prostora in
povzročenim onesnaženjem na drugi strani. Vsakdo, ki se
namesto za vožnjo z avtomobilom odloči za kolo, je zato za

motoristi mopedistom in tako dalje. Prometna politika Me-

mogoče izogniti. V prometu si pač ne izbiraš družbe, s katero si deliš isti prostor ali interese, in na vsaki strani se bo
vedno našel tudi kak aroganten tepec. Tako kot se najde kar
veliko voznikov, ki ne ustavijo pred prehodom za pešce niti
otroku, se bodo našli tudi kolesarji, ki bodo zvonili na površinah za pešce. Pri tem lahko najbolj pomaga ozaveščanje in družbeni pritisk. Vsakomur mora biti jasno, da tudi v
prometu velja: šibkejši imajo prednost! Načeloma v mestih
kolesarji dajemo prednost pešcem, mopedisti kolesarjem,
stne občine Ljubljana to načelo v urejanju prometa imenuje
obrnjena prometna piramida.
Tudi v prometu nam torej za uspešno sobivanje ne preostane nič drugega kot prijaznost.
Članek je bil izvirno objavljen v glasilu Ljubljana, številka 1, 2016.
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Osrecevati
ˇ
ljudi ali avtomobile?
Pet ra Očkerl
How does traffic management in cities affect everyday life of citizens? Traffic management is often perceived as the
ensuring of physical conditions to enable individuals to move through space. However, mobility also enhances the
variety of choices, it encourages independence and autonomy and lessens several factors of exclusion. Good traffic
management compensates for a lack of resources, enables social mobility, promotes public health and affects the
use of public space. Therefore, it is not unimportant what traffic model the cities chose and what travel modes they
decide to promote and support.
Članek je razmišljanje o vplivih prometne ureditve v mestih na vsakdanje življenje prebivalcev. Prometno ureditev
pogosto razumemo kot omogočanje fizičnih pogojev za premikanje posameznikov po prostoru. Pri tem pa ne smemo
pozabiti, da mobilnost za posameznike pomeni tudi možnost različnih izbir, da lahko spodbuja samostojnost in
neodvisnost ter blaži vrsto dejavnikov izključenosti. Kakovostna prometna ureditev lahko kompenzira manko virov,
omogoča družbeno mobilnost, spodbuja javno zdravje in vpliva na rabo javnega prostora. Zato ni nepomembno za
kakšen prometni model se mesta odločijo in kateri prometni način se odločijo spodbujati in podpirati.
Zaveze k trajnostni mobilnosti so vse glasnejše in močnejše tudi v slovenskih mestih in občinah. Toda pomisleki
in nasprotovanja ostajajo, še zlasti v javnosti. Pri tem se
pogosto pozablja na družbene oziroma socialne vidike
kakovosti življenja, ki jih poskuša ta članek nekoliko osvetliti s primerjavo zagovornikov in nasprotnikov trajnostne
mobilnosti.
Zagovorniki avtomobilizma stremijo k širjenju mestnih
vpadnic, gradnji podzemnih parkirišč v mestnem središču
in podobnim avtomobilom naklonjenim ukrepom. Zagovarjajo torej avtomobilom prilagojeno mesto. Na drugem
bregu pa so tisti, ki zagovarjajo avtomobilu alternativne
oblike mobilnosti, vzpostavitev rumenih pasov oziroma
zmogljivega javnega prometa ter zaprtje ožjih mestnih
središč za osebne avtomobile.

Zagovorniki avtomobilizma stremijo k širitvi mestnih
vpadnic, saj naj bi te doprinesle k večji prometni varnosti
in boljši pretočnosti prometa. Zagovorniki trajnostne
mobilnosti na drugi strani kritizirajo velika vlaganja v
cestno infrastrukturo, širjenje cest in gradnjo parkirišč, saj
se s tem prebivalce dodatno spodbuja k vožnji z osebnimi
avtomobili in se jih odvrača od uporabe javnega prevoza.
Prav tako trdijo, da širjenje cest v večjih mestih posledično
pripelje do bolj razširjene uporabe avtomobilov, ki ji sledi
potreba po ponovnem širjenju cest.
Gre za začarani krog, iz katerega se je mogoče rešiti z investicijami v ureditev javnega potniškega prometa, ki rešijo
tudi mnoge druge probleme, denar pa se povrne, saj gre za
trajnostne investicije.
Argumenta, ki sta – poleg časovne učinkovitosti vseh udeležencev v prometu (ne le voznikov avtomobilov) – na strani slednjih, sta okolju prijazna oziroma trajnostna ureditev
in koncept človeku prijaznega mesta (liveable city).
Neavtomobilistično urejanje prometa pomeni zmanjševanje vplivov na okolje ter posledično zagotavljanje zdravega
in prijetnega bivalnega okolja zaradi čistejšega zraka
in manj hrupa. K javnemu zdravju pa ne prispeva samo
življenjsko okolje, temveč tudi bolj zdrav življenjski slog
posameznikov, ki ga povezujemo z aktivnimi oblikami premikanja, kot sta hoja in kolesarjenje.

Foto: Petar Milošević
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Urejanje prometa, zlasti v mestnih središčih, je povezano tudi z zmanjševanjem prenatrpanosti z avtomobili in

Ulični festival Vodnikova. Foto: Maja Simoneti

ustvarjanju privlačnih javnih prostorov. Gre za vzpostavljanje prijetnega, živahnega, vabljivega, zdravega, trajnostnega in varnega mesta, kakršnega med drugimi zagovarja tudi znani danski urbanist Jan Gehl, ki je s svojimi
sodelavci poleg Kopenhagna v tem smislu preuredil vrsto
urbanih prostorov po vsem svetu.
Liveable city, človeku prijazno mesto ali mesto za ljudi
(Cities for people), kot je naslov Gehlovega zadnjega dela,
je nadgradnja idej in ugotovitev, ki jih je pred pol stoletja
izpostavila že Jane Jacobs v delu Umiranje in življenje
velikih ameriških mest. Že takrat je Jacobs ugotavljala, da
je največja težava mnogih modernih mest prenatrpanost z
avtomobili. Največja napaka načrtovalcev mest vsa ta leta
pa je, kot pravi Gehl, vlaganje v ukrepe, s katerimi bi osrečili avtomobile. Čas je torej, da načrtovalci mest začnejo
osrečevati ljudi.
V aktualnem diskurzu o urejanju prometa je pogosto izpuščen socialni vidik kakovosti življenja v mestu. Pri tem
imamo v mislih prostorske in družbene okoliščine mestnega življenja, ki, če dobro delujejo, spodbujajo vključenost
socialno šibkejših skupin in posameznikov, družbeno mobilnost in sociabilnost.
Dostopnost do različnih ljudi, storitev in krajev ter raznolikost možnosti sta temeljni značilnosti in prednosti mestnega življenja v primerjavi s podeželskim. Kot pravi Jane
Jacobs: »bistvo velikih mest je nešteto možnosti izbire«.

Raznovrstnost izbir ne glede na četrt ali sosesko, v kateri
posameznik prebiva, in ne glede na njegov družbeni status
pomeni, da mesto omogoča vključevanje sicer izključenih
družbenih skupin in posameznikov.
V okviru aktualnega diskurza se skoraj ne pojavlja vprašanje, kaj storiti z ljudmi, ki ne vozijo ali ne posedujejo
avtomobila? Z urejanjem prometa v prid avtomobilom so ti
posamezniki, in ni jih malo, preprosto izobčeni.
Prometna ureditev, ki daje prednost vožnji z avtomobilom
pred drugimi oblikami mobilnosti, izključuje del mestnega prebivalstva. Gre za posameznike, ki si ali ne morejo
privoščiti avtomobila ali pa ga ne morejo upravljati (stari,
mladi, funkcionalno ovirani). Iz učinkovite mobilnosti neprostovoljno izključene družbene skupine ne morejo enakopravno dostopati do želenih ciljev. Na račun avtomobila
je namreč premagovanje razdalj na druge načine – javni
promet, kolesarjenje ali hoja – onemogočeno, oteženo,
ovirano ali upočasnjeno.
Pri tem je pomembno poudariti, da te družbene skupine
oziroma posamezniki niso nujno statusno, razredno ali
kako drugače določeni, temveč smo v določenem življenjskem obdobju ali po spletu določenih okoliščin vsi del te
izključene skupine. Vsi bomo namreč nekoč ostareli, smo
bili, imamo ali bomo imeli otroke, vsi lahko zbolimo in ne
zmoremo več upravljati avtomobila ali postanemo finančno nezmožni za posest avtomobila.
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Avtomobili zavzamejo v mestu največ prostora. Foto: mesto Münster

Vsekakor pa posledice neurejene in neučinkovite prometne
ureditve najbolj občutijo že sicer ranljive družbene skupine. Ureditev mesta, ki prebivalcem omogoča učinkovito
premikanje v prostoru, lahko pripomore k zmanjšanju
socialnih razlik. Prostorska dostopnost do želenih ciljev je
pomembna predpostavka za družbeno enakost.
Uporaba javnih površin in javnega prometa pri opravljanju
dnevnih poti je izjemnega pomena tudi za sociabilnost. Na
eni strani gre za srečevanje znancev, s katerimi vzdržujemo
stike, na drugi pa za stike z neznanci. Dnevno srečevanje
neznancev je še ena od ključnih značilnosti mestnega življenja, ki pomembno pripomore k vzdrževanju visokega
tolerančnega praga, sprejemanju drugačnosti in kakovostnemu sobivanju. Individualno prevažanje z avtomobilom
vse te socialne stike onemogoča.
Mladi in otroci zaradi dnevne vožnje z avtomobilom teže
razvijajo omenjene socialne veščine, tak način dnevne mobilnosti pa omejuje tudi njihovo osamosvajanje. Prometna
ureditev, ki omogoča varno in prijetno samostojno pot v
šolo, postopoma zmanjšuje njihovo odvisnost od odraslih.
Podobno velja za stare in druge, ki lahko v pogojih vključujoče prometne ureditve veliko bolj neodvisno načrtujejo
svoje dejavnosti in poti. Mladi šele pridobivajo, starejši pa
ohranjajo občutek neodvisnosti in samostojnosti.
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Upoštevanje socialnega oziroma družbenega vidika pri
urejanju prometa razkrije pogosto spregledane dejavnike,
ki lahko odločilno vplivajo na vsakdanje življenje ljudi.
Urejeni javni prostori, učinkovit javni promet in urejene
kolesarske steze so predpogoji za živahno, varno in zdravo
življenjsko okolje. Omogočajo raznolikost izbir, zmanjševanje socialnih razlik in ranljivim družbenim skupinam
prijazno mesto.
Ponovno tehtanje argumentov obeh strani – avtomobilistov in zagovornikov trajnostne mobilnosti – pripelje do
zaključka, da ima eden od obeh polov veliko večji potencial
za dvig kakovosti življenja, saj lahko največ ponudi kar
največjemu delu prebivalstva.
Mesta, ki želijo zagotoviti enake možnosti vsem prebivalcem in obiskovalcem, ne glede na njihov družbeni položaj,
mora spodbujati trajnostni in vsem uporabnikom prijazen
promet. Ne samo da s tem zagotavljajo učinkovito mobilnost, temveč spodbujajo tudi vrsto drugih pojavov in
procesov, ki soustvarjajo mesto, v katerem je prijetno
živeti.
Članek predstavlja skrajšano in mestoma spremenjeno verzijo
članka, ki je bil objavljen na spletni strani http://ipop.si
27. marca 2010.

Kdo placa
ˇ brezplacno
ˇ parkiranje?
Mar ko Peterlin
Minimum parking requirements make us all pay the enormous cost for the land used for parking, either as apartment
buyers, costumers in retail stores and services or as taxpayers. Beside the direct cost of land, parking brings a
range of indirect costs: urban sprawl and the construction of new road and communal infrastructure, increased
energy consumption, the disruption of other uses of space and social contacts. Therefore, a parking policy has been
developed that does not want to offer plenty of parking lots at all costs, but seeks to optimize the offer and to make
the most efficient use of all available parking lots.
Zemljišča, ki so potrebna za parkiranje avtomobilov, so velikanski strošek, ki ga s pomočjo predpisov o potrebnem
minimalnem številu parkirnih mest tako ali drugače plačamo vsi, bodisi kot kupci stanovanj, stranke v trgovinah in
storitvenih dejavnostih, ali pa kot davkoplačevalci. Ob neposrednem strošku zemljišč pa prinaša parkiranje še vrsto
posrednih stroškov: pospeševanje suburbanizacije in gradnja nove cestne in komunalne infrastrukture, povečana
poraba energije, onemogočanje drugih rab prostora in družbenih stikov. Zato se je v svetu razvila parkirna politika,
ki ne želi za vsako ceno ponuditi obilja parkirišč, pač pa si prizadeva za optimalno ponudbo ter za čim učinkovitejšo
rabo vseh razpoložljivih parkirišč.

Ste se kdaj vprašali, koliko je vreden prostor, na katerem
brezplačno parkirate? Če parkirate na parceli pred svojo
hišo, to dobro veste, saj ste vsaj v Ljubljani za vsak kvadratni
meter odšteli bogastvo. Kaj pa zastonj parkiranje po soseskah, v središču mesta ali trgovskih središčih? Morda menite,
da imate pravico do zastonj parkirnega prostora, za katerega bi moralo poskrbeti mesto. Strošek naj bi torej nosili
davkoplačevalci, tudi tisti, ki se vozimo s kolesom, in tisti, ki
že odplačujejo posojilo za nakup stanovanja z garažo.
Zahteve po parkirnih mestih so subvencija avtomobilom
Mesto seveda skrbi za to, da bi čim večji del tega stroška
preneslo na koga drugega. To je glavni razlog, da v svojih
prostorskih aktih predpisuje minimalno število parkirnih
mest investitorjem stanovanjskih, poslovnih, trgovskih
in drugih objektov, ki jih morajo ti zagotoviti na svojih
zemljiščih. Ljubljana je na primer v občinskem prostorskem
načrtu, sprejetem v letu 2010, povsod, razen v središču mesta in vzdolž ozkih pasov ob vpadnicah, zahtevala za prav
vsako stanovanje vsaj dve parkirni mesti, dvakrat toliko,
kot določa danes veljavni pravilnik za gradnjo stanovanj.
Tudi za manjše stanovanje, veliko 40 kvadratnih metrov,
sta torej potrebni dve parkirni mesti, zanju pa je skupaj
s površinami za manipulacijo potrebnih 50 kvadratnih
metrov. Za parkiranje je torej treba nameniti več prostora
kot za bivanje! Se vam zdi to razumno? Investitor vam bo
parkirne prostore seveda prodal skupaj s stanovanjem,
zato boste za isto ceno dobili manjšo bivalno površino

stanovanja. Ste se res pripravljeni odreči dodatni sobi ali
veliki bivalni terasi zato, da boste imeli prostor za morebiten drugi avto? Pri čemer je že danes v garažah nekaterih
novejših stanovanjskih naseljih v Ljubljani veliko lastniških
parkirnih mest stalno praznih.
Nasprotno trgovska središča praviloma zagotavljajo zastonj
parkiranje, saj svoj uspeh gradijo na lahki dostopnosti z
avtomobili, strošek parkirišča pa zlahka vgradijo v ceno
izdelkov, ki jih prodajajo. Posledica je med drugim ta, da
se nikakor ne splača pripeljati v trgovski center s kolesom
ali z avtobusom, saj boste strošek parkirišča tako ali tako
plačali. V poslovnih stavbah se strošek parkiranja bolj ali
manj neposredno kaže kot režijski strošek poslovanja, ki
ga podjetja prenesejo na svoje stranke, če pa gre za javne
ustanove, je neposredno na ramenih davkoplačevalcev. Tako
ali drugače strošek parkiranja torej plačamo bolj ali manj
vsi, vprašanje je le, kakšen je sistem distribucije stroškov.
Predpisovanje minimalnega števila potrebnih parkirnih
mest v prostorskih aktih je zato posredna subvencija osebnemu avtomobilskemu prometu nasproti drugim oblikam
prometa, kot so javni potniški promet, kolesarjenje in
pešačenje. Od vseh zahteva, da prispevamo znatne zneske
za njegovo večjo privlačnost, uporabnikom in ponudnikom
parkirišč pa onemogoča, da bi stroške parkiranja zmanjšali
z racionalnejšo rabo avtomobilov ali se jim celo izognili z
drugačnimi načini dostopnosti.
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Posredni stroški parkiranja
In to niti približno ni edina prikrita subvencija avtomobilskemu prometu. Še nekajkrat takšen strošek kot
parkirišča je strošek gradnje in vzdrževanja mestnega
cestnega omrežja, za katerega se seveda ne plačuje uporabnina. Ta strošek se zaradi večanja ponudbe parkirišč,
ki jo predpisujejo prostorski akti, samo še povečuje, saj
ponudba parkirišč neposredno spodbuja dodatno rabo
avtomobilov in zato povzroča povpraševanje po novi cestni infrastrukturi.
So pa še drugi posredni stroški, povezani s parkirišči, ki jih
je nekoliko težje ovrednotiti. Eden izmed njih je npr. znatno povečana poraba energije v mestih v poletnih mesecih.
Poglejte, kako so danes videti dvorišča okoli hiš ali skupne
površine novejših stanovanjskih naselij, da niti ne omenjamo trgovskih, poslovnih in industrijskih območij. Zaradi
asfaltiranih in tlakovanih parkirišč so deli dvorišč z visokim
rastjem zmanjšani na vedno bolj zanemarljive ostanke.
Asfaltirane površine bistveno bolje akumulirajo toploto kot
zelene površine, zato so mesta v poletnih nočeh t. i. otoki
vročine, kjer je temperatura za nekaj stopinj višja kakor
v okolici. Zaradi tega je potrebne bistveno več energije
za hlajenje, vendar te energije pozimi zaradi precej manj
sonca in krajših dni ni mogoče nadomestiti s prihranki za
ogrevanje.
Navsezadnje so parkirišča tudi potrata prostora, ki bi ga
lahko porabili za produktivnejše ali pa bolj uživaške namene. Najbolj škodljiva posledica te potrate je, da se zaradi

Foto: Marko Peterlin
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nje aktivne rabe prostora medsebojno tako razmikajo, da
med njimi ni več smiselna nobena druga oblika premikanja
razen avtomobilske. S tem ni več možnosti za nastanek
povezanega uličnega prostora, ki hkrati omogoča ekonomsko donosnost dejavnosti ob njem, varnost in naključno
druženje. Medsebojna bližina dejavnosti omogoča velike
prihranke časa za vsakdanje opravke, že razmeroma kratko
vsakodnevno pešačenje pa omogoča boljše zdravje prebivalcev mesta. Naključno druženje na podlagi vsakdanjih
aktivnosti je dolgoročno še posebej pomembno, saj omogoča razvoj odprtih tipov skupnosti, ki so bile v nasprotju
z zaprtim tipom skupnosti, v kateri vsak pozna vsakogar,
zgodovinsko gledano ključne za razvoj novih idej in širjenje teh idej v družbi.
Predpisovanje minimalnega števila potrebnih parkirnih
mest v prostorskih aktih je še posebej nesmiselno prav
z vidika prostorske politike. Zadnje desetletje ali dve za
najbolj negativen pojav v prostoru veljata suburbanizacija
in nenadzorovano širjenje urbanih območij na nepozidana
zemljišča. Pri tem gre za selitev dejavnosti iz mest na obrobje, na lokacije, ki so dobro dostopne z avtomobilom, ter
za selitev prebivalcev iz mest v primestja, kjer enodružinske hišice rastejo kot gobe po dežju. Takšna organizacija
dejavnosti v prostoru povzroča visoke stroške za zagotavljanje osnovnih storitev, kot so komunalna infrastruktura, vrtci in šole, pa tudi zelo velike družbene stroške,
povezane s porabo energije za promet, z onesnaževanjem
zraka, izgubo časa v prometnih zastojih, zdravjem ljudi
zaradi onesnaževanja in nezdravega načina življenja, ...

Na deklarativni ravni zato vsi prostorski dokumenti, od
evropskih do občinskih, poudarjajo nujnost zmanjševanja
potreb po prometu, zgoščanju mest predvsem znotraj že
pozidanih območij in prenovi opuščenih ali slabo izkoriščenih območij v mestih.
Predpisovanje minimalnega števila potrebnih parkirnih
mest je, protislovno, zelo močan instrument proti zapisanim ciljem. V gostih mestnih predelih namreč zagotavljanje
predpisanega števila parkirišč zaradi dragih zemljišč in
omejenega prostora pomeni ogromen strošek, veliko večji
kot na obrobju, kjer so zemljišča cenejša.

Foto: Maja Simoneti

Parkirne politike
Zaradi vseh navedenih razlogov se predvsem v državah Zahodne Evrope, pa tudi v številnih mestih Severne Amerike
in Avstralije že dalj časa razvijajo drugačni načini urejanja
parkiranja. Na Nizozemskem npr. že več kot dvajset let, v
Veliki Britaniji pa dobrih deset let s prostorsko politiko nič
več ne predpisujejo minimalnega števila potrebnih parkirišč, ampak največje še dovoljeno število parkirišč za posamezne rabe prostora. Takšne vrste rešitev sodijo v nabor
ukrepov za razvoj trajnostnih oblik mobilnosti, h katerim
prispevajo tudi ukrepi za učinkovitejšo rabo parkirišč, ki se
opisujejo s pojmom parkirne politike. Pri načrtovanju parkiranja v avtomobilsko razvitem svetu se je zgodil temeljni
premik v načinu obravnavanja vprašanja parkiranja in rešitev tega vprašanja.
Stari način načrtovanja parkiranja je predvideval, da mora
biti parkirišč vedno dovolj in da morajo biti večinoma za
uporabnika brezplačna. Stroški zagotavljanja parkirišč naj
bi bili vključeni v stroške gradnje stavb in ponekod podprti
tudi z javnim denarjem, potrebe po parkiranju pa naj bi
se zadovoljevale na vsaki lokaciji posebej. V nasprotju s
tem novi način načrtovanja parkiranja obravnava presežno ponudbo parkirišč vsaj tako negativno kot premajhno
ponudbo. Zato tudi ne želi za vsako ceno ponuditi obilja
parkirišč, pač pa si prizadeva za optimalno ponudbo ter
za čim učinkovitejšo rabo vseh razpoložljivih parkirišč.
Poudarja skupno uporabo parkirišč med različnimi bližnjimi
rabami prostora, čim pogostejše zaračunavanje uporabe
parkirišč neposredno uporabnikom ter zagotavljanje denarnih spodbud posameznikom, ki zmanjšajo svoje potrebe
po parkiriščih.
Med značilnimi ukrepi parkirne politike je na primer ločeno
trženje stanovanj in parkirišč za nakup ali najem stanovanj, tako da imajo kupci ali najemniki možnost zmanjšati

Foto: Marko Peterlin

svoje potrebe po parkiriščih, če želijo. Tako se potrebe po
parkiranju praviloma zmanjšajo za približno 20 odstotkov.
Podjetja lahko za podoben odstotek zmanjšajo potrebe
po najemanju parkirišč z denarnim izplačilom 50 evrov na
mesec zaposlenemu, ki ne uporablja dodeljenega parkirnega mesta. Prav tako med značilne ukrepe sodijo do pešcev
prijazne ureditve neposredne okolice poslovnih stavb ter
zagotavljanje dovolj velikih, pred krajo varnih in dostopnih
parkirišč za kolesa. K tem sodijo tudi primerne garderobe
in kopalnice v poslovnih stavbah, ki omogočijo zaposlenim,
da se pred začetkom dela uredijo. Ključno je še zagotavljanje informacij stanovalcem, zaposlenim ali obiskovalcem
o možnostih in urnikih javnega prevoza, o taksi službah
in njihovih cenah, o dodatnih možnih parkiriščih ter ažurno obveščanje o možnostih skupnega prevoza z drugimi
vozniki.
A če bodo v naših občinah še dolgo veljali minimalni parkirni normativi, ki zagotavljajo obilje parkirišč na posameznih lokacijah, bomo še naprej posredno plačevali znatne
zneske za premalo izkoriščena parkirišča.

Izvirni članek je bil objavljen v Mladini 15. julija 2010.
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Želite zmanjšati promet v mestu? Uporabite orodja
parkirne politike
Tatjana Mar n
Parking policy in Europe has a long tradition of following parking demand, and many European cities have ended up
giving a large part of their public spaces to parking, at a high cost. It is estimated that on average cars in cities are
being used for only 1 hour per day, and that up to 50% of traffic congestion in cities is made up of cars cruising for
parking. In the last few years, cities have started to change their parking policies. Popular measures – like reducing
parking requirements, implementing parking management strategies, eliminating free parking, and using money
from parking meters to provide improvements for pedestrians, cyclists and public transport – are starting to show
the first results.
Dolga leta so se v Evropi trudili zadostiti vedno večjemu povpraševanju po parkirnih mestih s povečevanjem
njihovega obsega. Evropska mesta so velik delež javnih površin odstopila parkiriščem, in to za visoko ceno. Po
nekaterih ocenah so avtomobili v mestih v uporabi samo eno uro dnevno, do 50 % vseh avtomobilov, ki povzročajo
zastoje, pa le išče prostor za parkiranje. V zadnjih letih so mesta le začela spreminjati svoje parkirne politike. Nove
vrste ukrepov – odpravljanje predpisanega minimalnega števila parkirnih mest, uresničevanje mestnih parkirnih
strategij, ukinjanje brezplačnega parkiranja in uporaba denarja od parkirnin za izboljšanje pogojev za pešce,
kolesarje in javni promet – že kažejo prve rezultate.
Avtomobili zasedajo dragocen javni prostor
Avtomobilski promet je eden od najbolj očitnih problemov v sodobnem mestu, vendar se večinoma dojema kot
problem mobilnosti. Ko je premikanje z osebnimi avtomobili znotraj mest postalo običajno, se je izkazalo, da

Sechseläutenplatz (Zürich), po ukinitvi parkirišč na trgu. Foto: Roland Fischer
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predstavlja veliko težavo zlasti količina prostora, potrebnega za parkiranje.
Raziskava za mesto Gradec je pokazala, da 92 % javnega
prostora, ki je v rabi za mirujoč promet, zaseda parkirni
prostor za avtomobile, kar pomeni, da ga samo 8 % ostane

za parkiranje koles, postanek za pešce in za mirujoči javni
promet (Push&Pull, 2015). Parkiranje avtomobilov je torej
pri rabi javnega prostora v privilegiranem položaju glede
na dejansko rabo različnih prometnih načinov. Več kot
polovica vseh potovanj, kar 53 %, je bila namreč leta 2013
v Gradcu opravljenih peš, s kolesom ali javnim prometom
(Austrian Mobility Research, 2011).
Predpisovanje minimalnega števila parkirnih mest v mestnih prostorskih načrtih za novogradnje ali za stavbe, v
katerih se izvajajo določene dejavnosti (na primer trgovine, javne ustanove, restavracije, …), je povzročilo višje
cene stanovanj v mestih, prazna zasebna parkirišča in
pomanjkanje možnosti za regeneracijo. Odprava takšnih
predpisov lahko omogoči boljšo rabo prostora, saj z njimi
neposredno vplivamo na ponudbo parkirnih prostorov,
možnost za zaračunavanje parkiranja in urbanistično
načrtovanje.
Učinkovite parkirne strategije so pameten način za spopadanje z omejeno dostopnostjo in pomanjkanjem javnega
prostora. V devetdesetih letih so se v Münchnu začeli
ukvarjati z upravljanjem parkiranja, da bi zmanjšali uporabo avtomobila v mestnem jedru. Potem ko so natančno preučili stanje mirujočega prometa v dveh izbranih stanovanjskih soseskah, so uvedli aktivno upravljanje s parkiranjem.
Leto kasneje so v mestu zaznali, da se je parkiranje čez noč
zmanjšalo za 25 % in dolgotrajno parkiranje pa za 40 %.
Kroženje avtomobilov zaradi iskanja parkirnega prostora in
nelegalno parkiranje sta skoraj popolnoma izginila. V Zürichu so leta 1996 uvedli politiko, ki so jo imenovali »zgodovinski kompromis«. Gre za določilo, po katerem se mora
za vsako novo parkirno mesto izven cestnega telesa eno
parkirno mesto na ulici ukiniti. Od leta 1996 do leta 2013
so ukinili okrog 800 parkirnih mest na ulici, kar je povečalo
kakovost uličnega prostora, saj so ulice postale bolj živahne, podjetniška dejavnost na njih pa se je razcvetela.
Cena parkiranja
Mesta se odpovedujejo obsežnim površinam javnega prostora v zameno za parkirna mesta na ulici samo zato, da
zagotovijo prostor za avtomobile. Vrednost zemljišč na
ulici, ki jih zasedajo parkirani avtomobili, ni znana, saj ta
zemljišča niso na trgu. Toda, lahko jih primerjamo z zasebnimi parkirišči in poskušamo oceniti zasebno korist brezplačnega parkiranja na javnem prostoru. Nesprejemljivo se
zdi predstavljati številke, saj brezplačno parkiranje velja
za neodtujljivo pravico. Hitra ocena (Peterlin, 2010) pokaže, da je vrednost zemljišč v Ljubljani, ki so potrebna za

Foto: pxhere.com

parkiranje dnevnih migrantov, 1.687.500.000 evrov. Javni
prostor na gosto pozidanih območjih ima večjo družbeno,
gospodarsko in okoljsko vrednost, če se uporablja za kaj
drugega kot za brezplačno parkiranje, zato je to v mestih
nesprejemljivo.
Parkirnine so močno orodje parkirne politike, še zlasti, če
se uporabljajo skupaj s spodbudami za alternativne načine prevoza. Raziskava o učinkih cen parkiranja kaže, da
podvojitev parkirnin zmanjša uporabo avtomobila za 20
%, medtem ko podobno povečanje frekventnosti javnega
prometa predvidoma zmanjša uporabo avtomobila samo za
1–2 %. Zaračunavanje parkirnin ima tudi najboljše razmerje
med učinki in sprejetostjo med prebivalci v primerjavi z
drugimi ukrepi, s katerimi si mesta prizadevajo zmanjšati
porabo energije za prevoz in zmanjšati rabo fosilnih goriv
(dvig cene goriva ima na primer velik učinek, vendar ga
prebivalci običajno ne odobravajo) (Push&Pull, 2015).
Investicije v javne in zasebne garažne hiše so bile doslej
glavna sestavina parkirne politike mnogih mest. Cene parkiranja v garažnih hišah in cene parkiranja na ulici pa morajo biti ustrezno usklajene. Višje cene parkiranja na ulici
lahko prispevajo k zmanjšanju prometa, ki nastaja zaradi
iskanja parkirnega prostora, in prispevajo k privlačnosti
uporabe garaž.
Parkirišča ustvarjajo promet
Parkirišča so glavni generator prometa. Zavedanje o tem,
da je parkirna politika ključen element prometne politike,
je zelo šibko, tako v splošni javnosti kot posledično pri
odločevalcih (Peterlin, 2010). Zaradi finančne krize se
opuščena gradbišča nasedlih nepremičninskih investicij v
Ljubljani in drugih mestih zdaj uporabljajo za parkiranje in
tako povečujejo ponudbo parkirnih prostorov v mestu.
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Po skoraj desetletju aktivnega upravljanja s parkiranjem
se je v mestnem jedru Münchna uporaba avtomobilov
zmanjšala za 14 %, medtem ko je kolesarjenje poraslo za 75
%, pešačenje pa za 61 %. Podoben primer je Dunaj, kjer je
uvedba upravljanja s parkirnimi prostori v okrožjih 6 do 9
zmanjšala delež prometa, ki ga ustvarja iskanje parkirnega
prostora s 25 % na 10 %. Poleg tega se je povprečni čas, ki
ga prebivalec porabi, da najde parkirno mesto, zmanjšal z 9
na 3 minute.

Če želimo, da so prometni ukrepi med uporabniki mesta
dobro sprejeti, je treba zagotoviti transparenten proces
in močno participacijo lokalnih prebivalcev, lastnikov,
investitorjev in druge zainteresirane javnosti. Samo na tak
način lahko ljudje spremenijo svoje prepričanje, da je dostop do parkirnega prostora vedno in povsod univerzalna
pravica.

Ena od možnih rešitev je tudi vzpostavitev območij, kjer se
sredstva, nabrana s pobiranjem parkirnin, vlagajo neposredno v ureditev teh območij tako, da se namenijo za izboljšanje pogojev za pešce, kolesarje in javni promet. Vsi ključni deležniki (podjetja, investitorji, lastniki nepremičnin,
prebivalci in predstavniki občine) najprej razvijejo cilje in
splošni načrt, v naslednjem koraku pa se z akcijskim načrtom določijo meje območja, lokacije parkirnih avtomatov
in drugi ukrepi. Rezultat tovrstnega sodelovanja je načrt s
programom, zadolžitvami in projekti, ki se bodo financirali
iz nabranih parkirnin.

COST (2005): Parking policies and the effects on economy and mobility.
Technical Committee on Transport, Action 342.

Programi in spodbude, ki podpirajo javni promet, kot
so kombinirane vozovnice, brezplačne cone, souporaba
avtomobila, souporaba parkirišč in izboljšano okolje za
pešce, prav tako pomagajo zmanjšati povpraševanje po
parkiriščih in podpirajo trajnostno mobilnost ter istočasno
ustvarjajo bolj živahna območja, kjer je prijetno pešačiti.
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Članek predstavlja skrajšano in mestoma spremenjeno verzijo
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Prostor, ki ga zaseda parkirano vozilo, je bolje nameniti tudi drugim rabam javnega prostora. Foto: prostoRož.
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Walking bus and bike train to promote sustainable mobility
Pet ra Očkerl
Primary school pupils spend less and less of their time outdoors. Their daily journey to school is not active and
independent. They are becoming increasingly overweight and are lacking daily physical activity. In Slovenia, as well
as in many other countries, children are usually brought to school by car, van or bus, although the distance they
have to travel is rather short and they could easily walk or cycle. Walking bus and bike train are activities developed
to encourage everyday active school travel.
Osnovnošolci vse manj časa preživijo zunaj. Na svoji vsakodnevni poti v šolo niso aktivni in neodvisni. Postajajo
prekomerno težki in premalo se gibljejo. Kot v mnogih drugih državah tudi v Sloveniji otroke navadno pripeljejo
v šolo z avtom, kombijem ali avtobusom, čeprav je razdalja, ki jo morajo prepotovati, relativno kratka in bi šli
zlahka peš ali s kolesom. Pešbus in bicivlak sta aktivnosti, razviti za spodbujanje vsakdanje aktivne poti v šolo.
Active school travel is important for the health,
independence and social development of children as it
ensures the minimal recommended amount of daily
exercise, and promotes education on traffic safety and
sustainable development. Children who walk or cycle to
school are fitter than children who are driven there.
Experts say that these children are also generally more
physically active and face less problems paying
attention in school.
Walking bus and bike train
Walking bus accompanies children to school in organised
groups following a set route and timetable. Children

are enjoying the walk with their peers in the company
of adults and at the same time contribute to a more attractive neighbourhood and a cleaner environment. Bike
train is very similar with the only difference that the
whole group travels on bikes.
Walking buses and bike trains are common in the
US and Australia. In Europe, they are getting more
and more popular in the UK and are quite common in
Switzerland as well as in Italy. In Slovenia, the idea is
still in its early stages. This spring, a consortium led
by IPoP – Institute for Spatial Policies with financial
support from the Ministry of Health organised pilots
testing these activities in Slovene cities. Pilots ran in

Walking bus on its way to school, Ljubljana. Photo: Lea Benčina
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Bike train on its way to school, Ljubljana. Photo: IPoP

three primary schools, one in Nova Gorica and two in
Ljubljana.
The pilots were tailor-made for the participating primary
schools, considering their specific needs and circumstances. A route map with stops and an exact timetable
were drafted according to the number, age and geographical dispersion of the participating children.
The pilots are part of the programme Zdrav šolar
(healthy pupil) that promotes active school travel and
encourages pupils’ independence and a healthy lifestyle
in an interesting and engaging way. The programme is
run by a consortium of NGOs in the field of spatial and
urban development and supported by the Ministry of
Health. In addition to the walking bus and bike train,
the programme encompasses other pilot activities. Maribor cycling Network is testing the transport of school
meals from a food cooperative to schools with cargo
bikes. In Izola and Koper, The Slovenian cycling network is giving training on cycling skills. Using a cycling
course, pupils learn cycling technics, traffic rules, and
get tips on cycling culture, and how to avoid cyclists’
traps.

a kilometre and cycled twice as much. 38 children aged
from 6 to 10 took part. Groups of children were accompanied by volunteers from Ljubljana Cyclists Network and
Društvo Šola zdravja, an association of seniors promoting daily exercise outdoors. On some days there was even
a 14-year-old husky to keep them company.
Accompanied active school travel not only has a great
impact on the children and the environment, but is also
beneficial for parents. They can avoid the daily hectic
on the roads and bring their children to a walking bus or
bike train stop instead of dropping them off in front of
the school.
One of the ambitions of the programme was to initiate this practices and persuade the main actors – the
schools, the parents, and the volunteers – to continue
with it even after the pilot period. It did not resume
instantly, but it transformed into a lively and engaged
discussion (involving all the main actors) on the next
steps to make this practices sustainable. Drawing from
the experience of the pilots, recommendations and
guidelines were developed, and those should enable
schools and cities to adopt walking bus and bike train as
regular activities.

Benefits for children, parents and the environment
For two weeks this April 2016, the pupils of Primary
School Majda Vrhovnik in Ljubljana walked and cycled to
school starting from three different stations. In a bit less
than 30 minutes, the most distant pupils walked about
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Motivate parents and make it fun!
Experience shows that the most difficult part is to involve people who would be willing to accompany children
either on foot or by bike on a daily basis. Therefore, it is

crucial to engage teachers, parents, as well as other relatives (especially grandparents), and active citizens to
take part and build a system everyone can rely on. Eventually, the responsibility of accompanying children to
school should be shared among a number of adults who
take turns and consequently spend less time on it every
day. Promotion of walking bus and bike train that highlights the advantages for all parties is therefore the very
important first step. Overall ownership of these practices
is the way to success.
Coordination of individual walking buses and bike trains
can also be a challenge. Planning the optimal routes
and timetables takes some time and requires some skill.
Sharing the knowledge gained through the pilots on
these rather technical details will be one of the main
future activities of the programme coordinators.
Apart from all the benefits for the whole social and
physical environment, the well-being of children is the
main motivation for active school travel. According to
the pilots, children enjoy walking or cycling to school
in groups a lot! They spend the time actively, outdoors,
and have fun with their peers. The positive experience
for children should be one of the main ideas to communicate. It will mostly be them to decide whether they want
to take part in the activity at all. In the pilots, a fun factor were the stamps pupils got whenever they attended
either walking bus or bike train. And for every full week
they got a sticker!

excluded from independent car travel – to move around
on their own. Not only on their way to school but also
when meeting friends or attending extracurricular and
leisure activities.
Funds allocated for school travel should not be invested
solely in school buses and other means of motorised
school travel. Cities should think about other modes of
transport and opportunities for inter-modality. With
more children brought to school with sustainable modes
of transport cities win more space and decrease traffic
jams in the vicinity of schools, reduce the impact of traffic on the environment, educate for sustainable mobility
from a very early age, and build communities. Having
children present on the streets, instead of being stashed
in the cars, meeting their neighbours and getting acquainted with the neighbourhood results in strong community and local ownership.
Članek predstavlja skrajšano in mestoma spremenjeno verzijo
članka, ki je bil objavljen na URBACT Blogu 27. januarja 2017.

What can cities do?
The programme Zdrav šolar mostly targets schools, as
those who educate children to become environmentally
aware and independent individuals. However, cities and
municipalities are very important actors. Their policies
and actions influence school travel to a great extent. In
Slovenia, municipalities are in charge of primary schools,
so they can be the drivers of active school travel using
soft and hard measures.
Cities can support their schools in building the image of
active school travel, they can offer financial support to
run activities, such as walking bus and bike train, and
last but not least they can invest in infrastructure to
make the daily trip to school safe or even entertaining.
Making the cities and towns friendlier to children is making them better for all. Environments that promote walking and cycling enable and encourage children – who are

Walking bus on the way to school, Novo mesto. Photo: Boštjan Pucelj
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Mesta pešcem!
Mar ko Peterlin
As research proves, the friendliness of cities to walking has a significant impact on citizen satisfaction, the
cleanliness of the environment and the local economy. Parts of the world with developed business are characterized
by an understanding of the correlation between walkability and the value of real estate. The significance of
pedestrians, the functions of the sidewalks and streets, and the richness and diversity of street life was first
systematically pointed out by American publicist and activist Jane Jacobs in her work The Death and Life of Great
American Cities, which laid the groundwork for modern city understanding. Jane Jacobs' ideas and activist legacy
are continued with Jane's Walk, designed to connect the citizens with their neighbours and the neighbourhood.
Kot dokazujejo raziskave, ima prijaznost mest do pešačenja ključno vlogo pri zadovoljstvu prebivalstva, čistejšem
okolju in cvetočem lokalnem gospodarstvu. Za poslovno razvitejši svet je značilno razumevanje razmerja med
hodljivostjo in vrednostjo nepremičnin. Na pomen pešcev, funkcije pločnikov in ulic, ter na bogastvo in raznovrstnost
uličnega življenja je prva sistematično opozorila ameriška publicistka in aktivistka Jane Jacobs v svojem delu
Umiranje in življenje velikih ameriških mest, s katerim je postavila temelje sodobnemu razumevanju mest. Idejno in
aktivistično zapuščino Jane Jacobs nadaljujejo tudi sprehodi Jane's Walk, ki so namenjeni povezovanju prebivalcev s
sosedi in sosesko.
Poznate občutek, ko se, potem ko ste dolgo čakali na zeleno
luč za prečkanje ceste, rdeča luč na semaforju spet prižge,
še preden vam je uspelo priti do sredine cestišča? Ali pa, ko
morate stopiti na cesto, ker je na pločniku parkiran avto?
Ste že videli pločnike, ki se nenadoma zožijo, tako da nič več

ne omogočajo hoje, zraven pa je pas za avtomobile nedotaknjen, v vsej svoji širini? Imate neprijeten občutek, ko greste ponoči sami skozi slabo osvetljen podhod ali ko v temi
prečkate prazno parkirišče kje v predmestju, kjer osamljen
stoji vaš avto? Podobnih primerov je nešteto in z njimi se
srečujemo, ko hodimo po vsakdanjih opravkih. Vse omenjeno
so simptomi mesta, ki je slabo prilagojeno pešcem.
Pa vendar smo pešci vsi. In to pretežni del časa. Kar precej
ga preživimo v stavbah, kjer je hoja kljub dvigalom in tekočim stopnicam še vedno krepko prevladujoč način premikanja, a tudi v javnem prostoru je pešačenje osnovna oblika
prometa, ki povezuje vse druge. Do avtomobila in do kolesa
pridemo peš, še bolj to velja za vse oblike javnega prevoza,
od avtobusov do letal. Kljub temu bomo težko našli koga,
ki bi ob besedi promet najprej pomislil na pešce. Pa bi bilo
vsestransko koristno, če bi.
Prednosti do pešcev prijaznih mest

Foto: Luka Vidic
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Kot dokazuje vedno več mednarodnih raziskav, ima prijaznost mest do pešačenja ključno vlogo pri zdravju in
zadovoljstvu prebivalstva, čistejšem okolju in cvetočem
lokalnem gospodarstvu. V zadnjih desetletjih se je razširilo zavedanje, da mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s
pestro ponudbo programov v pritličjih stavb in s takšnimi
ureditvami javnega prostora, ki prebivalce spodbujajo, da
po vsakdanjih opravkih hodijo peš, svojim meščanom omogočajo večjo kakovost življenja.

Foto: Marko Peterlin

Dobra hodljivost mest (ang. ‘walkability‘), kot poimenujemo prijaznost mestnega okolja do pešačenja, predvsem
zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju prebivalcev. Če govorimo o ohranjanju zdravja, se redna telesna
dejavnost, kakršno omogoča vsakdanja hoja, resno približa
čarobni paličici. Zmanjšuje tveganje za pojav raka, srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni, kapi, artritisa in osteoporoze, pomaga ohranjati zmerno telesno težo in povrhu
še izboljšuje razpoloženje. Tako se na primer pri ljudeh s
čezmerno telesno težo možnost razvoja sladkorne bolezni
zmanjša za 58 odstotkov, če hodijo vsaj dve uri in pol na
teden, za 54 odstotkov pa se zmanjša možnost razvoja raka
na dojki pri ženskah, ki hodijo od tri do pet ur na teden.
Izboljšana hodljivost pa ima še druge pozitivne učinke za
posameznike in skupnosti. Raziskave ugotavljajo, da se v
okoljih, prijaznih do pešcev, povečajo možnosti za družabne stike, poveča se povprečno število prijateljev in znancev,
poveča se občutek ponosa in lokalne pripadnosti, več je
prostovoljstva. Dobra hodljivost mesta omogoča razvoj
intenzivnejših in bolj raznolikih družbenih vezi ter tako bogati vsakdanje življenje prebivalcev in krepi socialni kapital, ki je ključni vir razvojne moči lokalnih skupnosti. Poleg
tega pomaga zmanjševati kriminal, saj več ljudi sodeluje v
sistemu neformalnega nadzora območij in javnih prostorov.
Pomembne so tudi ekonomske prednosti dobre hodljivosti mest, ki vključujejo boljšo dostopnost storitev, višje

lokalne prihodke, prihranke za posameznike in javne blagajne, višje cene nepremičnin in varčnejšo rabo prostora.
Okolje, ki spodbuja pešačenje, pritegne obiskovalce in
prebivalce, da opravljajo vsakodnevne opravke peš, pešci
pa seveda laže opazijo izložbe, laže se ustavijo, gredo v
več trgovin in ostanejo na območju dlje, zaradi česar je več
možnosti za večje prihodke lokalnih storitvenih dejavnosti. Tako so na primer na Times Squaru v New Yorku, ki so ga
leta 2008 delno spremenili v območje za pešce, prihodki
okoliških dejavnosti v letu dni zrasli za 71 odstotkov.
Povečana lokalna pripadnost, ki je povezana s kakovostjo
življenja in socialnim kapitalom območja, dodatno spodbuja lokalno nakupovanje in s tem ne povečuje le prihodkov,
temveč tudi zaposlenost na območju. Območja z močnejšo
lokalno pripadnostjo in dobro hodljivostjo pa so privlačna tudi za razvoj ustvarjalnih industrij, ki so v razvitih
mestih, iz katerih se je industrija pretežno že izselila, ena
najpomembnejših gospodarskih dejavnosti.
Vsi omenjeni procesi, ki izboljšujejo kakovost življenja v
mestih, zvišujejo tudi cene nepremičnin. Pri nas se tega
ne lastniki že zgrajenih stanovanj ne investitorji novih
projektov še ne zavedajo popolnoma, v poslovno razvitejšem anglosaškem svetu pa je prav razumevanje razmerja
med hodljivostjo in vrednostjo nepremičnin pripeljalo do
razvoja različnih indeksov hodljivosti, s katerimi se skuša
količinsko ovrednotiti prijaznost območij za pešačenje.
Tako je sedaj uvrstitev glede na indeks hodljivosti v ZDA
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ena glavnih tem vsake javne razprave o predlaganih projektih. Izračunali so na primer, da deset točk več pri enem od
bolj znanih takšnih indeksov, t. i. walk scoru, pomeni pet
do osem odstotkov višje cene nepremičnin.
Jane Jacobs
Na pomen pešcev, funkcije pločnikov in ulic, ki jih ti oživljajo, ter na bogastvo in raznovrstnost uličnega življenja
je prva sistematično opozorila ameriška publicistka in
aktivistka Jane Jacobs pred dobrimi 55 leti v svojem temeljnem delu Umiranje in življenje velikih ameriških mest,
ki ga imamo od leta 2009 tudi v slovenskem prevodu. Z
njim je postavila temelje sodobnemu razumevanju mest
in verjetno napisala eno najvplivnejših knjig v zgodovini
urbanističnega načrtovanja. Knjiga je povzela 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 načrtovanjem »od zgoraj
navzdol« mogoče prilagoditi ravnanje ljudi idealiziranim
predstavam o lepem in gospodarno urejenem mestu. Poleg
pronicljivosti je zanjo značilen splošno razumljiv način
analiziranja uličnega življenja in odtujenega urbanističnega načrtovanja. Jacobsova je opozarjala na vrednost prepletanja funkcij, povzdigovala je značilno raznovrstnost
posameznih mestnih predelov in njeno notranjo ter vsestransko razvojno moč. Ostro je zavračala takratni način
urbane prenove, pri kateri so rušili celotne mestne četrti
in namesto njih gradili monofunkcionalne stanovanjske
soseske, pogosto prilagojene avtomobilu, brez vsakdanjega uličnega življenja.
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Svojih spoznanj in prepričanj pa ni prelivala le na papir,
temveč tudi v dejanja. Bila je zelo dejavna aktivistka in
članica državljanskih gibanj predvsem v New Yorku, ki jim
pripisujejo zasluge za to, da so nekateri najspornejši projekti prenove v mestu propadli. S tem so ta gibanja omogočila spontano urbano regeneracijo in razvoj nekaterih
pozneje najživahnejših predelov Manhattna, kot so SoHo,
Greenwich Village in East Village.
Jane’s Walk
Idejna in aktivistična zapuščina Jane Jacobs kot spodbuda
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 prirejajo po vsem svetu. To so približno uro in pol trajajoči
vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu
pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki
ga imajo pešci na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so
povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju
pripadnosti območju bivanja. Hkrati sprehodi ponujajo
priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci
vsak dan spoprijemajo, in omogočajo oblikovanje pobud,
kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.
Zamisel o urbanih sprehodih prihaja iz Toronta, kjer so prve
takšne sprehode pripravili leta 2007, leto po smrti Jane Jacobs. Od leta 2009 sprehode gosti tudi vedno več mest zunaj
Kanade, od leta 2011 so med njimi tudi slovenska mesta.
Članek je delno spremenjena verzija izvirnega članka,
objavljenega v Mladini 26. aprila 2013.

Starejši pešci in hodljivo mesto
Maja Simoneti
Ageing increases the importance of walking as a travel mode. Older people walk more than other citizen groups,
because they have more time, they are aware of the benefits of walking for their health and enjoy the social aspects
of walking. On the other hand, older people are often forced to walk more as they lose the ability to ride a bicycle
or drive a car. Together with children, young people, socially disadvantaged and all other social groups that do not
drive a car, older people comprise a large group of citizens who depend on the quality of walking infrastructure and
other conditions that ensure short distances and good connections and consequently a comfortable life without a
car or bicycle. Therefore, in a long-lived society walking is very important.
S staranjem postaja hoja vse pomembnejša prometna praksa. Starejši hodijo več kot druge skupine prebivalcev, ker
imajo na razpolago več časa, se zavedajo zdravstvenih koristi hoje in uživajo tudi družabne prednosti hoje. Hkrati
pa so starejši zaradi psihofizičnih sprememb, ki spremljajo staranje, tudi primorani več hoditi, saj se ne morejo več
voziti s kolesi in avtomobili. Skupaj z otroki, mladimi, socialno šibkejšimi in vsemi drugimi, ki ne vozijo, so starejši
velika skupina prebivalcev, ki je odvisna od kakovosti peš komunikacij in drugih okoliščin, ki zagotavljajo dovolj
kratke razdalje in dobre povezave, da omogočajo udobno življenje brez avta in kolesa. V dolgoživi družbi s tem hoja
kot prometna praksa pridobiva še dodatno težo.

Potrebe starejših so v marsičem podobne ali celo enake potrebami drugih skupin prebivalcev, otrok in oseb z različnimi oblikami oviranosti.
Foto: Maja Simoneti
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Znano je, da ima hoja v konceptu trajnostne mobilnosti
poseben položaj, je praktična in dobro dostopna, hkrati
najbolj razširjena in najslabše raziskana prometna praksa.
Potrebe pešcev so tako kot infrastruktura za pešačenje v
prometni politiki in praksi zapostavljene. Poleg tega, da
je bolj malo znanega o tem, kdo, kako, koliko in kje hodi,
je tudi malo znano, kako pomembna je hoja kot prometna
praksa za nekatere skupine prebivalcev. Hoja je po navedbah Evropske komisije aktualna predvsem za krajše poti
in se pogosto povezuje z uporabo javnega prometa, eno
in drugo pa ni predmet običajnih prometnih statistik. V
evropskih državah se nekje od 20 do 40 odstotkov vseh
poti opravi peš in s kolesom, pri čemer je hoja zelo pomembna predvsem za posameznike mlajše od 11 in starejše
od 74 let. Kakovost življenja starejših in drugih skupin, ki
so primorane hoditi, je tako odvisna od kakovosti pešpoti
in javnega prometa, od tega pa sta odvisni tudi stopnja
njihove svobode in samostojnosti.
Pri hoji so si starejši v marsičem podobni z drugimi skupinami prebivalcev, ki veliko pešačijo, hkrati pa imajo
nekatere posebne potrebe, potrebujejo npr. oprijemala,
varovala in počivališča in so v prometu bolj ogroženi od
drugih. Po podatkih raziskav so starejši večkrat udeleženi
v prometnih nesrečah in se soočajo s hujšimi posledicami
nesreč. V Londonu Urad za promet poroča, da so posebej
ogroženi pešci stari več kot 60 let 1, v Sloveniji Svet za
preventivo in vzgojo v prometu pri Javni agenciji za varnost prometa opozarja, da so pri nas najpogostejše žrtve
prometnih nezgod pešci starejši od 54 let, ki so hkrati tudi
občutljivejši za poškodbe in so večkrat kot drugi smrtne
žrtve v nesrečah. Razlogi za ranljivost starejših so deloma
povezani s psihofizičnim pešanjem in s psihologijo staranja. Kot starejši se v prometu menda pogosto obnašamo
enako brezskrbno, kot smo se, ko smo bili še mlajši, in ne
upoštevamo nujno tega, da smo pri gibanju upočasnjeni,
da morda slabše slišimo ali vidimo. Hkrati pa se staramo
zelo različno in raziskave kažejo, da posamezniki lahko
potrebujemo več, tudi do deset let, da se prilagodimo
spremembam psihofizičnih sposobnosti, ki spremljajo
naše staranje. V vmesnem obdobju omejena presoja in
pešanje psihofizičnih sposobnosti povečata možnost za
nesreče.
Starejši se očitno slabo zavedajo svojih pomanjkljivosti,
bolj ogrožene se po poročanju raziskav počutijo od drugih
udeležencev v prometu. V starosti menda radi vztrajamo
1 Transport for London, 2014
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pri svojih navadah, še vedno tudi neformalno prečkamo
ceste, kjer se nam zdi primerno in ne kjer so urejeni prehodi, ter se ne oziramo dosti na spremembe v prometnih
ureditvah in v svojih sposobnostih. Prav tovrstno ravnanje
naj bi bilo pogosto vzrok za hujše nesreče. Hkrati pa se po
ugotovitvah Londonskega prometnega urada starejši zelo
dobro zavedajo, kaj je nevarno vedenje v prometu in nedvoumno prepoznavajo rizično ravnanje drugih skupin udeležencev v prometu. Starejši se sorazmerno slabo zavedajo
tudi svoje ranljivosti in so zelo občutljivi na pokroviteljsko
obravnavo; v bistvu ne marajo biti starejši in kot taki drugače obravnavani od drugih. Ko se je Londonski prometni
urad na zaznane probleme z varnostjo odzval s posebnim
prospektom, ki je starejše opozarjal na nevarnosti, so se
ti odzvali zelo kritično. V Londonu zato priporočajo zelo
spoštljivo, dobro informirano, hkrati pa odločno ukrepanje
pri naslavljanju problemov varnosti starejših v prometu.
Ugotovitve o starejših pešcih se navezujejo tudi na druga
prizadevanja za popularizacijo hoje kot vsakdanje prometne prakse, ki je koristna za zdravje ljudi in okolja. Koristi
hoje za starejše so vsestranske, med drugim lahko redna
hoja, hiter sprehod trikrat na teden, zadrži pojav demence
in prispeva tudi k temu, da starajoči dalj časa ostanejo
neodvisni. Povezave med zdravjem in telesno aktivnostjo
so zelo dobro raziskane in so tesno povezane tudi z urejanjem prostora in urbanističnim načrtovanjem. V tem duhu
so se tri britanske organizacije s področja javnega zdravja,
zagotavljanja kakovosti uličnega prostora in urejanja
prostora (National Heart Forum, Living Street, CABE) leta
2007 odzvale na kritično zdravstveno sliko prebivalstva
in pripravile priporočila namenjena urejanju prostora, ki
bo spodbujal zdravo in aktivno življenje Building Health
(Cavill, 2007). V dokumentu je očitno izpostavljen pomen
povezanega delovanja odgovornih na vseh treh področjih
za dosego potrebnih prostorskih rešitev in organizacijskih
ukrepov, ki skupaj podpirajo prebivalce pri odločanju za
vrsto mobilnosti. Podobno kažejo domače izkušnje z organizirano hojo otrok v šolo s Pešbusom, ki po eni strani
odražajo zavedanje o pomenu hoje za zdravje otrok in
varstvo kolja, hkrati pa razkrivajo potrebe po usklajevanju
staršev, šol in občin pri organizaciji in izvedbi peš hoje
ter tudi pri urejanju varnih in povezanih poti v lokalnem
okolju.
Spoznanja o tem, kako pomembna je hoja za starejše, povečujejo zanimanje mest in lokalnih skupnosti za zagotavljanje pogojev za hojo v lokalnem okolju. V tem kontekstu
je pomenljivo, da so številne slovenske občine v preteklem

letu izdelale Celostne prometne strategije, ki se vse osredotočajo tudi na peš promet in vključujejo tudi ukrepe za
izboljšanje infrastrukture za hojo. Prav celovito načrtovanje prometnih ureditev in povezovanje ukrepov na različnih
področjih bi znala biti ključna tudi za izboljšanje varnosti
starejših pešcev.
Ugotovitve o velikem številu prebivalcev, ki so odvisni od
hoje in se za hojo odločajo večkrat, med drugim tudi na
novo osmišljajo prizadevanja za hodljivost kot značilnost
urbanega okolja, da je po njem mogoče z lahkoto, brez
nepotrebnih ovinkov in pretiranega truda učinkovito
hoditi peš. Če vključimo hojo in hodljivost med merila za
načrtovanje kakovosti bivanja, sprožimo s tem tudi potrebe
po peš dostopnih programih in storitvah ter zaženemo
proces ponovnega približevanja dejavnosti uporabnikom in
mešanja dejavnosti v urbanem okolju. Kot je nedavno poročal The New York Times, je tako, hodljivo in živahno urbano
okolje, okolje kratkih peš razdalj in številnih osebnih odnosov tudi idealno za naše staranje in dolgoživo družbo.

Starejšim prijazne javni prostor je opremljen s primerno visokimi klopmi
z držali, z oprijemali ob stopniščih in tudi z javnimi sanitarjami.
Foto: Maja Simoneti

Foto: Blaž Križnik
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Nove prostorske prakse
Mar ko Peterlin
Neprestane inovacije so ena temeljnih značilnosti vsakdanjega življenja mest. Ko se njihovi prebivalci, skupnosti,
institucije ali uprave spopadajo z novimi izzivi razvijajo tudi nove načine ravnanja s prostorom. Če se izkažejo kot
koristne za določeno skupino ali širšo skupnost, slej ko prej najdejo tudi posnemovalce, s tem pa pridobijo tudi večji
obseg, občasno pa postanejo sistemski del upravljanja mesta. Pod pojmom nove prostorske prakse razumemo takšne
inovacije v ravnanju s prostorom, ki imajo omembe vredne učinke za vsakdanje življenje v mestih.
Čeprav mnoge inovacije v mestih prihajajo tudi s strani mestnih uprav in zasebnikov, nas zaradi širših družbenih
učinkov in manjše vidnosti še posebej zanimajo skupnostne prakse v urejanju prostora, ki jih razumemo kot
samoorganizirane pobude s pomembnimi posledicami za produkcijo prostora. Tako kot skoraj povsod po svetu
te tudi pri nas vedno pomembneje sooblikujejo prostor. Njihova vloga v urejanju prostora postaja vidna tako
v strokovnih krogih kot v vsakdanjem življenju prebivalcev mest. Težko si je na primer predstavljati, kakšno bi
bilo danes življenje središča Maribora brez Živih dvorišč, Salona uporabnih umetnosti, Tkalke, Udarnika, GT22,
Vetrinjskega dvora ali Centra mobilnosti, ali pa skupni in javni prostor sosesk, kot sta Ruski car ali Savsko naselje
v Ljubljani, brez aktivnosti skupin, kot so prostoRož ali Skupaj na ploščad!. Še bolj pomembno, čeprav morda bolj
skrito, na vsakdanje življenje mest vplivajo raznolike vrtičkarske skupnostne prakse, potovanja po Sloveniji in
bližnji okolici pa si je težko predstavljati brez sopotniškega portala prevoz.org.
Tovrstne prakse lahko po eni strani razumemo kot reakcijo na premalo učinkovito javno upravljanje s prostorom.
Pri tem gre tako za pretirano formalizacijo procesov, ki pogosto zaznamuje urejanje prostora v razvitem delu sveta,
kot tudi za nezmožnost regulacije zasebnih in posamičnih interesov za skupno in javno korist, ki bolj zaznamuje
manj razvite dele sveta. Po drugi strani pa lahko tovrstne prakse razumemo tudi kot poskuse uvajanja alternativnih
produkcijskih, upravljalskih in ekonomskih modelov, ki se razvijajo kot reakcija na očitne težave prevladujočega
neoliberalnega modela tržnega gospodarstva in na vedno bolj omejena finančna sredstva javnih uprav.
Mnoge primere tovrstnih skupnostnih praks pri nas smo skupaj s širšo uredniško skupino v letih 2014 in 2015
opisali v dveh katalogih z naslovom Prostori sodelovanja. V tem zborniku zbrani članki predstavljajo dopolnitev in
komentar tovrstnih praks ter ponudijo primerjavo z drugimi deli sveta.
Poglavje začenjata dva članka, ki poglobljeno primerjata vrtičkarske prakse različnih mest po svetu. Prvi od njiju,
Urban Gardening: Every City Has Its Own Story, obravnava vrtičkarske prakse Ljubljane, Zagreba in Dunaja. Na podlagi
različnih perspektiv in pogojev v teh mestih članek predlaga nekaj univerzalnih korakov, ki jih lahko mestne uprave
naredijo, če želijo vzpostaviti skupni jezik s tistimi prebivalci, ki imajo željo po obdelovanju svojega koščka zemlje.
Drugi članek na temo vrtičkarstva, Social cohesion and community gardens: comparing Slovenia and South Korea,
primerja skupnostne vrtove v Mariboru in Seulu z vidika izboljšanja kakovosti vsakdanjega življenja prebivalcev
mest ter vključevanja javnosti v procese odločanja. Članek izpostavlja, da lahko skupnostni vrtovi igrajo pomembno
vlogo pri reševanju negativnih družbenih posledic pretirano tržno naravnane urbane politike, krepitvi družbene
povezanosti in vzpodbujanju trajnostnega urbanega razvoja.
Tretji članek Od nas za nas premišljuje širši pomen skupnostnih praks, ki so naselile prazne prostore v mestih.
Opozarja na težavno primerjanje družbene dodane vrednosti, ki jo takšni prostori ustvarjajo, z ekonomsko
vrednostjo, ki se obeta, kadar interes za takšne prostore pokaže zasebni ali javni investitor.
Sledi članek o restavraciji Skuhna v Ljubljani, ki izpostavlja družbene koristi integracije migrantov v lokalno okolje
ter kulturno obogatitev mesta z njihovim prihodom. Dokazuje, da tovrstne prakse ob krepitvi socialnega kapitala
območja lahko tudi povsem uspešno poslujejo.
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Poglavje in zbornik zaključuje članek Med Ljubljano in Seulom: skupnostne prakse kot razvojna priložnost v mestih,
v katerem primerjamo pristope Ljubljane in Seula pri uvajanju novih prostorskih praks. Izkušnje s skupnostnimi
praksami v Seulu, kjer je mestna uprava civilno družbo prepoznala kot pomemben dejavnik družbeno
vključujočega in trajnostnega urbanega razvoja, so lahko pomembne tudi za slovenska mesta. Kažejo, da je lahko
oblikovanje partnerstva med javnimi institucijami in civilno družbo za mesta razvojna priložnost tako z vidika
preseganja obstoječih kot iskanja in uveljavljanja novih družbeno pravičnejših in okoljsko vzdržnejših oblik
družbenega, gospodarskega in političnega delovanja na lokalni in širši ravni.
Vsem člankom je skupno izpostavljanje družbenih koristi obravnavanih skupnostnih praks in odnosa do
prevladujočih ekonomskih modelov ter načinov upravljanja mest. Čeprav vse skupnostne prakse delujejo v
okviru obstoječih družbeno-ekonomskih odnosov in pravil, obenem pogosto vzpostavljajo pogoje za vsaj delen
izstop iz teh okvirov. Na ta način predstavljajo priložnost za preverjanje odnosov in pravil, ki jih sicer pogosto
obravnavamo kot zunanjo danost, kot nekaj nespremenljivega. Skupnostne prakse tako delujejo kot nekakšen
razvojni oddelek urejanja prostora in jih zato ne smemo obravnavati izven javnih politik na področju urejanja
prostora, temveč kot njihov sestavni del. Prostorskega načrtovanja in drugih formalnih oblik urejanja prostora ne
nadomeščajo, temveč jih dopolnjujejo.
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Urban gardening: every city has its own story
Pet ra Očkerl, Maja Simoneti
The article deals with different approaches of cities and municipalities to urban gardening. Cities use different
measures to support people in gardening in certain areas or prevent them from doing so. In this article, we learn
examples of Ljubljana, Zagreb and Vienna – the policies of these cities in relation to urban gardening, as well as the
answers and activities of gardeners are presented briefly. Based on various perspectives and conditions in these
cities, the article suggests some universal steps that cities and municipalities can make if they want to establish a
common language with those who have the desire to cultivate their own piece of land.
Članek obravnava različne pristope mest in občin k urbanemu vrtnarjenju. Mesta uporabljajo različne ukrepe, s
katerimi prebivalce podpirajo pri vrtnarjenju na določenih območjih ali pa jim to onemogočajo. V članku spoznamo
primere Ljubljane, Zagreba in Dunaja – na kratko so predstavljene tako politike teh mest v zvezi z urbanim
vrtnarjenjem kot tudi odgovori in aktivnosti vrtičkarjev. Na podlagi različnih perspektiv in pogojev v teh mestih
članek predlaga nekaj univerzalnih korakov, ki jih mesta in občine lahko naredijo, če želijo vzpostaviti skupni jezik s
tistimi prebivalci, ki imajo željo po obdelovanju svojega koščka zemlje.
Introduction
Urban gardening is one of the most widespread collaborative spatial practices in Slovenia. It is not a new phenomenon as it has been present in Slovenian cities and towns
for decades, most extensively since the end of World War
II. Urban gardens are everywhere – on municipal gardening plots, in schools and kindergartens, nurseries, and in
the neighbourhoods. There are well-arranged gardens and
gardens on temporary occupied plots in parks; there are
gardening communities and traditional garden colonies,
gardens on rented and lent plots. And this is the case in
most cities in Europe and all around the world.
The phenomenon of urban gardening is much more than
just about food production. Members of the global urban gardening community seek for a retreat to nature,
an opportunity to socialise, to stay outdoors and work
on the fresh air, and for self-realisation. More than the
plots it is the communities formed around these that
encourage citizens to cultivate their own gardens. According to Christa Müller, a German sociologist, urban
gardens are the new centres of social solidarity and
a tool to fight the feeling that we are the subjects of
industrial production and consumption. The do-it-yourself and self-harvest concepts of urban gardening symbolise the search for self-expression and imply a transition to post-modern values and lifestyles. Moreover,
new gardening practices and growing communities are
spurring local economies and new forms of commodity
exchange. In Slovenia, a local initiative from Ljubljana
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– Zelemenjava developed to a national movement, where
seeds, saplings, and harvest surplus combined with
gardening tips are being exchanged regularly all over
the country.
What is the role of cities and municipalities?
the needs of gardeners and the attitude of the cities towards urban gardening are constantly changing; the relationship between gardeners and city authorities is always
rather tense. The authorities sometimes tend to regulate
gardening and push it to the outskirts of the city, while
gardeners are quite innovative in finding possibilities for
gardens close to their homes, also in the city centres and
in areas not planned for gardening.
How to respond to the needs and improve the regulations so that they will fulfil the expectations of both
parties and how this is done in other European cities
were the main questions of a round table organised in the
framework of the Chelsea Fringe Ljubljana in May 2015
by Zelemenjava, Mreža za prostor, and IPoP. Guests from
Ljubljana, Zagreb, and Vienna were invited to share their
experience.
Ljubljana
Ljubljana, the national capital and biggest municipality
in Slovenia, has a long tradition in plot garden planning
and a great variety of gardening plots with a vibrant
community life. Several studies that analysed gardening locations and changes through time, including an

has managed to provide numerous new garden plots and
in many ways it managed to meet the high demand for
gardening plots. Nevertheless, the gardening community
has proven to be highly resistant to urban planning and
a lively informal scene remains even in the very centre of
Ljubljana.
Other municipalities in Slovenia tend to follow the
example of Ljubljana. This means that since 2007 many of
them have dealt with urban gardening with the intention
to eliminate informal gardens and to plan new organised
municipal gardening areas. While many of them are preparing new gardening ordinances and plans, some managed to start experimental projects or even succeeded to
totally rearrange the gardening practice. Slovenj Gradec
is an example of the latter. In Maribor, the first community garden in Slovenia was organised in the framework
of the European Capital of Culture and another one called
Beyond the construction site started as a cultural project
in Ljubljana and became well known for its vital gardening community.
Zagreb
Community garden Beyond Construction Site in Ljubljana.
Photo: Maja Simoneti

analysis of interviews with gardeners, proved that gardeners prefer the possibility to have a temporary garden
in the city, close to their home, over having a long-term
arrangement in the outskirts of the city. This seems to be
the crucial problem of urban gardening in Ljubljana and
one of the causes for the development of widespread informal urban gardening. While in the past the authorities
assumed that gardening will eventually disappear from
the city, urban gardening community has been getting
stronger and new plot garden areas have been set all over
the town.
After the introduction of a more restrictive gardening
policy in 2007, the gardeners at some locations withdrew
their regular gardening activities and waited for what
the municipality was going to offer. However, the measures taken by the municipality – some new locations and
solutions – did not meet the needs, and several abandoned urban gardens made a comeback few years later.
Although the municipality supports and plans garden
plots, these are mainly located out of the city and established top-down with a lack of public participation in
planning and construction. Until today, the municipality

In Zagreb, urban gardening emerged as a political issue
in 2013 when the mayor announced that the municipality
would arrange urban gardening plots. The communal garden for organic production and permaculture Eko Ekipa
Prečko was organised by the citizens, who voluntarily
cleaned an abandoned area owned by the city. Despite
their struggle to get an official permission, they could
only obtain a tacit approval. The city does not oppose
their activities but also does not formally support them
and consequently carries no responsibility.
In Croatia, it is hard to define the general sentiment the
local authorities have towards urban gardening. Some are
offering strong support (cooperative Gredica in Varaždin)
and some are ignoring the requests of the citizens, as the
above presented case in Zagreb. There are also many cases of cooperative bottom-up urban gardens that gained
some kind of support from the local authorities, such as
cooperative udruga Zona00 in Rijeka, cooperative Kopriva
in Koprivnica, and cooperative Zelena spirala in Split.
Vienna
Vienna has a long tradition of municipal garden planning and strong political support for urban gardening.
There are three different types of urban gardens in
Vienna: allotment gardens, community gardens and
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Gathering of activists at community garden Beyond Construction Site in Ljubljana. Photo: Maja Simoneti

self-harvesting. The traditional gardens at the outskirts
(Schrebergarten) are predominantly used by senior citizens, whereas the community urban gardens in the city
centre are popular with the open-minded young generation. The city supports gardening in several ways, most
importantly through financial support for basic facilities
and management.
In addition, there is an online information platform and a
telephone line where all questions are answered instantly. Gartenpolylog, an NGO promoting the urban gardening
culture with a record of gardens and awareness raising
activities, is also partly funded by the city. Urban gardens
in Vienna are located in 50 different spots all around the
city, including the very city centre. Some of them have
been organised by the city, others are a result of local
initiatives. All of them are treated in the same way by the
city and get the same support; there is only one differen-

Soft measures rather than facilities
although planning is important and regulation should
not be ignored, what has proven to be of substantial
importance for urban gardening practice is the capacity
of municipalities to cooperate with the gardeners and
react to individual requests and cases. The examples of
good practice are always a result of fruitful cooperation
between gardeners, landowners, and authorities rather
than perfectly managed facilities and strict regulations.
Therefore, the cities should focus on soft measures and
support, which is in either case the better deal in times
of austerity cuts. The municipality could deal with urban gardening by providing information where urban
gardening is allowed and supporting the development
of gardening practice on updated grounds. They should
consider urban gardens as a temporary use of unused
land and appreciate gardening as a practice important
for social cohesion.

ce – the community gardens can be used by a person for a
limited period of three years.
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Članek predstavlja skrajšano in mestoma spremenjeno verzijo
članka, ki je bil objavljen URBACT Blogu 17. avgusta 2015.

Social cohesion and community gardens: comparing
Slovenia and South Korea
Bla ž Kri ž nik
Community gardens have gained a lot of attention over past years as an instrument of community-driven urban
design, which can help cities address their social, economic and environmental problems. Although South Korea
and Slovenia have not much in common at first sight, the Community Eco Urban Garden in Maribor, Slovenia’s
second largest city, may provide a valuable example of not only how urban gardening improves the well-being of
individuals, but also of how to integrate urban gardens into community-driven urban design in order to address
larger social problems, such as lacking social cohesion and civic participation. Community gardens might be
small in size, but they can play an important role in addressing negative social consequences of neoliberal policy,
strengthening of social cohesion, and contributing to sustainable urban development.
Skupnostni vrtovi kot orodje urbane politike so v zadnjih letih deležni precejšnje pozornosti po vsem svetu. Slovenija
in Južna Koreja v tem pogledu nista izjemi. Čeprav na prvi pogled sicer nimata veliko skupnega, je lahko Skupnostni
urbani eko vrt v Mariboru primer uspešne skupnostne prakse in vzor za slovenska kot južnokorejska mesta tako z vidika
izboljšanja kakovosti vsakdanjega življenja njihovih prebivalcev, kakor tudi z vidika krepitve družbene povezanosti
in vključevanja javnosti v procese odločanja nasploh. Primer tudi kaže, da so skupnostni vrtovi po velikosti sicer
razmeroma majhni, a lahko kljub temu igrajo pomembno vlogo pri reševanju negativnih družbenih posledic pretirano
tržno naravnane urbane politike, krepitvi družbene povezanosti in vzpodbujanju trajnostnega urbanega razvoja.

Social consequences of neoliberal policy
in South Korea

behind unrestricted economic growth and speculative
urban development.

Cities compete to attract new investments, corporations,
events, and tourists, which are expected to boost their
economic growth and urban development and improve
the quality of everyday life. There is little evidence,
however, that this competitive urban policy inevitably
results in long-term economic growth and urban development that is equally beneficial to all citizens. In
contrast, a growing body of evidence suggests that the
actual benefits of this competition are unevenly distributed among different social groups in cities (Mayer,
2007). Social polarisation and economic inequalities,
declining communal life, and decreasing civic and political rights are believed to be largely the consequences of
neoliberal policy, which prioritises competition, profit,
efficiency, market-driven urban development, welfare
cuts and individual responsibility over collaboration,
commons, balanced and sustainable urban development,
even distribution of resources and shared responsibility
in cities. Harvey (1989) warned a long time ago that the
rise of neoliberal urban entrepreneurialism leads towards
corporatisation of urban policy, while the mechanisms of
intra-urban competition are becoming the driving force

South Korea used to be no exception in promoting neoliberal policy in order to boost unrestricted economic
growth and speculative urban development rather than
improving the quality of the environment and everyday
life. Little if any attention was given to environmental
and social consequences of such policies. Over the past
decade, growing social polarisation and economic inequalities in South Korean society have largely been seen
as an outcome of the 1997 IMF crisis and subsequent
neoliberal responses, which were promoting the liberalisation of the financial sector and the flexibility of
the labour market (Chang, 2006). In this sense it comes
as no surprise that in comparison to other countries
South Korea ranks rather low in several key areas, which
directly affect social cohesion and quality of everyday
life. Income and wealth, jobs and earnings, work and life
balance, health status, social connections, environmental quality and subjective well-being in South Korea are
all noticeably below the OECD average.
In particular, social connections, which refer to perceived
social network support, are one of the lowest among OECD
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Income and
wealth

Jobs and
earnings

Work and
life balance

Health
status

Social
connections

Environmental
quality

Subjective
well-being

Slovenia

2 ,16

6 , 21

7,75

6,48

7, 6 0

7, 01

4,46

South Korea

2,20

5,36

5,36

4 , 91

1, 6 0

5,36

4,27

OECD

3,59

6,20

7, 3 0

6,95

6,65

7, 2 2

6 ,18

Table 1: South Korea’s well-being indicators compared to Slovenia and OECD, 2012, Source: OECD (2013b: 34)

countries. In 2012 77% of respondents in South Korea
reported that they “have relatives or friends they can
count on”, which was rather below the OECD average of
90% (OECD, 2013b: 57). Social connections positively
affect the quality of everyday life of individuals and
society in general. While individuals with extensive social connections are expected to have better health, live
longer, and are more likely to get a job, social connections can also strengthen trust. In Korean society, family
used to play the key role in providing social support in
the past. Yet this has recently been greatly undermined
and the family’s role is gradually diminishing. South Koreans seem to increasingly perceive themselves as being
isolated in what has become an individualised and competitive society. This perception may be even stronger
among disadvantaged social groups, such as the youth
or the elderly, who experience higher than average poverty rates, unemployment and social exclusion. Besides,
when compared to other OECD countries, South Koreans
express a low level of interpersonal trust, low community
tolerance to minority groups, and little confidence to the
national government, which in consequence also negatively affects social cohesion (Table 2). Interpersonal
trust seems to have been slowly yet continuously in decline for almost two decades, which makes the strengthening of social cohesion in South Korean society even a
more urgent task.
A recent OECD (2013a: 3) study therefore unsurprisingly
warns that in order to preserve South Korea’s successful
economic and social achievements of the past, new policies must be “put in place to strengthen social cohesion

in pursuit of stronger, more inclusive growth in the years
to come.” Strengthening of social cohesion is at the same
time important not only for the social equity and economic growth, as the study suggests, but is also of utmost
importance for long term sustainable urban development
in a country, where more than 80% of the population is
concentrated in urban areas and almost every second
South Korean lives in the Seoul metropolitan region.
Social cohesion and community-driven urban design
The limitations of neoliberal policy have become evident
during the recent economic crisis, which was to large
extent generated by speculative urban development
(Harvey, 2012). The economic crisis and its aftermath also
made it obvious that competitive urban policy can neither
sustain long-term economic growth nor significantly improve the quality of everyday life in cities for all, when its
benefits are unevenly distributed across different social
groups. By building partnerships between public, private
and civic stakeholders various efforts have been recently
made in cities around the world to find alternative urban policy approaches that could overcome dominant
economic, social and political arrangements and lead
towards a more just and sustainable urban development
on the long run. Social sustainability has been in this
way recognised as an integral part of sustainable urban
development. Urban policy, which aims to strengthen
social sustainability, should in this case provide a decent
quality of everyday life to every citizen; promote equal
access to housing, jobs and education for social groups
with different economic, social and cultural backgrounds;

People with high level of trust
in others (2008)

People with confidence in
national institutions (2010)

People with high tolerance of
minority groups (2010)

Slovenia

52,9%

51,1%

5 2 ,7 %

South Korea

46,2%

40,6%

42 , 5 %

OECD

58,5%

5 6 , 3%

60,6%

Table 2: Trust in South Korea compared to Slovenia and OECD, 2008, 2010, Source: OECD (2011: 91-99)
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Garden sheds are at the centre of communal life in Community Eco Urban
Garden. Photo: Blaž Križnik

foster their integration by addressing economic, social
and political exclusion; sustain existing social and cultural structures in cities; and encourage civic participation
in decision-making (Manzi et al., 2010).
While urban policy alone cannot address each and every
aspect of social sustainability – since the later depends
on successful implementation of a broad array of policies, including urban, economic, social welfare, education and environmental policy – it can, however, create
inclusive cities, based on shared values and civic culture,
sense of social equity and solidarity, place attachment
and collective identities among citizens. Community is
recognised as the key of an urban policy which tries to
revive local economies and labour markets, strengthen
social cohesion, trust and solidarity among citizens,
promote comprehensive urban regeneration of deprived
urban areas, improve natural environment, support civic
participation in planning and decision making, and establish new forms of urban governance and self-management of localities (Križnik, 2013).
These new urban policy approaches are in many cases
based on community-driven urban design, where active
civic participation in planning and in decision-making
processes not only improves its quality but also mediates
and strengthens trust between public, private and civic
stakeholders. Sharing responsibilities between different stakeholders builds partnerships that decrease the
dependence of cities on outside resources, while the
communities perceive, use and manage places that are
built with their involvement better than when these are
made without them (Kim et al., 2012). Community-driven
urban design in this way not only improves the rational
use of resources, but also strengthens the broader political legitimacy of urban policy (Sanoff, 1999).

It comes as no surprise that community gardens have
gained a lot of attention over the past years as an important instrument of community-driven urban design. Community gardens not only contribute to better environmental and economic sustainability, but also positively
affect social sustainability in cities in various ways. Positive impact of community gardens on sustainable urban
development can be expected in terms of better access
to safe and healthy food, better health and psychological
well-being of citizens, provision of attractive environment for leisure, recreation and education, or creation
of new jobs. At the same time community gardens also
provide shared communal space in cities, which are
otherwise increasingly characterised by market-driven
urban development and commodification of localities.
Community gardens as shared communal space can encourage interaction between social groups with different
economic, social and cultural backgrounds and can result
in stronger interpersonal trust, place attachment, and
sense of community (Hou, Johnson and Lawson, 2009).
In this way they contribute to stronger social cohesion in
localities as well as entire cities.
Community gardens in Slovenia
South Korea and Slovenia do not have much in common at first sight. Yet both countries experienced an
unprecedented economic growth and rapid urbanisation
during the post-war reconstruction, with similar social,
economic and cultural consequences on the everyday
life in cities. Although social polarisation and economic
inequalities in Slovenia are lower than in South Korea,
Slovenes also express a low level of interpersonal trust,
low community tolerance to minority groups, and little confidence in the national government, which in
consequence negatively affects social cohesion (Table
2). Similarly, Slovenia also falls short of OECD average
regarding income and wealth, health status, environmental quality and subjective well-being (Table 1). Yet in
a sharp contrast to South Korea, the social connections
in Slovenia seem to be stronger, with 92% of respondents
reporting that they know someone to count on if they
need help (OECD, 2013b: 57). For these similarities positive experiences with community gardens in Slovenia
can be a valuable example for South Korea of how urban
gardening can address larger social problems.
The Community Eco Urban Garden in Slovenia’s second
largest city of Maribor is a good case in point which
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Mullae Urban Garden is a well-known rooftop community garden in Seoul. Photo: Hongyi Choi

illustrates various positive impacts of community gardens on the quality of everyday life as well as in terms of
addressing the social sustainability in the city. The garden is located on the periphery of Maribor, near a popular
recreational area and close the somewhat deprived Borova vas neighbourhood, which is one of the most densely
inhabited areas in the city. It provides about eighty
individual gardens with eight gardening sheds, which are
used as a storage, but also as a social place for about ten
gardeners, who usually share them. Special gardens for
the disabled and children, and a smaller children’s playground are also provided on the site of the community
garden. A larger community building, located next to one
of the two entrances, offers space for communal activities, such as the educational and cultural programmes,
and for the regular meetings of the Eco Urban Garden
Association. The association, which brings together
more than two hundred gardeners, is formally managing
the community garden. All facilities were designed and
constructed by following the principles of sustainable
construction and urban design.
The Community Eco Urban Garden initiative has started
as a part of the Maribor European Capital of Culture festival in 2012. A small collective of Urban Furrows activists aimed to create a pilot case of sustainable urban
gardening in order to establish a “good practice in terms
of alternative and autonomous production, specifically in those aspects of life which are a prerequisite
for a tolerant, mutually cooperative, and creative society” (Gregorčič, 2011: 2). The municipality of Maribor
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provided the land and funding, while the activists build
the community garden in a close collaboration with the
nearby residents, traditional farmers, local schools, and
civic associations from the city. They have drawn on a
long history of urban gardens in Maribor, which dates
back to the mid 19 th century, when a housing colony for
railway workers was built on the outskirts of the city.
Each family in the colony was provided with a small
garden and shared orchard at that time. Successful integration of collective housing and urban gardens was
common in Maribor until few decades ago. During the
1980s the new urban plan reserved several areas for urban gardening, responding to a growing demand among
citizens. Yet, after the 1990s Maribor has experienced a
long and painful transformation from a once important
socialist industrial centre into a declining peripheral
post-industrial city, which is still struggling with economic problems and social conflicts (Kirn, 2014). With
the emergence of market economy and privatisation of
once public goods urban gardening has become to a large
extent socially and economically marginalised and was
literary expelled from the city to the outskirts.
The new Community Eco Urban Garden brings urban gardening back to the city and re-establishes it as a viable
approach of community-driven urban design, which aims
to improve the quality of everyday life and address sustainable urban development in Maribor. In this sense it
has to be seen as a part of longer tradition of urban gardening and self-management of local communities in Slovene cities rather than a result of recent global trends.

Yet, in trying to relate to these already established cultural practices the approach does not romanticise the bygone communal life on the Slovene countryside nor does
it try to idealise the collectivity of the socialist past. The
Community Eco Urban Garden in Maribor effectively provides the local residents with access to certified ecological food production and creates a new communal space in
a rather deprived neighbourhood; while at the same time
it empowers them to act collectively in pursuing their
shared interests beyond the realm of urban gardening. In
this way the community garden has improved social connections among the local residents, while some of them
have become actively involved in other grassroots initiatives in the city.
From individual towards community gardens
Urban gardening seems to be thriving in South Korea at
the moment. The report of the Ministry of Agriculture,
Food and Rural Affairs (2015: 2) shows that the urban
gardens in South Korea cover a six times larger area than
they used to cover just few years ago. The total size of
urban gardens has increased from 104 ha in 2010 to 564
ha in 2013 and the number of urban gardens has increased
from 4.093 to 54.805 nationwide during the same period.
It is estimated that about 153.000 citizens were involved
in urban gardening in 2010, while the number of citizens
involved in urban gardening reached about 885.000 in
2013 and is expected to reach one million by 2015. Urban
gardening has become an important part of the national
environmental agenda, while local governments are trying to increase the number and size of areas dedicated to
urban gardening, offer financial support, and organise
related education programmes for citizens. An increasing
number of private enterprises and civic organisations are
becoming involved in urban gardening too. Yet, according to the same report individual gardens account for
more than 80% of all urban gardens in South Korea. While
individual gardens can have a positive impact in terms of
access to safe and healthy food, better health or psychological well-being of individuals, their communal value
and impact on social sustainability are somewhat limited.
The Community Eco Urban Garden in Maribor in this sense
provides a valuable example of how urban gardening can
not only improve well-being of individuals, but also of how
to integrate urban gardens into community-driven urban
design in order to address larger social problems, such as
lacking social cohesion and civic participation. In this
case community gardens have positive impact not only

on individual income, wealth, health and subjective wellbeing, but can also create local jobs, help in balancing
work and everyday life, and improve interpersonal trust
and social connections. These are the very areas where
South Korea falls behind other OECD countries. Community gardens might be small in size, but they can play an
important role in addressing negative social consequences
of neoliberal policy, strengthening of social cohesion and
contributing to sustainable urban development on long
term. Yet in this case the important task for urban policy
is to move from individual urban gardens towards various
collective forms of urban gardening.
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Od nas za nas
Aidan Cerar
In recent years, we have seen more and more places in Slovenia developed from a community initiative. They have
evolved from voluntary work, solidarity and creativity of the community. Due to the economic crisis, classical
development stories based on private investment have been rare in recent years, resulting in a plethora of empty
buildings. Empty buildings are an important urban dysfunction that partly allow the redefinition of the basic
assumptions of capitalism – the inalienability of the right to private property, since new contents developed in
these buildings can represent a new value for the city.
Zadnja leta opažamo v Sloveniji vse več prostorov, ki so se razvili iz skupnostne pobude. Razvili so se iz
prostovoljnega dela, solidarnosti in ustvarjalnosti skupnosti. Zaradi gospodarske krize so bile klasične razvojne
zgodbe, ki temeljijo na zasebni investiciji, zadnja leta redke, posledica pa je bila množica praznih stavb. Prazne
stavbe so tako pomembna urbanistična disfunkcija, da mestoma dovoljujejo redefinicijo osnovnih predpostavk
kapitalizma – neodtujljivost pravice privatne lastnine, saj nove vsebine, ki se v teh stavbah razvijejo lahko za mesto
predstavljajo neko novo vrednost.
Zadnja leta opažamo v Sloveniji vse več prostorov, ki so
razvili iz nekakšne skupnostne pobude. Razvili so se iz
prostovoljnega dela, solidarnosti in ustvarjalnosti skupnosti, ki prostor praviloma uporablja in upravlja, zanj pa
tudi skrbi. Lahko bi rekli, da če običajno pobude za spremembe v prostoru temeljijo na vložku finančnega kapitala,
pri skupnostih prostorih ta temelj predstavlja socialni
kapital. Sicer ne moremo reči, da gre za pravilo, vendar se
kot pogosta značilnost skupnostnih prostorov v Sloveniji
kaže, da so njihovi pobudniki nekako vpeti v kulturno in/
ali kreativno sceno, oziroma opravljajo poklice, ki bi jih
vsaj delno lahko povezali z ustvarjalnostjo.

Cirkulacija 2 v Tobačni, Ljubljana. Foto: Cirkulacija 2
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Tudi v tujini imajo ljudje, vpeti v kulturne in kreativne
poklice, vse večji vpliv na razvoj mest. Mesta, ki poskušajo
postati privlačna za investitorje, se pogosto odločijo slediti nasvetom teoretikov kreativnih mest. Tako poskusijo
pritegniti kreativce, talent in visoko zaposljivo delovno
silo, ta pa naj bi slej ko prej privabila tudi investitorje
– tako približno gre zgodba, če skrajno poenostavimo.
Kakorkoli, namesto, da bi kreativna in kulturna scena
zamišljen razvoj podprla, se pogosto zgodi ravno obratno.
Politiki urbanega razvoja se uprejo; zavrnejo tezo, da je
koristna le tista vrsta ustvarjalnosti, ki vodi v ustvarjanje
ekonomske vrednosti, in se hkrati povezujejo z akterji,

katerih cilj je ustvarjanje družbene vrednosti v lokalno
avtentičnemu kontekstu. Primere lahko iščemo v Hamburgu – Gängeviertel, Berlinu – Media Spree Area, Bristolu
– People's Republic of Stokes Croft, ki si delijo še eno pomembno lastnost: lokalno kulturno in kreativno skupnost
je povezalo ravno nestrinjanje z razvojno politiko. Boj za
prostor torej.
Za slovenske skupnostne pobude le redko velja, da jih je
povezalo nestrinjanje z razvojno politiko. Prej obratno,
ker ni jasnih razvojnih politik oziroma se te materializirajo
prepočasi, se skupnosti povežejo in delujejo po sistemu
od nas za nas. Izvajajo razne storitve oziroma prakse, ki
dopolnjujejo področje javnih storitev. Tako ustvarjajo določeno družbeno vrednost, zaradi česar so nekatere izmed
skupnosti, ki upravljajo s skupnostnimi prostori, deležne
različnih oblik podpore, ki pa je le redko sistemska. Prav
ustvarjanje te družbene vrednosti je bistven element
skupnostnih praks, če te želijo biti deležne podpore iz
strani javnih sredstev. Problem pa je, da je ustvarjanje
družbene vrednosti bistveno težje meriti, kot pa ustvarjanje ekonomskih vrednosti. Hkrati se pri skupnostnih
praksah odpira še eno vprašanje: same po sebi niso nujno
demokratične. Skupnostno upravljanje je lahko izrazito
demokratično, odprto in dostopno za nove člane, lahko
pa tudi ne – v nekaterih skupnostih je odločanje domena
nekaj ljudi. Tudi to je težko preveriti.
V nekaterih izmed zgoraj navedenih tujih primerov so
pobudniki svojo legitimnost preverili na lokalno izvedenih
referendumih in dosegli dober rezultat ter si tako bistveno
izboljšali pogajalsko pozicijo v odnosu do oblasti. Res je
tudi, da so referendumi z Brexitom nekaj svojega sijaja
izgubili. Kljub temu je za skupnostne prostore nujno,
da prinašajo neko korist skupini, ki so ji namenjeni, ter
območju, v katerem se nahajajo. Če se skupnostne prakse
razvijejo v prostorih, ki so že dalj časa prazni, potem je
vsaka korist presežek, saj bi bila ta v primeru, da bi prostori ostali prazni, enaka nič. Nekatere države so šle v tem
razmišljanju precej daleč, recimo nizozemsko ministrstvo
za gospodarstvo, ki je v zloženki, namenjeni skvotanju,
izdani okrog leta 2000, opozorilo lastnike nepremičnin,
naj jih ne puščajo praznih, saj si kot majhna država z veliko prebivalci ne morejo privoščiti praznih nepremičnin.
Zgodbe skupnostnih prostorov pa se precej spremenijo,
kadar se pojavi investitor ali načrt razvoja območja.
Takrat ni več vsaka korist ali dodana družbena in/ali ekonomska vrednost dovolj. Ustvarjena vrednost, taka ali
drugačna, mora biti višja od tiste, ki naj bi jo generirala

Rog, Ljubljana. Foto: blublu.org

predvidena nova raba. To je trenutek, ko se odprejo številna vprašanja, in vsaj v primeru prostorov v javni lasti sta
najpomembnejši dve vprašanji: (1) kakšna je percepcija
meščanov o ustvarjeni vrednosti pred in po prenovi in (2)
kdo je koristnik te vrednosti. Odgovora na ti dve vprašanji
predvidoma zakoličita zgodbo v eno ali drugo smer.
Resnici na ljubo se velika večina slovenskih skupnostnih
prostorov s tema dvema vprašanjema še ne srečuje. Zaradi
gospodarske krize so klasične razvojne zgodbe, ki temeljijo na vložku finančnega kapitala precej redke. Gre za
značilnost, ki je skupna mestom jugovzhodne Evrope. Ta
so namreč prepredena s praznimi prostori, saj se je industrija umaknila razmeroma pozno, šele v devetdesetih,
hkrati pa je njihov urbani razvoj presekala gospodarska
kriza, in to ravno v trenutku, ko jim je nekako steklo. Vse
to za sabo pušča prazne prostore, skupnostne prakse pa
jim vdihujejo nova življenja, nove koristi, v njih pa se
ustvarja nova vrednost. Zato ne pozabimo pametnega
stavka nizozemskih ekonomistov, ki so se zavedali, da so
prazne stavbe tako pomembna urbanistična disfunkcija,
da mestoma dovoljujejo redefinicijo osnovnih predpostavk kapitalizma – v tem primeru predpostavko neodtujljive pravice privatne lastnine. Hkrati pa ne pozabimo,
da vsaj nekateri kazalci kažejo izboljševanje ekonomske
slike, kar ponavadi spodbudi investicije v nepremičnine.
Ker je Slovenija prijetna za bivanje, slovenska mesta z
Ljubljano na čelu pa vse bolj zanimiva, prijetna, prijazna,
varna in dostopna, pa naj nas ne preseneti, če se bo z
zgornjimi vprašanji začelo srečevati vse več skupnostnih
prostorov in pobud.
Članek predstavlja skrajšano in mestoma spremenjeno
verzijo članka, ki je bil objavljen v časopisu festivala Indigo
septembra 2016.
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Skuhna – a migrants' cuisine in Ljubljana
Ur ban Jer iha
In the Refugees for Co-Creative Cities project, supported by Advocate Europe, we investigated the role of refugees
and migrants in European cities. Are refugees an obstacle or an opportunity for cities? How are they organized? The
project partners Demos Helsinki and IPoP analyzed examples of good practices in Europe, kitev from Oberhausen
carried out some interventions with refugees, and we organized national and international policy development
conferences. In the article Skuhna, we describe how migrants contribute to the urban character of Ljubljana.
V projektu Refugees for Co-Creative Cities, podprtem z Advocate Europe, smo raziskovali vlogo beguncev in
migrantov v Evropskih mestih. So begunci ovira ali priložnost za mesta? Kako so organizirani? Projektna partnerja
Demos Helsinki in IPoP sta analizirala primere dobrih praks v Evropi, kitev iz Oberhausna je z begunci izvedel nekaj
intervencij in organizirali smo nacionalne in mednarodne konference za razvoj politik. V članku Skuhna opisujemo,
kako migranti prispevajo k urbanosti v Ljubljani.
Restaurant of the Global South

Why is Skuhna important for Ljubljana?

Skuhna is a restaurant in Ljubljana, Slovenia. It has been
operating since 2012 as a social enterprise with the mission to bring together migrants and local inhabitants.
The restaurant employs cooks and waiters of diverse
nationalities, so every day they serve food from another
country, making it a vibrant cultural spot.

Slovenia is quite a homogeneous society. Residents that
originate from ex-Yugoslavian republics are well integrated and well present through food, music etc., but
apart from that, Slovenia has little foreigners. Slovenia
also belongs to the Eastern European countries that have
been averse to hosting new people on a larger scale.

How did it get started?

Skuhna therefore represents a notable case of cultural
exchange from remote territories. It serves as a platform
for labour and social integration for newcomers and
learning through cuisine for the locals.

The initial aim of Skuhna was to broaden the multicultural activities of the NGO Zavod Global, such as workshops, theatre, and education. Together with Zavod
Voluntariat they have started bringing together rich
culinary knowledge of migrants from the countries of
the so called Global South. It first started as a catering
service and then expanded to a restaurant in 2014. The
name Skuhna is a wordplay in Slovenian, as it combines
the words for “to cook up” (skuhati) and for “kitchen”
(kuhinja). So Skuhna is a place where something more
than just cooking is happening.

What do they do but cook?
Skuhna is not just another restaurant and catering with
World Cuisine – it is also a venue for cultural events.
Friday dinners with stories are events where migrants
tell their life stories and play traditional music accompanying the meal. Skuhna Talk! is an open debate about
hot topics in the society. SkuhnaWOOD are film and dance
events from the Global South. And to wrap it up, they
organise cooking workshops, too.
What can we learn from Skuhna?
In the short period of existence, the social enterprise
Skuhna has proved it is possible to combine a successful operating restaurant and a social impact at the same
time. If that works even in a culturally reserved country,
then this model deserves closer attention of migration
policy makers across Europe.

Kuharska delavnica. Photo: Skuhna
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This article was initally published in WITH publication in 2016.

Med Ljubljano in Seulom: skupnostne prakse kot razvojna
priložnost v mestih?
Bla ž Kri ž nik
At first glance, Slovenia and South Korea do not have much in common. However, there are some similarities
between them regarding the role of civil society and the importance of community practice in spatial planning.
Systemic exclusion of civil society from the processes of political decision-making and city governance was a
recent feature of Seoul's urban development. Through the election of a former civil society activist for the mayor of
Seoul, the attitude of the city administration towards civil society became more inclusive. The city administration
recognized civil society as an important factor of socially inclusive and sustainable urban development, which
increased the role of local communities and community practices in urban development. Experience with community
practice in Seoul can also be important for Slovenian cities as it shows that the creation of a partnership between
public institutions and civil society can be a development opportunity for cities; both in terms of surpassing
existing ones and seeking and enforcing new socially fair and environmentally sustainable forms of social,
economic, and political action at the local and higher levels.
Kljub očitnim razlikam med Slovenijo in Južno Korejo obstajajo nekatere podobnosti glede vloge civilne družbe
in pomena skupnostnih praks pri urejanju prostora. Za urbani razvoj Seula je bilo še nedavno značilno sistemsko
izključevanje civilne družbe iz procesov političnega odločanja in upravljanja mesta. Z izvolitvijo nekdanjega
civilnodružbenega aktivista za seulskega župana je postal odnos mestne uprave do civilne družbe bolj vključujoč.
Mestna uprava je civilno družbo prepoznala kot pomemben dejavnik družbeno vključujočega in trajnostnega
urbanega razvoja, s čimer se je povečala vloga lokalnih skupnostni in skupnostnih praks v urbanem razvoju. Izkušnje
s skupnostnimi praksami v Seulu so lahko pomembne tudi za slovenska mesta saj kažejo, da je lahko oblikovanje
partnerstva med javnimi institucijami in civilno družbo za mesta razvojna priložnost tako z vidika preseganja
obstoječih kot iskanja in uveljavljanja novih družbeno pravičnejših in okoljsko vzdržnejših oblik družbenega,
gospodarskega in političnega delovanja na lokalni in širši ravni.
Slovenija in Južna Koreja
Slovenija in Južna Koreja (v nadaljevanju Koreja) na prvi
pogled nimata veliko skupnega. Vendar zgodovinska primerjava družbenega, gospodarskega in političnega razvoja
pokaže pomembne podobnosti, ki niso povsem naključne,
ampak so vsaj deloma posledica njunega preteklega strukturnega položaja v svetovnem gospodarstvu. Zgodovina
Slovenije in zlasti Koreje je namreč zgodovina perifernega
gospodarstva in kulture, ki je bila pogosto podrejena interesom in vplivom svetovnih velesil. Tuji gospodarski in
kulturni vplivi zgodovinsko sicer niso prevladali, ampak so
bili na različne načine vpeti v bogato slovensko in korejsko
kulturno izročilo. V tem pogledu je na Slovenijo in Korejo
potrebno gledati kot svojstveni, a po svojem nastanku
hibridni kulturi.
Mešanje kitajskih ali japonskih oziroma germanskih, romanskih ali slovanskih kulturnih vplivov pa ni edina posledica
njunega podobnega strukturnega položaja v svetovnem

gospodarstvu. Slovenija in Koreja sta imeli v zadnjem stoletju tudi podobno dinamiko družbenega, gospodarskega
in političnega razvoja. Obe sta se v svetovno gospodarstvo
vključili kot periferni in sprva pretežno kmetijski gospodarstvi. Zgodnja industrializacija in urbanizacija, ki je sledila,
je bila v veliki meri posledica strateških interesov avstro-ogrskega in japonskega cesarstva, katerih sestavni del sta
bili nekoč Slovenija in Koreja. Hiter družbeni in gospodarski
razvoj sta obe družbi doživeli v času nacionalne emancipacije, ki je sovpadla s koncem državljanske vojne in oblikovanjem nedemokratičnega in avtoritarnega režima – titoizma
v nekdanji Jugoslaviji oziroma Park Chung-heejeve vojaške
diktature v Koreji (Repe, 1995; Cumings, 2005).
Kljub velikim in hitrim družbenim in gospodarskim spremembam sredi prejšnjega stoletja sta se Slovenija in Koreja
demokratizirali razmeroma pozno. Slovenija je imela prve
demokratične volitve leta 1990, medtem ko so prve korejske predsedniške volitve brez neposrednega vmešavanja
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Seul je eno najpomembnejših globalnih mest. Foto: Blaž Križnik

vojske potekale leta 1987. Podobno kot v Sloveniji so bile
tudi v Koreji politične spremembe in demokratizacija
družbe v veliki meri posledica dejavne civilne družbe v
osemdesetih letih, čeprav se je za razliko od slovenskega
južnokorejski režim na tedanje zahteve po demokratizaciji
odzival skrajno nasilno (Katsiaficas, 2012).
Demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije je v zgodnjih
devetdesetih letih sledilo gospodarsko nazadovanje, ki je
bilo med drugim povezano z izgubo nekdanjih jugoslovanskih trgov in preobrazbo tedanjega socialističnega gospodarstva. Tudi Koreja se je v devetdesetih letih soočila s
hudo gospodarsko in finančno krizo, ki pa ni bila posledica
zgolj domačih gospodarskih in političnih težav, ampak tudi
strukturnih neenakosti v svetovnem gospodarstvu. V zameno za finančno pomoč Mednarodnega denarnega sklada,
s katero je leta 1997 preprečila svoj bankrot, se je morala
Koreja odpreti za tuja vlaganja in liberalizirati trg delovne
sile, zaradi česar sta se močno povečala delež špekulativnega kapitala in zaposlovanje za določen čas, zmanjšalo
pa se je dolgoročno kreditiranje gospodarstva in socialna
varnost (Chang, 2006). Čeprav se je gospodarska rast posledično znova okrepila, je v preteklem desetletju neoliberalizacija družbenega in gospodarskega življenja v Koreji
vplivala na rastoče družbeno razslojevanje in neenakosti.
Neposredne koristi ponovne gospodarske rasti so tako
ostale v rokah velikih korporacij, imenovanih chaebol, ki
so v lasti najbogatejših družin. Med leti 1975 in 1997 se je
njihov dohodek na letni ravni v povprečju povečal za 8,9 %,
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medtem ko se je dohodek gospodinjstev v enakem obdobju
na letni ravni povečal v povprečju za 8,2 %. Po gospodarski
krizi leta 1997 se je med letoma 2000 in 2005 dohodek velikih korporacij na letni ravni povečal v povprečju za 14,9 %,
oziroma za 18,6 % med letoma 2006 in 2010. V tem času se
je primerljiv dohodek gospodinjstev na letni ravni povečal
v povprečju zgolj za 2,8 % oziroma 1,7 % (KIET, 2013).
Kot odgovor na krizo svetovnega gospodarstva in njene
učinke na nacionalni ravni se je v zadnjem desetletju tudi
v Sloveniji okrepila neoliberalizacija družbenega in gospodarskega življenja. S Korejo so primerljivi ne le družbeno
razslojevanje in neenakosti, ki so nastali kot posledica
gospodarskih sprememb. Primerljiv je tudi način, s katerim
je politični razred krizo izrabil za uveljavljanje in legitimizacijo interesov velikih korporacij ter obrambo svojih
privilegijev, pri čemer je posledično v obeh primerih prišlo
do sistemskega izključevanja civilne družbe iz procesov
političnega odločanja na različnih ravneh. Med Slovenijo
in Korejo tako obstajajo podobnosti, ki vplivajo ne le na
podoben položaj civilne družbe pri demokratizaciji obstoječih in iskanju novih oblik družbenega, gospodarskega in
političnega razvoja nasploh, ampak tudi na podobno vlogo
lokalnih skupnosti in skupnostnih praks v slovenskih in
korejskih mestih.
Seul: partnerstvo med mestno upravo in civilno družbo
V Koreji je po gospodarski krizi leta 1997 velik del civilne družbe sprva podpiral neoliberalne družbene in

gospodarske reforme. Del korejskega političnega razreda
vključno s tedanjim predsednikom Kim Dae-jungom je
namreč izšel iz množičnih družbenih gibanj, ki so konec
osemdesetih let sprožila politično in kasneje gospodarsko demokratizacijo družbe (Cumings, 2005; Katsiaficas,
2012). Vendar se je pokazalo, da so bili negativne družbene
posledice reform veliko večje, kot so mnogi pričakovali.
Poleg tega sta bili v Koreji po volitvah leta 2007 in 2012
na oblasti dve ideološko izrazito konzervativni vladi, ki
sta v civilni družbi videli eno glavnih ovir za po njunem
prepričanju učinkovitejše delovanje gospodarstva, ki se je
v tistem času podobno kot Slovenija soočilo s posledicami
svetovne gospodarske krize.

tudi omenjenega uspešnega delovanja in krepitve civilne
družbe na lokalni ravni. Park Won-soon je kot neodvisni
kandidat zavrnil uveljavljeno politiko prejšnje mestne
uprave in nacionalne vlade, ki sta bolj kot za prebivalce
Seula skrbeli za interese velikih korporacij, in se nasprotno
zavzel za dejavno krepitev socialne države, gospodarsko
demokratizacijo in vključevanje javnosti v proces političnega odločanja in upravljanja mesta (Križnik, 2013). Z
geslom Skupaj Seul! je novi župan za razliko od prejšnjih, ki
so izpostavljali zgodovinski in gospodarski pomen korejske
prestolnice, poudaril mesto kot skupno pravico in skupen
projekt vseh prebivalcev (Seoul Metropolitan Government,
2014).

Kljub temu je korejska civilna družba na nacionalni ravni
obdržala razmeroma močan vpliv. Ne glede na stopnjevanje
pritiskov dela političnega razreda so nevladne organizacije, sindikati in različna civilnodružbena gibanja nadaljevala s prizadevanji za preobrazbo Koreje v družbeno in
gospodarsko pravičnejšo, okoljsko vzdržnejšo in politično
bolj vključujočo družbo. Hkrati so tudi na lokalni ravni
številna družbena gibanja, lokalne skupnosti in interesne
skupine v zadnjem desetletju uveljavljale nove oblike
družbenega, gospodarskega in političnega delovanja in se
zavzemale za demokratizacijo vsakdanjega življenja. Na ta
način so med državljani pridobila legitimnost in političnemu razredu vsilila nekatere zahteve, vezane na krepitev
socialne države, gospodarsko demokratizacijo, varovanje
okolja in večjo vključenost državljanov v procese političnega odločanja (Cho in Križnik, 2017).

S tem so se pomembno spremenile okoliščine za delovanje
civilne družbe v Seulu. Odnos mestne uprave do civilne
družbe je postal precej bolj vključujoč. Župan je povečal
preglednost delovanja mestne uprave in vanjo pripeljal
številne predstavnike civilne družbe. Poleg tega je ustanovil nove posvetovalne svete, kjer se predstavniki mestne
uprave in civilne družbe skupaj dogovarjajo o različnih
področjih urbane politike. Sistemsko vključevanje javnosti
je z novim županom postalo ustaljena praksa, ki dolgoročno zagotavlja zastopanost civilnodružbenih interesov v
procesu političnega odločanja in upravljanja mesta in s tem
povečuje zaupanje prebivalcev v mestno upravo in s tem
krepi njeno legitimnost (Cho, 2014).

V tem pogledu je pomembna izvolitev nekdanjega civilnodružbenega aktivista Park Won-soona za seulskega župana
leta 2011, ki je bila v veliki meri posledica ne le razočaranja državljanov nad odtujenim političnim razredom, ampak

S krepitvijo partnerstva med mestno upravo in civilno
družbo se je spremenila tudi vloga lokalnih skupnostni in
skupnostnih praks v urbanem razvoju. Čeprav so bile lokalne skupnosti že v preteklosti nekajkrat vključene v urbani
razvoj, je nova mestna uprava skupnostne prakse prepoznala tudi kot ključen dejavnik tako izboljšanja kakovosti
vsakdanjega življenja, kot tudi dolgoročnega zagotavljanja

Tematske skupine

Primeri projektov

Skupnostno otroško varst vo

starševske skupnosti, skupnostno otroško varstvo, večkulturne in migrantske skupnosti,
projekt Cafe Hu

Skupnostna kultura

skupnostni mediji, skupne umetniške prakse in delavnice, skupnostne knjižnice, lokalne
skupnosti Hanok 1

Skupnostno gospodarst vo

socialno podjetništvo in delitvena ekonomija, tradicionalne tržnice in trgovske skupnosti

Stanovanjske skupnosti

stanovanjske zadruge, skupnosti v blokovskih naseljih, varne soseske, skupno varčevanje
z energijo

Splošno

projekt Naša soseska, splošne lokalne pobude

Tabela: Skupnostne prakse, vključene v Projekt razvoja lokalnih skupnosti v Seulu
1 Hanok so tradicionalne korejske hiše, ki so v času hitre urbanizacije skoraj popolnoma izginile iz Seula.
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trajnostnega urbanega razvoja (Cho in Križnik, 2017).
Mestna uprava je tako leta 2012 uvedla Projekt razvoja
lokalnih skupnosti v Seulu (ang. Seoul Neighbourhood Community Project) in ustanovila Center za podporo lokalnih
skupnosti v Seulu (ang. Seoul Community Support Center),
ki projekt razvoja lokalnih skupnosti in skupnostnih praks
načrtuje in izvaja ter hkrati koordinira delo različnih javnih
institucij in civilnodružbenih organizacij, vključenih v
projekt.

Seulska mestna uprava od leta 2012 načrtno podpira raznolike skupnostne
prakse. Foto: Blaž Križnik

Na otoku Nodeul je nastal eden izmed največjih skupnostnih vrtov v Seulu.
Foto: Blaž Križnik

Soseska Jangsu v Seulu velja za uspešen primer skupnostne urbane
prenove. Foto: Blaž Križnik
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Glavni cilj projekta je izboljšanje medosebnih odnosov,
krepitev družbene povezanosti na lokalni ravni, vzpostavitev skupnostne infrastrukture, opolnomočenje prebivalcev
za soupravljanje lokalnih skupnosti ter krepitev sodelovanja med državljani in mestno upravo. Na ta način naj bi s
časom prebivalci sami prevzeli pobudo in soodgovornost
za urbani razvoj na lokalni ravni. S tem namenom Center za
podporo lokalnih skupnosti v Seulu organizira izobraževanje skupnostnih aktivistov, nudi administrativno pomoč in
svetovanje lokalnim skupnostim pri načrtovanju, izvedbi
in vrednotenju lokalnih pobud, zanje zagotavlja finančno
podporo ter posreduje pri nesoglasjih med vpletenimi
deležniki (Seoul Community Support Center, 2014).
Center za podporo lokalnim skupnostim v Seulu ima lokalne
pisarne v vsakem od petindvajsetih mestnih okrožij in skozi
vse leto sprejema predloge prebivalcev za finančno in strokovno podporo različnih skupnostnih praks. Slednje so v
grobem razdeljene na štiri tematske skupine – skupnostno
otroško varstvo, skupnostna kultura, skupnostno gospodarstvo in stanovanjske skupnosti (Tabela 1). Podpora skupnostnim praksam je poleg tega mogoča tudi v sklopu projektov Naša soseska ali Skupnostni projekti, ki sta vsebinsko
bolj odprta (Seoul Metropolitan Government, 2013). V letu
2012 je Center prejel 957, leta 2013 že 1.276 predlogov za
finančno in strokovno podporo skupnostnih praks. Do leta
2016 je bilo v različne skupnostne prakse, podprte v okviru
Projekta razvoja lokalnih skupnosti v Seulu, vključenih
129.584 prebivalcev mesta. Mnogi med njimi so po vključitvi izkazali precej večjo zadovoljstvo s kakovostjo življenja
v mestu in močnejšo navezanost na lokalno skupnost ter
izrazili večjo pripravljenost za sodelovanje, kot prebivalci
Seula, ki v podobnih skupnostnih praksah niso sodelovali
(Ahn, Wi in Yu, 2016).
Sodelovanje zgolj dobrega odstotka celotne populacije
sicer deset milijonskega Seula, se morda na prvi pogled
ne zdi veliko. Vendar je treba razumeti, da je bilo za
Seul in Korejo nasploh še nedavno značilno sistemsko

izključevanje lokalnih skupnosti in skupnostih praks iz
procesov političnega odločanja in upravljanja mesta, kar
se kaže v pomanjkanju izkušenj s sodelovanjem tako med
državljani kot javnimi uslužbenci. V tem pogledu predstavlja Projekt razvoja lokalnih skupnosti v Seulu pomemben
korak k oblikovanju trajnega partnerstva med mestno
upravo in civilno družbo. Poleg tega se skupnostne prakse
na lokalni ravni pogosto dopolnjujejo in s tem dejansko
vključujejo večje število prebivalcev, kot jih sicer formalno
sodeluje v posameznih projektih.
Ljubljana: skupnostne prakse kot razvojna priložnost?
Uspešne primere skupnostnih praks najdemo tudi v Ljubljani.2 Vendar se zdi, da je razmeroma redko vključevanje
javnosti v proces političnega odločanja in upravljanja pogosto instrument za doseganje kratkoročnih gospodarskih
in političnih ciljev. Politični razred namreč ne prepozna ali
ne želi prepoznati razvojne priložnosti, ki jo skupnostne
prakse predstavljajo tako z vidika izboljšanja kakovosti
vsakdanjega življenja kot z vidika trajnostnega razvoja
mest. Primer Seula poleg tega kaže, da skupnostne prakse
krepijo medosebno zaupanje med prebivalci, zaupanje med
različnimi družbenimi skupinami in tudi zaupanje v javne
institucije, kar velja za enega izmed temeljev družbeno
vzdržnega in demokratičnega razvoja družbe nasploh.
Razmeroma nizka stopnja medosebnega zaupanja in nezaupanje v javne institucije sta sicer značilna tako za slovensko kot korejsko družbo. Delež prebivalcev z visoko stopnjo
medosebnega zaupanja je v Sloveniji leta 2014 znašal zgolj
20,1 % oziroma 26,6 % v Koreji. Stopnja medosebnega
zaupanja je bila v obeh družbah precej pod povprečjem
OECD. Podobno velja za zaupanje državljanov v javne institucije. Vladi, denimo, je v Sloveniji leta 2010 zaupalo še
51,1 % vprašanih, leta 2014 še zgolj 19 %. V Koreji je delež
državljanov, ki zaupajo vladi, padel iz 40,6 % leta 2010 na
28 % v letu 2014. V obeh primerih je bilo zaupanje v javne
institucije precej pod povprečjem OECD. Slovenija je poleg
tega zabeležila največji upad zaupanja v vlado med vsemi
družbami, vključenimi v raziskavo v zadnjih letih (OECD,
2016).
Prav nezaupanje v javne institucije na različnih ravneh
vpliva na šibko stopnjo demokratizacije na lokalni ravni
v Sloveniji in Koreji. Vendar pa je odtujen politični razred težko zamenjati čez noč. Zato je potrebno sočasno s
sistemskimi iskati tudi praktične rešitve, ki tukaj in zdaj
izboljšujejo kakovost vsakdanjega življenja prebivalcev,

ne glede na to, da so lokalno opredeljene rešitve pogosto
začasne in kot takšne gospodarske in politične krize dolgoročno ne odpravljajo. V tem pogledu so izkušnje s skupnostnimi praksami v Seulu pomembne tudi za slovenska
mesta, saj kažejo, da je lahko oblikovanje partnerstva med
javnimi institucijami in civilno družbo za mesta razvojna
priložnost tako z vidika preseganja obstoječih kot iskanja
in uveljavljanja novih družbeno pravičnejših in okoljsko
vzdržnejših oblik družbenega, gospodarskega in političnega delovanja na lokalni in širši ravni.
Primerjava vloge skupnostnih praks v urbanem razvoju v
Ljubljani in Seulu je zato pomembna ne le z vidika spoznavanja dobrih praks na tujem. Prav toliko – ali morda še bolj
– je poznavanje uspešnih primerov vključevanja lokalnih
skupnosti v urbani razvoj na tujem pomembno tudi za kritično razumevanje domačega okolja in odgovorno odločanje o njegovem prihodnjem razvoju.
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0 avtorjih
Aidan Cerar je sociolog, ki se je izobraževal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in Univerzi
Leuphana Lüneburg v Nemčiji. Doktoriral je iz teme vključevanja javnosti v urejanje prostora.
Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije se je ukvarjal s projekti, povezanimi z
trajnostno mobilnostjo, sodelovanjem javnosti in spodbujanjem razvoja kreativnega sektorja.
Na IPoP - Inštitutu za politike prostora se ukvarja s trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi
in prostorskimi praksami ter trajnostno mobilnostjo. Sodeluje tudi v raziskavah ter predava na
univerzah v Sloveniji in tujini. Je eden izmed soustanoviteljev Knjižnice REČI, socialne inovacije,
ki deluje v Ljubljani, soavtor Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana in član društva
za prostorska vprašanja Maja Farol.
Urban Jeriha je arhitekt, ki je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in delal kot
arhitekt ter tehnični sodelavec na omenjeni fakulteti. Pri delu se posveča trajnostnemu razvoju
na področjih mobilnosti in skupnostne urbane regeneracije. Deluje kot raziskovalec in je soavtor
publikacij s področja mest, mobilnosti in prostorskega razvoja. Sodeluje s sorodnimi nevladnimi
organizacijami po vsej Evropi. Je ustanovitelj društva Preboj, ki se ukvarja s kulturno produkcijo
in svetovanjem nevladnim organizacijam ter igra aktivno vlogo v lokalni pobudi, povezani s
prometno politiko.
Maja Simoneti krajinska arhitektka in urbanistka, študirala je na Oddelku za krajinsko
arhitekturo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in na Utah State University v ZDA, doktorirala je
na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Po diplomi je dolgo delala na Ljubljanskem
urbanističnem zavodu (LUZ d.d.) na področju prostorskega načrtovanja, varstva okolja in
krajinskega projektiranja. Zanimajo jo strateško načrtovanje, procesi sodelovanja, sistem urejanja
prostora, urbani razvoj, tudi prostorsko opismenjevanje in komuniciranje znanja. IPoP-u se je kot
raziskovalka in vodja projektov pridružila leta 2009. Trenutno se posveča upravljanju z zelenimi
površinami, skupnostnim praksam ter hoji in povezavam med zdravjem in urejanjem prostora. Je
članica Društva krajinskih arhitektov Slovenije in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.
Blaž Križnik je soustanovitelj in raziskovalec na IPoP – Inštitutu za politike prostora v Ljubljani.
Po končanem študiju arhitekture v Ljubljani je študij nadaljeval na Akademiji za arhitekturo v
Rotterdamu. Doktoriral je iz sociologije vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede v
Ljubljani. Kot raziskovalec je delal na Inštitutu za napredno arhitekturo Katalonije v Barceloni
in Seulskem inštitutu. Bil je gostujoči profesor na Univerzi v Seulu in Univerzi Kwangwoon. Je
izredni profesor na Podiplomski šoli za urbane vede Univerze Hanyang in gostujoči raziskovalec
na Azijskem centru Seulske nacionalne univerze. Pri svojem raziskovalnem delu se ukvarja s
primerjalnimi urbanimi študijami, sociologijo urbanih družbenih gibanj in korejskimi študijami.
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Tatjana Marn je študij geografije opravljala na Univerzi v Ljubljani in Sorbonne IV v Parizu.
Na Interdisciplinarnem študiju prostorskega in urbanističnega načrtovanja je leta 2016
magistrirala na temo induciranega prometa. S trajnostnim urejanjem prostora se je najprej
ukvarjala kot prostorska načrtovalka v različnih podjetjih, potem v nevladni organizaciji IPoP
– Inštitut za politike prostora, od 2017 pa na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane
regije. Predmet njenega zanimanja so predvsem trajnostna mobilnost, skupnostne prakse ter
krožno gospodarstvo v mestih.
Petra Očkerl je magistrica sociologije s področja okoljskih in prostorskih študij in prevajalka. V
zaključnih nalogah se je ukvarjala z vplivom prometne ureditve na kakovost življenja v Ljubljani
in z družbeno-prostorskimi vplivi evropske prestolnice kulture (EPK) na Maribor. Od leta 2011 je
aktivna sodelavka IPoP - Inštituta za politike prostora. V okviru nacionalne URBACT točke skrbi za
promocijo tega evropskega programa v Sloveniji in je redna piska prispevkov za URBACT Blog. Vodi
projekt podpore izvajanju urbane politike in deluje na projektih trajnostnega urbanega razvoja,
urbane prenove in trajnostne mobilnosti. Poleg tega v vlogi nacionalne strokovnjakinje sodeluje
pri študijah na področju evropske kohezijske politike.
Marko Peterlin arhitekt in urbanist, je soustanovitelj in direktor IPoP - Inštituta za politike
prostora. Po zaključku študija arhitekture na Univerzi v Ljubljani in nekajletni samostojni praksi je
študij nadaljeval na Katalonski politehnični univerzi v Barceloni, kjer je zaključil magistrski študij
Metropolis. Delovne izkušnje obsegajo samostojno prakso, delo v državni upravi in raziskovalno
delo na Univerzi v Ljubljani. Na IPoP je tudi vodja projektov in raziskovalec na področjih
urbane politike, trajnostne mobilnosti in upravljanja, skrbi pa še za sodelovanje z nevladnimi
organizacijami, javnimi in zasebnimi organizacijami v okviru različnih projektov. Sodeloval je v
evropskih programih ESPON in URBACT, od leta 2009 je koordinator Mreže za prostor, ki povezuje
nevladne organizacije na področju urejanja prostora v Sloveniji. Je tudi soustanovitelj in član
društva za prostorska vprašanja Maja Farol.
Tadej Žaucer je soustanovitelj IPoP - Inštituta za politike prostora, urbanist, po izobrazbi diplomiran
arhitekt. Od leta 1996 je sodeloval z več arhitekturnimi biroji pri realizaciji nekaj večjih objektov in
več natečajih. Predvsem za stavbo Gospodarske zbornice Slovenije je z birojem Sadar Vuga arhitekti
prejel tudi več nagrad. Od leta 2004 do 2010 je bil asistent na Katedri za prostorsko planiranje
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, od 2010 do 2016 pa se je na IPoP ukvarjal
s projekti na področjih trajnostnega urejanja prostora, trajnostne mobilnosti in trajnostne gradnje,
kreativne urbane prenove in sodelovanja javnosti pri urejanju prostora. Od leta 2016 je zaposlen v
Službi za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo.
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