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Predgovor
Od pomladi 2016 se v Pritličju v Ljubljani občasno odvijajo Zbori za prostor. Gre za pogovore o aktualnih temah 

urejanja prostora, pri katerih skušajo sogovorniki v moderirani razpravi izpostaviti različne vidike javnega interesa. 

Ključen del dogodkov so poglobljeni uvodni prispevki, ki jih pripravijo vabljeni novinarji. Čeprav je namen prispevkov 

vezan na konkreten dogodek, pa s poglobljeno obravnavo tematike predstavljajo pomemben prispevek k razumevanju 

javnih interesov v prostoru. Prav zaradi tega se nam je zdelo škoda, da bi prispevki prehitro utonili v pozabo. Zbrali 

smo jih v pričujoči publikaciji, s pomočjo katere bodo lahko našli občinstvo, precej širše od udeležencev zbora, in v 

daljši časovni perspektivi predstavljali tudi dokument časa in današnjega načina razmišljanja o urejanju prostora.
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Kaj je javni interes v urejanju prostora  
in zakaj nas to zanima?
Jernej Pri jon, Marko Peterlin

Razumevanje javnega interesa je nujni temelj kakršne 

koli javne politike ravnanja s prostorom. Po obdobju 

poudarjenega podrejanja zasebnim interesom na vseh 

področjih se kot družba počasi obračamo k vprašanjem 

koristi za širšo skupnost. Da bi bili pri tem uspešni, 

moramo najprej razumeti, kaj je javni interes, kako se 

oblikuje, zakaj potrebuje aktivno podporo in na kakšen 

način se ga lahko uveljavi.

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto 

konfliktov. Medtem ko se nam zdi, da so zasebni interesi 

povezani s prostorom lahko razumljivi, pa je javni 

interes težje opredeliti. Ta ni nujno nasprotje zasebnih 

interesov, a pogosto temu je tako.

V ta namen sta Društvo za prostorska vprašanja Maja 

Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru 

Mreže za prostor med pomladjo 2016 in poletjem 2017 

pripravila serijo javnih dogodkov, katerih namen je bil 

ob posameznih aktualnih temah, povezanih s prostorom, 

izpostaviti različne jasno določene vloge. 

Forma

Posamezni dogodki so bili izvedeni v obliki t. i. zborov. 

Za vsak dogodek je eden od izbranih novinarjev pripravil 

uvodno približno 20-minutno predstavitev teme, ki ji je 

sledila moderirana razprava 15 do 25 vabljenih udele-

žencev. Cilj dogodkov ni bila množičnost, polemičnost 

ali odmevnost, pač pa so dogodki omogočali predvsem 

prostor komunikacije med zbranimi ključnimi deležniki 

in drugimi udeleženci zborov. Izbrana oblika dogodkov 

ni vodila nujno k doseganju soglasja ali polemični 

izmenjavi mnenj, temveč je predvsem omogočala 

predstavitev različnih vidikov javnega interesa med 

enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Za pripravo uvodnega prispevka so bili v projekt 

vključeni novinarji, ki se že sicer ukvarjajo z določeno 

temo. Njihovi prispevki so imeli obliko daljših člankov, 

z orisom konkretne problematike in predstavitvijo 

različnih vidikov, tudi s pomočjo intervjujev. Prispevki 

so predstavljali osnutek, zasnovo razprave in so svojo 

končno obliko dobili po posameznem zboru.

Teme

Izbor tem v prvem ciklu zborov, ki ga povzemamo v tej 

publikaciji, je izhajal iz perečih aktualnih primerov in 

problemov, ki so že širše prepoznani. Med temami prve 

sezone dogodkov so bili oglaševanje v javnem prostoru, 

parkirna politika, civilne iniciative v urejanju prostora, 

prostorski vidiki turizma, postavljanje spomenikov ter 

stanovanjska politika.

Izkušnje

Od prvega zbora dalje so se postopoma nabirale tudi 

izkušnje. Po vsebinski strani je zanimivo spoznanje, da 

različni interesi v urejanju prostora niso nujno naspro-

tni, so pa pogosto precej slabo in nejasno artikulirani. 

Pogosto je bolj kot konfliktnost javne razprave proble-

matična njena odsotnost. Ugotovimo pa lahko, da je bilo 

vsaj med povabljenimi udeleženci zborov očitno splošno 

in prevladujoče zavedanje o potrebi in pomembnosti 

varovanja javnega interesa. Prepoznavanje razlik med 

javnimi interesi je zato še toliko pomembnejše.

Glede forme dogodkov ugotavljamo, da se je izkazala kot 

sveža in primerna za namen zborov. Izbor udeležencev 

poskrbi za pestrost pogledov, kontrolirana razprava in 

intimno prizorišče pa zagotavljata okolje, v katerem se 

udeleženci počutijo dovolj varno za odprto razpravo. 

Posebno dodano vrednost predstavljajo poglobljeni 

novinarski prispevki, ki praviloma tudi že poskrbijo za 

raznolikost sogovornikov in pogledov. Nudijo trdno pod-

lago za razpravo, ki se le redko zelo oddalji od vprašanj, 

ki jih odprejo prispevki.
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Brezmejni interesi na omejenem prostoru
Kristina Božič

Ali vidite svobodno? Vprašanje se skriva nekje v 
imenu projekta, ki je pred časom dobil svojo digitalno 
podobo. Prostovid je nastal v sodelovanju profesorjev 
in študentov Oddelka za krajinsko arhitekturo 
Biotehniške fakultete in Fakultete za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani ter internetne platforme inštituta 
Danesjenovdan. Uporabiti poglede, ki jih je prinesel 
Google Street View, in jih nato osvoboditi sedanjih 
okvirov in onesnaženosti. Zamisliti si prostore, ki 
bi na prvo mesto postavili interese prebivalcev in 
kakovost bivanja. Utrujene podobe slovenskih mest, 
obložene z oglasnimi panoji, dobijo s potegom miške 
nov, privlačen videz – tak, ki vabi ter nagovarja ljudi, 
in ne le voznike ter potrošnike. 

Že avgusta 2014 je posebna poročevalka Združenih 

narodov za kulturne pravice, Farida Shaheed opozorila 

na negativne posledice, ki jih ima vse bolj brezmejno 

oglaševanje na uživanje človekovih pravic. V letnem 

poročilu je opozorila na zabrisane meje med oglaše-

vanjem in drugimi vsebinami, na izjemno razširjeno 

prisotnost komercialnega oglaševanja in trženja na 

javnih prostorih, velike količine oglasov in marketinških 

sporočil prek različnih kanalov in na različne načine, ki 

ožijo prostor svobodnega delovanja in mišljenja ljudi. 

Njen zaključek je, da je odgovornost držav, da zaščitijo 

ljudi pred neprimernimi in neupravičenimi količinami 

komercialnega oglaševanja in marketinga, povečajo 

prostor za izraze, ki ne zasledujejo dobička, in učinko-

vito nadzirajo to področje, predvsem v izobraževalnih 

prostorih in vsebinah.

Saša Dobričič, profesorica kulturne dediščine na novo-

goriški univerzi, ki trenutno predava v Benetkah, pravi, 

da so reklame postale pomembno identitetno in identifi-

kacijsko sidro. »Vsi se zavedamo, da so reklame kulturni 

indikator in da govorijo o nas. Stvari in reklame povedo 

o nas danes mnogo več kot spomeniki in mesta, ki so 

nekoč predstavljali identiteto; ne le identiteto moči, 

ampak tudi identiteto, ki je bila povezana z vsakdanom 

posameznikov.« V prekrivanju pročelij z reklamami za 

čas obnove, s čimer se nabere tudi sredstva za prenovo, 

ne vidi težav. Našteva vse zakonske zahteve in omejitve, 

ki ščitijo podobo kulturne dediščine. In opozori, da pa 

nikogar ne zanima vsebina trgovin, ki nato dejansko 

zapolnijo prostor prenovljenih stavb. »Trgovine s 

spominki so problem, če vemo, da so nekoč tam obstajali 

lokalni obrtniki. Odnos obrtnik in uporabnik je bil druga-

čen od današnjega, ki je zreduciran le na komercializem. 

Smo potrošniki in nič več uporabniki. Ni več izkušnje, 

ampak je vse vnaprej določen proces potrošnje. S tem 

izgubimo vsebino dediščine – imamo občutek svobode, a 

v resnici izbiramo znotraj fiksiranega menija. Izkušnja je 

iz odnosa izbrisana, a prav ta je ključna, če želimo obli-

kovati odnos do prostora.« Zanima jo, ali lahko reklame 

in oglaševanje tudi krepijo povezanost s prostorom in do 

kulturne dediščine. »Javni prostor je bolj kot kadar koli 

do zdaj pomemben. V njem se izvajajo vaje, tam se gradi 

ter razvija odnos med človekom in prostorom, potencial-

ne uporabe. Drugega prostora nimamo. Lahko obstajajo 

tudi sodelovanja privatnega, ki deluje za javno dobro, 

a to mora biti jasno določeno in regulirano. Predvsem 

pa ne sme informacija zablokirati znanja.« Profesorica 

Saša Dobričič pri tem opozori na odgovornosti in naloge 

javnih institucij. »Pomembno je vključevati skupnost, 

a ljudje delajo vse več, časa imajo vse manj, in če nanje 

privatiziramo še skrb za javni prostor, če se vse prepusti 

skupnosti, kaj so potem še vloga države in naloge javnih 

institucij? Logike skupnosti so nazadnje logike priva-

tnega sektorja, kjer velja pravilo močnejšega. Zato je 

velika odgovornost predvsem na javnih institucijah.« 

V tem, in v bežanju pred temi odgovornostmi, vidi 

največje probleme tudi krajinska arhitektka in pre-

davateljica na Biotehniški fakulteti, Darja Matjašec. 

»Posledica situacije, ki jo imamo, je nizka kakovost 

bivanja, ki nam jo določa prostorska nekultura.« Z že 

zelo malo pravili, in če bi pristojni odgovorno opravljali 

svoje delo, bi lahko imeli standard bivanja mnogo višji, 

je prepričana. Razloge za sedanje razmere vidi v tem, 
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da ni več sistema, kjer bi se iskalo skupni, javni interes 

in zamejevalo interese ter moč kapitala. »Z novo državo 

je prišlo do razcveta tega, da je lahko vsak interes, če 

je bil le močan, v prostoru dosegel, kar je želel. Pri tem 

je kapital naredil korak naprej, ljudje pa so se umaknili, 

morda celo pozabili, da imajo glas soodločanja,« razla-

ga. Kot veliki zagovornici ohranjanja in širjenja dreves v 

mestih, ji je med najljubšimi primeri urejanja skupnega 

prostora Grenoble. 

V francoskem mestu so po lokalnih volitvah leta 2014, 

ko je bil izvoljen kandidat Zelenih, Eric Piolle, sprejeli 

odlok, s katerim so prepovedali postavljanje novih ogla-

ševalskih površin in se zavezali, da bodo sistematično 

zmanjševali število oglasnih plakatov ter panojev in jih 

zamenjali z drevesi. 

»Nisem za popolno ukinitev oglaševanja in panojev, saj 

je tudi to del mesta. A pomembno je, da tudi za to podro-

čje nekdo skrbi, da se zagotavlja, da ne pride do posegov 

na škodo šibkejših,« pravi Darja Matjašec in spomni na 

svetovno najbolj znan primer brazilskega Sao Paola, kjer 

so se po popolni prepovedi in umiku oglasov odločili, 

da nadzorovano in omejeno vendarle dovolijo določeno 

število oglasov v mestu. Prostorska onesnaženost in 

nekultura negativno vplivata na mentalno zdravje 

ljudi, razlaga krajinska arhitektka. »V Barceloni so pred 

kratkim sporočili, da bodo letos za začetek za desetino 

zmanjšali število oglasnih panojev. V New Yorku so dve 

leti prej kot obljubljeno oblasti zasadile milijon dreves 

v mestu.«

Opisuje svoje izkušnje, kako občinske oblasti v Sloveniji 

razumejo civilne iniciative predvsem kot sovražnike. 

»Župan mesta Oklahoma City je na mednarodni konfe-

renci v Gradcu razlagal, da se je, ko je prišel na oblast, 

srečal z vsemi iniciativami in prebivalci ter jih vprašal, 

v kakšnem mestu želijo živeti. Sedaj to zasledujejo in 

uresničujejo, skupaj. Zakaj tega ne moremo narediti pri 

nas? Se bojimo ljudi? Znanja? Tega da se je potrebno 

izobraževati?«

Majhnost slovenskih občin pogostokrat pomeni, da je za-

poslenih, ki bi se ukvarjali in poznali vse aspekte bivanja 

in urejanja prostora, premalo. Trgi so tako raztreščeno 

prekriti z oglasnimi tablami, vsak lahko razobesi svoj 

 Foto: arhiv IPoP
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plakat. »Urejenost vpliva na zadovoljstvo prebivalcev. 

Če je vse kaotično, to negativno vpliva na vse. Tega 

nočejo niti prebivalci niti turisti.« Zaradi majhnosti in 

razdrobljenosti slovenskih občin je prepričana, da bi 

bilo potrebno predpise, ki se jih nato ne bi izigravalo, 

sprejeti na ravni države. Spomni, kako so oglaševalci 

po Sloveniji zakonsko predpisano oddaljenost oglaše-

valskih panojev od cest preprosto »rešili« s tem, da so 

naredili primerno večje panoje. 

V Parizu pa so že leta 2011 mestne oblasti sprejele 

odlok, s katerim so določile, da se morajo v roku dveh 

let vsi jumbo plakati zmanjšati na največ 8 kvadratnih 

metrov površine, biti vsaj 25 metrov oddaljeni med sabo 

in 50 metrov stran od šol in izobraževalnih institucij. 

Ocenili so, da bo to pomenilo podrtje vsaj 1400 panojev. 

Izjemo, do 16 kvadratnih metrov velike oglase, dovolijo 

le če gre za del začasne fasade, ko se obnavlja hiše, 

a tudi v teh primerih mora oglaševalec plačati tudi 

delo umetnikov, ki zapolnijo ostali del tega začasnega 

pročelja. 

»Kultura bivanja in prostorska kultura ne bi zahtevali ve-

liko,« je prepričana Darja Matjašec. »Ureditev plakatov, 

ravnanje z drevesi, ureditev prizidkov in pisanih fasad. 

Tu bi se lahko ogromno naredilo z zelo majhnimi koraki. 

Za nekatera področja prostorske kulture bi država mora-

la narediti akcijski načrt in določiti, kako se bo uredilo 

plakatiranje, oglaševanje v odprtem prostoru, ravnanje 

z mestnimi drevesi ... Na podlagi takšnega akcijskega 

načrta se lahko potem upravljanje prepusti tudi obči-

nam,« pripoveduje krajinska arhitektka, ki ne verjame 

več v velike strategije, ampak v male cilje in jasne ukrepe 

na bolje za večino. 

Vendar gredo spremembe področnih zakonov v naspro-

tno smer. Tako naj bi novi zakon o urejanju prostora 

povečal »prožnost« prostorskega načrtovanja; predvi-

deva se tudi postopek odobritve manjših, individualnih 

odstopanj od prostorskega akta na zahtevo investitorja, 

novi gradbeni zakon pa naj bi prenesel več pristojnosti 

na raven občinskih inšpektorjev. V Ljubljani se denimo 

bojijo, da utegne to privesti do še bolj neposrednega 

uveljavljanja prevladujočega položaja oglaševalca 

Europlakat. Z njim ima MOL od leta 2004 sklenjeno 

Foto: Jernej Prijon
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pogodbo za postavitev in vzdrževanje avtobusnih 

nadstrešnic. Na podlagi aneksov bo sodelovanje trajalo 

vsaj do leta 2022. Od leta 2011, vsaj do 2026, pa skrbi 

Europlakat tudi za vzpostavitev in upravljanje sistema 

izposoje koles. Ob tem je že februarja 2013 Agencija 

o varstvu konkurence izdala mnenje o omejevanju 

konkurence pri sodelovanju MOL in Europlakata. Zaradi 

bojazni, da bo z dodatnimi pooblastili občinskih inšpek-

torjev stanje le še slabše, je več manjših oglaševalskih 

podjetij naročilo pravno mnenje o predvidenem prenosu 

nadzora z državne na lokalno raven. Inštitut za javno 

upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani tako opozarja na 

konflikt interesov, saj občine z oglaševanjem pridobijo 

precejšna finančna sredstva in zato po njegovem ni prav, 

da same postavljajo pravila, hkrati pa je župan tisti, ki 

presoja, ali je oglaševanje primerno in dovoljeno. 

Ljubljano, kot vendarle najbolj urejeno mestno občino 

na področju oglaševanja v javnem prostoru, omeni arhi-

tekt in profesor na arhitekturni fakulteti Miha Dešman. 
A pravi, da je za arhitekta s profesionalno etiko in pro-

storsko občutljivostjo sprehod po prestolnici vendarle 

moteč, saj opazi, da je prostor marsikje pogršan. »Panoji 

na Slovenski cesti so moteči: urediš javni prostor nato 

pa ga onesnažiš, namesto da bi ga oplemenitil z drevore-

dom,« zmaje z glavo.

Kot zgled izpostavi Francijo. »Njim je uspelo ohraniti 

svojo krajino z urbanistično in arhitekturno politiko, 

ki ni razpadla niti popustila. Ni se zgodil kaos. Pri nas 

pa je po osamosvojitvi in deloma že prej prišlo prav do 

tega. Prepustilo se je, da se je to področje sprivatiziralo, 

razdrobilo, ukinilo se je pozitivne stvari, ki so obstajale. 

Stvari se je prepustilo zasebni pobudi in to je zaradi 

specifike naše tranzicije pripeljalo do popolnega 

izigravanja, ki ni bilo le tolerirano, ampak politično, 

navkljub glasovom vpijočih, ves čas tudi omogočeno. Če 

pogledamo ministrstvo za kulturo ali za okolje in prostor 

sta obe tako šibki, da strokovni argumenti in razmisleki 

znotraj širšega političnega prostora enostavno niso 

mogli biti uveljavljeni.«

Opisuje prepad med mitom in realnostjo. »Slovenija naj 

bi bila in je dejansko zelo zelena in ta vidik je pomem-

ben.” Predele industrijskih con in predmestij opisuje kot 

obroče špeha, ki obdajajo kraje z bolj idilično podobo. 

“S tem se je v prostor pripeljalo določen nered, zasebno 

je prevladalo nad javnim, saj je v prostoru imperializem 

enako prisoten kot v gospodarstvu – naj gre za koridor-

je, trase infrastrukture, dovolilnice za tovornjake ali 

verige nakupovalnih centrov. Vsega tega ne potrebuje-

mo, a sistem tržne ekonomije to ustvarja.«

Florent Gaillard je avtor turističnega bloga v francoščini 

o Sloveniji in že leta živi v Ljubljani. Opozori na oglas 

za avtomobilsko podjetje, ki ga že več let opazuje kot 

začasno fasado za čas obnove na pročelju stare hiše v 

mestnem središču. Obnova se zdi, da se ne premakne 

nikamor, denar pa verjetno redno prihaja na račun, sko-

migne. Prav tako izpostavi povedno metaforiko dejstva, 

da med vožnjo po Sloveniji opazi vse več kozolcev, ki 

se jih spreminja v oglasne panoje. »Komercializem in 

zakoni trga ter interesi kapitala izpodrivajo in prekrivajo 

tradicijo, tisto po čemer je Slovenija poznana, kar 

marsikateri turist pride pogledat,« pravi. Ob govoru 

o vpadnicah v glavno mesto, predvsem Celovški cesti, 

le odkima. »Plakat za plakatom, zadaj pa visoke sive 

stolpnice. Za marsikoga je to vstop v mesto, ki ga ne 

pričakuje in ta množica oglasov dejansko dela okolje 

grdo. Četudi velja Ljubljana za eno najlepših mest,« 

opozarja Florent Gaillard. 

Kaj pomeni množica oglasov in vse več digitalnih 

oglasnih tabel in ekranov za varnost v prometu, je težko 

znanstveno raziskovati, a vendar je pregled raziskav1 od 

Danske do ZDA pokazal, da se za do 29 odstotkov lahko 

poveča nevarnost nesreč, če digitalni ekrani z oglasi 

tekmujejo za pozornost voznikov v primerih stresnih 

situacij na cesti (bolj zahteven odsek, gneča ali slabo 

vreme, visoke hitrosti, nepričakovani dogodki). 

Marko Polič je profesor psihologije na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani. Opozarja, da so oglasi nedvomno 

potencialno nevaren in moteč dejavnik na cestah. »Pri 

plakatih je namen pritegniti pozornost čim večjega 

števila ljudi, medtem ko v prometu želimo, da so 

vozniki osredotočeni na cesto, predvsem na največjih 

1  https://www.fairwarning.org/2016/03/digital-billboards/#h-
ttp://www.fairwarning.org/2016/03/digital-billboards/%20
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vpadnicah, kjer je vožnja zahtevnejša,« opisuje v 

temeljih različne interese. »Že v mestu je včasih moteče, 

če je veliko gibljivih reklam in panojev, saj gre dejansko 

za obliko vizualnega onesnaževanja – ali je to koristno 

za splošni interes skupnosti ali ne, je drugo vprašanje 

in v potrošniški družbi, kakršna smo, so verjetno inte-

resi premočni, da bi se oglaševanju lahko popolnoma 

odrekli.« Pri tem priznava, da oglasov, ki bi vzpodbujali 

aktivno vključenost in sodelovanje ljudi kot družbenih 

in političnih subjektov, ne le kot potrošnikov, tako rekoč 

ni. »Občutek imam, da si politika želi, da bi ljudje čim 

manj sodelovali. Seveda formalno morajo obstajati mož-

nosti soodločanja, a dejansko si administracija in oblast 

tega ne želita preveč. Najbolj mirno živijo, če lahko sami 

opravijo svoje delo,« pravi profesor Marko Polič. 

Anne M. Cronin v članku o Oglaševanju in metabolizmu 

mesta ugotavlja, da oglaševanje v javnem prostoru 

poveže ritme gibanja, poti in dela s komercialnimi ritmi 

inovacije izdelkov, promocije in življenjskega cikla 

oglaševanih dobrin. Ti »ritmi komercialnih dobrin« 

pomembno vplivajo na to, kako ljudje izkusijo in doži-

vljajo mesto – gre za »mutacijo metabolizma mestnih 

prostorov«. 

Če se oglaševalci ukvarjajo predvsem s trikotnikom ogla-

ševalec, oglaševalska agencija in medij, pa Miha Dešman 

govori o drugi trojici. »Rešitev je v povezavi med stroko, 

državo in ljudmi. Lokalna skupnost in njena participaci-

ja, civilne iniciative, dobra zakonodaja na ravni države, 

ki deluje in ni le mrtva črka na papirju, ter strokovnjaki, 

ki imajo možnost, da delujejo in sodelujejo.« Trenutno 

urbanistično ureditev vidi kot v celoti zgrešeno – vse je 

prepuščeno trgu. »Delujoči sistem urbanističnega na-

črtovanja bi zahteval regije, ki bi povezovale več občin. 

Na regionalni ravni bi bilo smiselno ustanoviti javne 

institucije, ki bi strokovno načrtovale razvoj prostora, 

ne pa kot sedaj ko načrtovanje poteka tržno in je vse 

prepuščeno zahtevam in interesom trga. Če bi imeli 

močni javni aparat, se bi lahko vanj vgradil smisel, a ta 

ne more biti enosmeren – ne le od spodaj gor in ne le od 

zgoraj dol, priti mora do sodelovanja in nadgrajevanja.«

Po številnih pozivih različnih stanovskih in strokovnih 

organizacij po boljši in učinkovitejši ureditvi področja 

oglaševanja v javnem prostoru se obetajo novi zakoni. 

A zdi se, da gredo v smer še večje drobitve in stran od 

predlogov stroke.

Članek je nastal kot uvodni prispevek Zbora za prostor z 

naslovom Kaj je javni interes pri oglaševanju v javnem pro-

storu?, ki je potekal 19. maja 2016 v Pritličju v Ljubljani.
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Foto: Marko Peterlin
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Med zaparkiranimi zelenicami in praznimi 
garažnimi hišami
Peter Pahor

Parkirni normativi se v zadnjih letih v Ljubljani sicer 
znižujejo, a izkušnje kažejo, da sta dve parkirni mesti 
na stanovanje pogosto preveč. Je čas, da te normative 
ukinemo in namesto njih predpišemo maksimalno 
število parkirnih mest?

Ko govorimo o parkirni politiki, se je Ljubljana kot še 

marsikatero drugo mesto v preteklih letih soočala z 

žolčnimi kritikami stanovalcev starejših stanovanjskih 

sosesk, da nimajo kje parkirati. Čeprav pogosto prav ti 

stanovalci nosijo vsaj del odgovornosti, da so zemljišča 

med in ob blokih pristala v zasebni lasti, marsikateri od 

njih zdaj pričakuje, da bo občina reševala njegov par-

kirni problem. Zato niti ne čudi drugi ekstrem – novejše 

stanovanjske soseske, ki stanovalce kar nagovarjajo k 

temu, da si omislijo (drugi) avto.

Ljubljanski občinski prostorski načrt investitorjem 

za večstanovanjske stavbe predpisuje eno parkirno 

mesto za stanovanje z do 70 kvadratnimi metri tlorisne 

površine, kamor štejemo tudi shrambe, balkone, lože. 

Že za dvosobno stanovanje, ki se ne nahaja v središču ali 

ožjem središču mesta ali ob glavnih vpadnicah, parkirni 

normativi hitro določijo dve parkirni mesti. Ki jih inve-

stitorji seveda zaračunajo kupcu stanovanja – ne glede 

na to, ali jih ta potrebuje ali ne. Seveda to ni poceni – v 

Eko srebrni hiši ob Dunajski cesti za eno parkirno mesto 

zaračunajo 15.000 evrov, če se dve parkirni mesti držita 

skupaj, pa mora kupec odšteti kar 36.000 evrov. V gostih 

mestnih predelih namreč za investitorje predpisano 

število parkirnih mest zaradi dragih zemljišč in omeje-

nega prostora pomeni ogromen strošek. Po izračunih 

dve parkirni mesti skupaj z dovozi in vsemi drugimi 

površinami v garažni hiši namreč zasedeta 50 kvadratnih 

metrov. Prav šokanten je podatek, da za parkiranje na-

menjamo skoraj toliko prostora kot za bivalno površino, 

za drugo parkirno mesto pa odštejemo toliko denarja kot 

za manjšo sobo, ki si je marsikatera družina ne privošči.

Parkirni normativi se znižujejo

Parkirni normativi se vsaj v Ljubljani zadnja leta sicer 

znižujejo. V zadnjem občinskem prostorskem načrtu je 

občina namesto 60 kvadratnih metrov tlorisne površine 

za eno parkirno mesto predpisala 70 kvadratnih metrov. 

Dobrodošla pridobitev pravi direktor ljubljanskega 

stanovanjskega sklada Sašo Rink, ki pa vseeno meni, 

da bi bila zanje bolj optimalna številka eno parkirno 

mesto na stanovanje. Njihova želja se v kratkem gotovo 

ne bo uresničila. »Smo pa v okviru sedanje obravnave 

sprememb občinskega prostorskega načrta podali 

pobudo, da naj se kvadratura stanovanja, ki je merilo za 

določitev števila parkirnih mest, spremeni. In sicer, naj 

merilo ne bo neto uporabna površina, ki vključuje tudi 

shrambe, balkone, katerih kvadrature zelo variirajo, ne 

prispevajo pa k večji bivalni površini, marveč kvadratura 

prostorov namenjenih prebivanju, ki je po našem mnenju 

edina merodajna kvadratura za določitev števila oseb, 

ki lahko prebivajo v stanovanju in posledično števila 

zahtevanih parkirnih mest,« pravi Rink. 

Na občinskem stanovanjskem skladu drago plačujejo 

stroge parkirne normative, ki jih je – ironično – določila 

prav občina. Med leti 2006 in 2010 sta sklad in občina od 

Vegrada AM s tremi pogodbami kupila 426 stanovanj. V 

prvem paketu so morali kupiti 1,7 parkirnega mesta na 

stanovanje, v drugih dveh paketih pa so za vsako sta-

novanje kupili dve parkirni mesti. Če sta Mestna občina 

Ljubljana in sklad pri stanovanjih dosegla za tisti čas 

dokaj ugodno ceno kvadratnega metra, ki se je gibala 

med 1350 in 1750 evrov za kvadratni meter brez davka, 

so parkirne prostore preplačali, saj so za posameznega 

odšteli kar 18.000 evrov oziroma več kot 11 milijonov 

evrov. »Pomislek glede potrebnosti števila parkirnih 

mest, ki jih je bilo potrebno kupiti v soseski Celovški 

dvori, je obstajal, vendar je prodajalec pogojeval odkup 

stanovanj s takim številom parkirnih mest, kot jih 

je v skladu z zahtevami prostorskega akta bil dolžan 
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zagotoviti na posamezno enoto. Investitor je bil dolžan 

zadostiti zahtevam po predpisanemu številu parkirnim 

mest in bi bilo neutemeljeno pričakovati, da bo prodajal 

posamezno stanovanje z manj parkirnimi mesti, kot jih 

je bil zavezan zagotoviti za to enoto,« pripoveduje Rink. 

Skladu ostajajo parkirna mesta, ki so jih morali kupiti

Sklad in občina sta na koncu postala lastnika 618 

parkirnih mest, pri čemer so jih najemniki neprofitnih 

stanovanj najeli le nekaj več kot 330, še okoli 20 pa 

zunanji uporabniki. Rink pojasnjuje, da najemnikov 

ne morejo prisiliti, da najamejo tudi parkirna mesta, 

čeprav so ta vezana na stanovanje. »Če ima najemnik 

avtomobil, je dolžan parkirno mesto tudi najeti in 

zanj plačevati. Če pa tako prosilec, kot vsi uporabniki 

stanovanja z uradnimi dokazili izkažejo, da niso lastniki 

avtomobila, pripadajoče parkirno mesto odklopimo od 

stanovanja in niso več dolžni plačevati ne najemnine ne 

obratovalnih stroškov za parkirno mesto. Skladu potem 

ne preostane drugega, kot da poskuša ta parkirna mesta 

potem oddati zunanjim uporabnikom. Tako je bilo tudi 

v primeru Celovških dvorov. Kljub izjemno nizki ceni 34 

evrov za mesečni najem, ki se ob dolgoročnem najemu 

zniža na 25,5 evra, pa so doživeli hladen tuš. »Pri oddaji 

parkirnih mest v Celovških dvorih smo neuspešni, saj 

imamo oddanih le 7 parkirnih mest, ki predstavljajo 

trajni višek, prostih pa nam ostaja 257 parkirnih mest,« 

pravi Rink. Tudi drugod ima sklad več prostih parkirnih 

mest, vendar so jih v Zeleni jami in v Zupančičevi jami, 

pod centrom starejših Trnovo in v Novih Poljanah večino 

vsaj uspeli oddati.

Za razliko od sklada imajo investitorji, ki stanovanja 

prodajajo, veliko bolj proste roke in praviloma parkirna 

mesta, ki jih morajo za večstanovanjsko stavbo zagoto-

viti po prostorskem aktu, vežejo na nakup stanovanja. 

Nihče si namreč ne želi po prodaji stanovanj ostati la-

stnik parkirnih mest, ki jih težko spraviš v promet. Zato 

ne čudi, da vsaj investitorji, s katerimi smo govorili, niso 
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posebej kritični do normativov o minimalnem številu 

parkirnih mest. Direktor iProjekta Aleš Bešter pravi, da 

po njihovih izkušnjah normativi niso preveč strogi in 

kupci stanovanj praviloma vsa parkirna mesta tudi pot-

rebujejo, čeprav hkrati priznava, da se garaže zapolnijo 

šele nekaj let po zaključku projekta. »Na splošno smo mi 

do sedaj na vseh projektih naredili več parkirnih mest 

od predpisanih. Razen zadnjega projekta Atrium, kjer 

prodajamo še pet stanovanj in dva poslovna prostora, 

imamo na ostalih projektih vsa parkirna mesta v garaži 

za osebna vozila prodana oziroma rezervirana,« pravi 

Bešter. 

Prav absurdne so situacije, ko se zraven že tako ne 

povsem polnih garaž v stanovanjskih soseskah nahajajo 

večje trgovine s še večjimi parkirišči. Vzemimo recimo 

primer stanovanjske soseske na Mesarski ulici. Največja 

stanovanja je republiški stanovanjski sklad prodajal 

celo s po tremi parkirnimi mesti. Zato ne čudi, da veliko 

ljudi ta parkirna mesta sedaj oddaja, o čemer se lahko 

prepričamo na spletu. Po dokončanju soseske so zraven 

zgradili še dve večji trgovini, Mercator in Hofer, vsako 

z ogromnim parkiriščem, ki tudi sredi dneva ni niti 

približno polno. Po zaključku delovnega časa trgovini 

parkirni zapornici zapreta, na zaparkirani Mesarski ulici 

pa redarji pišejo globe.

Članek je nastal kot uvodni prispevek Zbora za prostor z 

naslovom Kaj je javni interes pri parkirni politiki?, ki je 

potekal 30. avgusta 2016 v Pritličju v Ljubljani.
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Foto: Marko Peterlin
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Parkirišča na nepozidanih zemljiščih  
zadnji ljubljanski hit
Peter Pahor

V prestolnici so se zadnja leta namnožila parkirišča 
na nepozidanih stavbnih zemljiščih. V mestu jih je že 
približno dvajset, na njih pa je več kot 3500 parkirnih 
mest. Čeprav so bili na občini do tega problema sprva 
ravnodušni, sedaj napovedujejo ukrepe.

Zaradi krize na nepremičninskem trgu se množijo 

parkirišča na nepozidanih stavbnih zemljiščih. Večjih 

»začasnih« parkirišč je v Ljubljani že vsaj 17, na njih pa 

okoli 3500 parkirnih mest. Skoncentrirana so predvsem 

okoli ljubljanske železniške postaje, na mestih, kjer bi 

po zazidalnem načrtu morale stati stolpnice, ter v bližini 

kliničnega centra, kjer je posel s parkirnimi mesti še 

posebej donosen. 

Peščena parkirišča pri železniški postaji, kjer je okrog 

1500 parkirnih prostorov, so po drugi strani cenovno 

tako naravnana, da vabijo predvsem avtomobiliste, ki se 

vozijo v službo. Večina parkirišč namreč ponuja mesečno 

parkirnino (od 59 do 70 evrov), tudi dnevno parkiranje 

za od 4 do 6 evrov pa je za v okolici zaposlene zelo kon-

kurenčno. Celo sistemu P + R, kjer celodnevno parkiranje 

stane 2,4 evra, vendar se je treba kljub temu v središče 

zapeljati s sicer brezplačnim avtobusom.

Kontradiktorna stališča občine

Ljubljanska občina je bila do to tega vprašanja do pred 

kratkim precej zmedena. Čeprav so si v parkirni politiki 

do leta 2020 med drugim zadali, da ne bodo povečevali 

števila parkirnih prostorov v mestu, je po drugi strani 

mestni svet na pobudo mestne uprave junija brez 

velikega trušča sprejel avtentični razlagi občinskih 

prostorskih načrtov, s katerima so lastnikom omogočili 

ureditev parkirišč. V prvem primeru gre za zemljišča za 

stavbo Slovenijalesa južno od Linhartove ceste, kjer je 

po prostorskem načrtu predvidena gradnja poslovnih 

prostorov z do 45 metrov visoko stolpnico.

V drugem primeru pa je občina ureditev omogočila tudi 

na celotnem območju med železnico in Vilharjevo cesto, 

kjer tako ali tako že danes najdemo dve večji parkirišči. 

Pobudo je dalo podjetje BTC, saj svetuje pri trženju 

poslovnih površin v Situli. »Eden od prostorov v Situli je 

namenjen živilski trgovini, ki potrebuje parkirne prosto-

re tudi na terenu,« je pojasnila Maja Oven iz BTC. Danes 

prazno zemljišče pred Situlo je sicer v lasti Petrola, po 

prostorskem aktu pa je tu predvidena gradnja bencin-

skega servisa. 

Parkirišče brez gradbenega dovoljenja ima tudi občina

Na vprašanje, zakaj spodbujajo urejanje parkirnih mest 

na nepozidanih zemljiščih, so po sprejemu sprememb 

prostorskih aktov na mestnem svetu na občini odgo-

vorili, da »ukinitev začasnih parkirišč ne bi bistveno 

razbremenila prometa«, po drugi strani pa lahko 

nefunkcionalno zemljišče uporabimo vsaj za parkiranje. 

Danes so stališče spremenili in napovedali celo ukrepe. 

»Problematike gradnje parkirišč za trženje na zasebnih 

zemljiščih se občina zaveda. Zato bo predmet sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki je v 

pripravi, tudi presoja možnih omejitev gradnje parkirišč 

za trženje na zasebnih zemljiščih, saj pospešena gradnja 

takih parkirišč nasprotuje prometni politiki Mestne 

občine Ljubljana. Predlogi bodo predstavljeni na javni 

razgrnitvi,« so nam pred dnevi povedali na občini.

Gradbena zakonodaja in predvsem nadzor sicer 

omogočata precej kreativnosti pri urejanju parkirišč 

na nepozidanih zemljiščih. Zelo na splošno velja, da 

za ureditev površine, večje od 200 kvadratnih metrov 

potrebuješ gradbeno dovoljenje, temu pa se lastniki, 

ki želijo urediti parkirišče, izognejo tako, da površin ne 

asfaltirajo, temveč pustijo makadam. Po besedah naših 

sogovornikov se ob morebitnem obisku gradbenega 

inšpektorja izgovarjajo, da so na parkirišče postavili le 
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urbano opremo. Zanimivo je, da se podobnih prijemov 

poslužujeta tudi ljubljanska občina oziroma njeno 

podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. Ko so želeli 

urediti parkirišče na Rudniku, je gradbeni inšpektor 

med asfaltiranjem dela ustavil, ker bi morali po njegovi 

presoji pridobiti gradbeno dovoljenje. Tega pa niso 

mogli pridobiti, ker je po prostorskem aktu bila tu pred-

videna lokacija za veletržnico. Verjetno tudi na podlagi 

te izkušnje parkirišča na parceli za NUK 2 niso nikoli 

asfaltirali in izvajali nobenih večjih posegov, tako da 

tam parkirišče obratuje brez težav že nekaj let, čeprav v 

osnovi med tema dvema parkiriščema ni razlike.

Članek je nastal kot uvodni prispevek Zbora za prostor z 

naslovom Kaj je javni interes pri parkirni politiki?, ki je 

potekal 30. avgusta 2016 v Pritličju v Ljubljani.

Foto: Marko Peterlin
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Bi morala po taksijih občina navzgor omejiti tudi 
parkirnine?
Peter Pahor

Oddajanje parkirnih prostorov v okolici ljubljanskega 
kliničnega centra je tako donosno, da parkirišča 
nastajajo tudi na zemljiščih, namenjenih stanovanjski 
gradnji. Ljudje oddajajo celo svoja dvorišča. 

Parkirnine niso nikjer tako zasoljene kot okoli kliničnega 

centra. Čeprav gre za tretjo, najcenejšo parkirno cono 

v občini, so zasebna parkirišča in garažne hiše na tem 

območju daleč najdražji v mestu in verjetno tudi državi. 

Tri ure parkiranja v garažnih hišah Šempeter in Meksiko 

stanejo 6,70 evra, na nekoliko cenejših parkiriščih pa 

4,50 evra. Ker je dotok pacientov do kliničnega centra 

stalen, nikjer nimajo težav z zasedenostjo.

Voznike na parkirišča vabijo s kričečimi napisi 

Že na prvi pogled je mogoče reči, da ta ljubljanska so-

seska živi prav za parkirni posel. Kričeči napisi voznike 

usmerjajo proti začasnim plačljivim parkiriščem, da se 

slučajno ne bi izgubili, dostikrat poskrbijo še usmerje-

valci v fluorescenčnih jopičih. Območje je prepredeno s 

količki, vsako dvorišče ali zaplata zemlje je zavarovana 

z rampo. Tako ni samo ob Bohoričevi ulici, ampak tudi 

v sosednjih ulicah: Japljevi, Sketovi, Jenkovi ... Zlato 

pravilo tamkajšnjih parkirišč je: čim bližje so kliničnemu 

centru, tem dražja so. Ura parkiranja ob Bohoričevi ulici 

stane najmanj 1,5 evra, prav tako na bližnji Sketovi ulici, 

medtem ko je makadamsko parkirišče na Jenkovi ulici za 
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pol evra na uro cenejše. Kar malo nenavadno je videti, 

da so v teh ulicah na voljo občinski parkirni prostori ob 

cestišču za pičlih 40 centov na uro, parkiranje po 17. uri 

pa je celo brezplačno. 

Občina in klinični center načrtovala svoji garažni hiši 

Povsem druga zgodba sta garažni hiši Šempeter in 

Meksiko, najpreprostejša in tudi najdražja rešitev za 

paciente. Obe garažni hiši sta v lasti Kranjske stavbne 

družbe, ki ima tudi garažni hiši Trdinova in Kapitelj. 

Lastnik te družbe je avstrijsko podjetje Reitenburg z 

Dunaja, ki so ga leta 2014 ustanovili družinski člani ne-

premičninarja Jožeta Anderliča. Temu je veliki met uspel 

prav z nakupom zemljišča za parkirno hišo Šempeter, ki 

ga je novembra 2004 od občine na dražbi za dobre štiri 

milijone evrov kupilo podjetje Amas consulting. Kljub 

visoki kupnini pa je po mnenju večine prometnih in urba-

nističnih strokovnjakov občina takrat naredila kardinal-

no napako, ko je iz rok spustila tako ključno lokacijo in s 

tem zasebnikom prepustila upravljanje parkirne politike 

na širšem območju kliničnega centra. 

Občina je do leta 2004 celo načrtovala, da bo garažno 

hišo Šarabon (danes Šempeter) dokončalo njeno podje-

tje Ljubljanska parkirišča, vendar naj bi te načrte prek-

rižalo dejstvo, da za to niso mogli dobiti dovolj visokega 

posojila. Seveda so se pozneje pojavile tudi špekulacije, 

da je takratna garnitura z županjo Danico Simšič na čelu 

to donosno lokacijo prodala namenoma, da bi se do nje 

dokopal takrat in tudi pozneje na občini dobro zapisan 

poslovnež Jože Anderlič. 

Parkirišče donosnejše celo od stanovanj 

Na prvi pogled je presenetljivo, da na širšem območju 

kliničnega centra tudi na manjših zazidljivih zemljiščih 

namesto stanovanj rasejo začasna parkirišča. A le na 

prvi pogled, saj je že po konzervativnem izračunu to zelo 

donosen posel. Vzemimo parkirišče ob Bohoričevi ulici, 

kjer so uredili 120 parkirnih prostorov. Če je parkirišče 

zasedeno 70-odstotno samo osem ur na dan, potem 

to nanese skoraj 1000 evrov na dan. Tudi če vzamemo, 

da parkirišče služi le ob delavnikih, to na letni ravni 

pomeni več kot četrt milijona prihodkov, pri čemer so 

obratovalni stroški zaradi avtomatiziranega plačevanja 

parkirnine razmeroma nizki.

Članek je nastal kot uvodni prispevek Zbora za prostor z 

naslovom Kaj je javni interes pri parkirni politiki?, ki je 

potekal 30. avgusta 2016 v Pritličju v Ljubljani.
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Vloga in pomen civilnih iniciativ pri urejanju 
prostora
Juli ja Vardjan

Ko sta me organizatorja Zborov za prostor Marko 

Peterlin in Jernej Prijon povabila, naj naredim uvod v 

današnji dogodek, sta mi pojasnila, da gre za zbore, 

ki so namenjeni javni in argumentirani razpravi o pro-

storu. Do sedaj sta se zvrstila dva tovrstna dogodka, 

eden je bil posvečen problematiki oglaševanja in drugi 

parkiranja. Glede na to, da mi je bil prepuščen izbor 

teme, sem ob tem pomislila, kakšno je pravzaprav 

izhodišče tovrstnih razprav. In prav to izhodišče sem si 

izbrala za temo današnje razprave. 

Zanimalo me je namreč, na kakšen način sploh znamo 

javno in argumentirano komunicirati o prostoru. In da 

debata ne bi bila abstraktna, sem si izbrala tematiko 

civilnih iniciativ. Gre namreč za tisti dejavnik, ki je 

pogosto predstavljen kot trn v peti za doseganje ciljev v 

prostoru. Toda potrebno se je vprašati: čigavih. Prostor 

sam ima specifično lastnost, da se tiče nas vseh, zato 

imamo vsi glede prostora določene cilje oziroma posre-

dno ali neposredno korist oziroma škodo. Kaj je korist 

oziroma škoda, pa je stvar interpretacije. 

Kdo je torej tisti, ki ima v tem procesu najbolj prav. Je to 

upravljavec – občina ali država – ki smo mu to pravico 

podelili z demokratičnim izborom na volitvah? Je to 

investitor, ki v nek določen poseg vlaga sredstva? Ali 

neposreden uporabnik prostora oziroma nekdo, ki mu 

poseg pomeni kršitev njegovih vrednot. Glede na to, 

da gre za različne deležnike, ki jim nedvomno pripada 

legitimna pravica do odločanja, mora biti kakršenkoli 

poseg izpeljan z medsebojnim upoštevanjem. Temu pa 

ni vedno tako. Ravno zaradi tega je to področje izjemno 

formalizirano. Vključevanje javnosti v proces načrtova-

nja in odločanja v prostorskih zadevah je opredeljeno 

v številnih evropskih direktivah, predvsem pa v t. i. 

Aarhuški konvenciji.

Z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o dostopu do 

informacij, udeležbi javnosti pri določanju in dostopu do 

pravnega varstva v okoljskih zadevah je bila v Sloveniji 

sprejeta tudi Aarhuška konvencija, ki zahteva, da:

• se javnost vključi v čim zgodnejši fazi, dokler so 

odprte različne možnosti, 

• se javnost seznani z vsemi informacijami, potrebni-

mi za njeno sodelovanje,

• so jasna načela sodelovanja in pričakovanja o tem, 

kaj naj bo prispevek javnosti,

• se javnosti omogočijo ustrezne oblike posvetovanj,

• se javnosti omogoči izražanje in posredovanje 

pripomb,

• se pripombe in predlogi javnosti upoštevajo,

• se predstavi, kako so bili predlogi in pripombe 

upoštevani.

Načelo vključevanja javnosti v procese planiranja 

in odločanja v okoljskih zadevah je torej formalno 

artikulirano, toda v praksi se zdi, da poteka bolj zaradi 

navideznega spoštovanja predpisov in ne dejansko. Tu 

lahko tudi opozorimo, da je pred približno mesecem dni 

Evropska komisija Sloveniji namenila že drugi uradni 

opomin zaradi nespoštovanja direktiv o presoji vplivov 

načrtov, programov ter javnih in zasebnih projektov 

na okolje, zlasti pri dostopu javnosti v postopkih 

prostorskega načrtovanja. Ministrstvo za okolje mora 

odgovoriti do 9. februarja 2017.

Kakšna je torej praksa, na katero se sklicuje tudi 

Evropska komisija? Da bi si lažje predstavljali, si 

podrobneje oglejmo tri primere civilnih iniciativ iz lo-

kalnega okolja. Ob tem naj poudarim, da vsekakor ne gre 

idealizirati civilnih iniciativ kot takih, saj ni nujno, da 

ima vsak interes plemenit namen. Toda nevključevanje 

predstavnikov javnosti povzroča številne napetosti, saj 

se odločitve sprejemajo brez njihovega sodelovanja, 

čeprav bodo morali morda prav oni živeti s posledicami 
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odločitev. S tem se utrjuje njihov ločeni položaj in s tem 

odklonilno stališče, ki pogosto rezultira v destruktivnih 

in dolgotrajnih konfrontacijah, katerih žrtev je prostor, 

ki zadeva vse.

Prvi primer: DOPPS proti vetrni elektrarni Volovje 
rebri

Civilna iniciativa Društva za opazovanje in proučevanje 

ptic Slovenije (DOPPS) nastopa proti nameri Elektra 

Primorje, da umesti vetrne elektrarne v območje našega 

največjega neurbaniziranega prostora – na Snežniški 

plato. Spor ima okoljevarstveni in ptičjevarstveni zna-

čaj, čeprav gre za projekt, katerega namen je trajnostno 

pridobivanje energije.

Kronologija dogodkov na kratko:

2002 – Investitor predstavi načrte za umestitev večje 

vetrne elektrarne na območje Volovje rebri, ki ima 

visoko naravovarstveno in ptičjevarstveno vrednost. 

Nastane iniciativa lokalnih prebivalcev, ki je proti 

tovrstnemu posegu, čez približno leto dni se ji pridruži 

iniciativa DOPPS.

2003 – Na podlagi okoljevarstvenega soglasja Agencije 

RS za okolje (ARSO), ki pomanjkljivo obravnava dejavni-

ke varovane narave na območju, je brez javne razprave 

sprejet prostorski načrt za območje Volovje rebri. DOPPS 

sproži postopek zaradi kršitve upravnega postopka na 

Ustavnem sodišču, saj ima kot društvo, ki deluje v jav-

nem interesu na področju upravljanja narave, po Zakonu 

o ohranjanju narave pravico, da sodeluje v vseh upravnih 

postopkih. Glede na to, da ARSO DOPPS zavrača možnost 

sodelovanja v postopku izdaje okoljevarstvenega 

soglasja, Ustavno sodišče zaradi nespoštovanja zakona 

razveljavi omenjeni prostorski načrt.

2004 – Snežniško območje vključeno v Naturo 2000, 

zaščiteno območje na ravni Evropske unije.

Do 2010 – DOPPS vloži 10 sodnih sporov, večina teh se 

nanaša na to, ali so sploh stranka v postopku, čeprav 

jim to po zakonu nedvomno pripada. Kljub temu, da jim 

tako Upravno kot Vrhovno sodišče v sodbah pritrjujeta, 

jih ARSO nenehno zavrača kot udeleženca v postopku in 

znova in znova izdaja nezakonite odločbe.

2010 – Po sedmih letih Ministrstvo za okolje oziroma 

ARSO DOPPS vendarle dodeli status stranke v postopku. 

Šele takrat se torej začne vsebinska razprava o tem, 

ali so vplivi vetrnih elektrarn prekomerni za naravo in 

ptiče.

V vsem tem času DOPPS nenehno poudarja, da niso proti 

vetrnim elektrarnam kot takim, temveč se zavzemajo za 

trajnostno naravnano in neškodljivo umestitev v okolje. 

Nasprotna stran, pomenljivo, Fakulteti za družbene vede 

naroči tudi javnomnenjsko raziskavo, ki pokaže, da je kar 

¾ prebivalcev Slovenije naklonjenih postavitvi vetrnih 

elektrarn in s tem izvaja pritisk. 

Kakor koli že, zadeva se po 10 letih in številnih sodnih 

procesih konstruktivno razreši, saj DOPPS leta 2012 

izdela študijo občutljivih območij, po kateri se še danes 

ravnajo vsi investitorji, ki umeščajo vetrne elektrarne v 

prostor. Ob tem ni odveč poudariti, da je izdelavo študije 

financiral britanski DOPPS, saj ima svoj interes, da na 

globalni ravni zaščiti občutljiva območja.

Drugi primer: Iniciativa za ohranitev Plečnikovega 
stadiona v izvirni obliki in iniciativa Fondovi bloki 
proti družbi Bežigrajski športni park (BŠP)

Omenjeni spor ima tri vidike – okoljski (vpliv na okolje, 

predvsem glede preobremenitve s hrupom), zemljiški 

(glede zemljišča, ki naj bi bil v lasti stanovalcev 

Fondovih blokov), ter kulturnovarstveni (prezidava spo-

menika). Javna razprava je omogočena na način vlaganja 

pritožb k okoljevarstvenemu soglasju in prostorskemu 

načrtu, iniciativa vloži tudi sodni spor glede zemljišča. 

Kronologija dogodkov na kratko:

2007 in 2008 – projekt južnoafriške projektantske 

skupine Ruben Reddy pridobi soglasje Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine (ZVKDS), ki ga Ministrstvo za kulturo 

kasneje razveljavi. Na podlagi konservatorsko-resta-

vratorskega projekta ZVKDS je razpisan mednarodni 

arhitekturni natečaj, na katerega so vabljeni tako tuji 

kot slovenski arhitekti. 
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Foto: Marko Peterlin

2009 – Izbran je projekt nemške projektantske skupine 

GMP. Država Plečnikov stadion razglasi za kulturni 

spomenik državnega pomena. Hkrati poteka tudi javna 

razgrnitev osnutka občinskega podrobnega prostor-

skega načrta (OPPN), ki ne omogoča javne razprave. 

Ministrstvo za okolje (MOP) in prostor poda zahtevek za 

presojo vpliva na okolje.

2010 – Mestni svet sprejme OPPN za omenjeno območje. 

Steče projektiranje kompleksa. Na podlagi idejnega 

projekta investitor pripravi poročilo o vplivih na okolje 

in prične s pridobivanjem okoljevarstvenega soglasja. 

Stanovalci Fondovih blokov sprožijo postopek po Zakonu 

o vzpostavitvi etažne lastnine glede omenjenega zem-

ljišča, za katerega trdijo, da pripada njim.

2011 – Javna razgrnitev okoljevarstvenega soglasja s 

strani ARSO. S strani stanovalcev oziroma udeležencev 

v postopku so podane številne pripombe. ARSO pozove 

investitorja, da se opredeli do pripomb. Mnoge od njih 

so zavrnjene z argumentom, da ne gre za pripombo, 

temveč za mnenje.

2011 do 2013 – Investitor dopolnjuje vlogo z opredelit-

vami do pripomb, udeleženci v postopku so s strani ARSO 

vsakič pozvani, da se opredelijo do dopolnitev. Strani si 

na ta način izmenjujeta argumente. V poročilu o vplivih 

na okolje se odpre tudi poglavje o hrupu. Ker investitor 

ne more zadostiti zahtevi po vzdrževanju mejnih 

vrednosti pod 2. stopnjo varstva pred hrupom zaprosi 

za možnost začasne oziroma občasne preobremenitve 

okolja s hrupom.

2013 – Zavrnitev vloge investitorja za začasno preo-

bremenitev s hrupom in zavrnitev okoljevarstvenega 

soglasja. Investitor poda pritožbo na obe zavrnitvi.

2015 – Investitor vloži upravni spor proti MOP v zvezi z 

obema zavrnitvama.

2016 – Upravno sodišče odloči, da je tožba utemeljena in 

ARSO ponovno naloži odločanje o vlogi za okoljevarstve-

no soglasje. 
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V tem primeru ima javna razprava malce drugačne 

razsežnosti. Civilni iniciativi ne moreta vlagati pripomb 

ne k OPPN, ne k okoljevarstvenemu soglasju. Glede 

okoljevarstvenega soglasja se lahko opredeljujejo zgolj 

stanovalci. Ti nenehno vlagajo pripombe, do katerih 

se investitor opredeljuje in dopolnjuje vloge, nekatere 

pa zavrača. Komunikacija poteka predvsem formalno, 

prek upravnih postopkov, pritožb in sodnih sporov. 

Lokalno prebivalstvo sta sicer v začetku investicije 

enkrat obiskala župan Zoran Janković in investitor Joc 

Pečečnik, organizirana je bila tudi predstavitev projekta 

s strani BŠP. Toda v času, ko so zadeve eskalirale, strani 

niso nikoli sedle za skupno mizo, da bi poiskale rešitve. 

Vsebinska razprava je potekala torej zgolj na formalni 

ravni in ne neposredno.

Tretji primer: Zveza civilnih iniciativ Savinjske doline 

proti državi v primeru izbrane trase za gradnjo ceste 

med Celjem in Velenjem, ki je del t. i. tretje osi, opre-

deljene v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije.

Omenjeni spor ima štiri vidike: prostorski (izbrana trasa 

po mnenju iniciativ slabo povezuje mesti), prometni 

(potrebna je dodatna razširitev obstoječe ceste med 

Celjem in Velenjem, saj je ta že zdaj preobremenjena), 

ekonomski (izbrana trasa zahteva dražjo investicijo), 

trajnostni (izbrana trasa posega v najboljša in največ 

kmetijskih zemljišč od alternativ).

Kronologija dogodkov na kratko:

2004 – Sprejet nacionalni program izgradnje avtocest, 

med drugim tudi trase Celje – Velenje.

2007 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Družba 

za avtoceste Republike Slovenije (DARS) naročita štu-

dijo vrednotenja šestih tras za povezavo med Celjem in 

Velenjem. Zasebno podjetje URBIS, ki študijo pripravi, 

kot najboljše ocenjeno izbere traso F2, čeprav ima veliko 

očitnih napak. Ta študija je podlaga, da se izvedejo 

Foto: Marko Peterlin
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nadaljnji postopki v zvezi s prostorsko umestitvijo 

izbrane trase.

2008 – Zveza civilnih iniciativ piše pritožbe proti izbrani 

trasi oziroma vrednotenju te ter pošlje zahtevek za 

vmesno vrednotenje trase na vlado RS. 

Do 2011 – Zveza civilnih iniciativ pošlje 11 vlog za 

ponovno vrednotenje tras, MOP zavrača ponovitev 

vrednotenja.

2011 – Medresorska delovna skupina, sestavljena iz 

predstavnikov treh ministrstev, Ministrstva za okolje 

in prostor, Kmetijskega ministrstva in Ministrstva za 

promet, ugotovi, da je študija neprepričljiva, in da je 

izbrana trasa najmanj primerna od alternativ. Oceni, naj 

se pozornost usmeri v obstoječo cestno mrežo in dopolni 

študija.

Do 2015 – Glede vladnih sklepov je stanje 

nespremenjeno.

2015 – Cerarjeva vlada sporno traso ponovno obravnava 

kot izbrano, z argumentom, da je največ narejenega v 

fazi projekta.

2015 in 2016 – Nekaj sestankov na vladi, kjer ni vsebin-

ske razprave, bolj kot želja po razpravi je očitna želja po 

informiranju o projektu.

2017 – V začetku leta sprejet državni prostorski načrt. 

Glede na to, da je to prvi pravno zavezujoč akt, ima 

Zveza civilnih iniciativ s tem prvič možnost pravno 

izpodbijati postopek. Zveza vlado in pristojno ministr-

stvo obvesti o nameri za sprožitev postopka za oceno 

ustavnosti na Ustavnem sodišču. 

Do danes je Zveza civilnih iniciativ poslala že 20 prošenj 

za ponovno vrednotenje alternativ. Sprožitev postopka 

v zvezi z oceno ustavnosti se nanaša prav na onemogo-

čanje učinkovite javne razprave. Namreč, glede na pred-

pise o umeščanju infrastrukturnih projektov je sporno 

ravno to, da študija alternativ ni bila javno razgrnjena, 

s tem pa je bila ob pravem času onemogočena možnost 

Foto: Urban Jeriha
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pritožbe na postopek. Izbrana trasa je bila torej izbrana 

brez zakonsko omogočenega sodelovanja javnosti, ob 

tem so bili sproženi tudi nadaljnji postopki, saj je bila 

ta trasa podrobneje načrtovana od ostalih. Tako je 

bil izničen vpliv javnosti v času, ko je bilo še mogoče 

pravočasno vplivati na odločitev, kar je v nasprotju z 

Aarhuško konvencijo. Ravno na to, da je omenjena trasa 

podrobneje načrtovana od ostalih, pa se zdaj sklicuje 

Cerarjeva vlada, ko ponovno obuja realizacijo omenjene-

ga projekta.

Zaključek

Iz omenjenih primerov je razvidno, da vključevanje 

javnosti na področju posegov v prostor poteka predvsem 

na formalni ravni. Ta formaliziranost vključuje tudi 

nabor pravnih sredstev, s katerimi se vpletene strani 

lahko borijo za svoje pravice. Vendar pa tukaj nastane 

paradoks: končni cilj vsakega posega v naravo se dogaja 

v naravi sami, nastali problem ali spor pa rešujemo 

s pravnimi sredstvi, kar pomeni, da se na sodišču 

boj vedno bije okoli formalnih zadev – ali so bile vse 

alternative ustrezno ovrednotene, ali je bila javnost 

primerno obveščena, ali so bili predstavljeni objektivni 

podatki – to bojišče pa je v celoti odmaknjeno od polja 

resničnih interesov vpletenih (na primer nekdo želi 

graditi določen objekt, drugi pa želi, da se ta ne gradi). 

In ker ne želimo, da bi ta razprava zgolj opozarjala na 

probleme, temveč bi ponujala tudi možne rešitve, na 

tem mestu predstavljamo orodje mediacije, ki kot nefor-

malen postopek lahko pomaga, da se stranke izognejo 

prerekanjem glede formalnosti, saj te pravzaprav niso 

polje njihovega dejanskega interesa.

Pojem okoljske mediacije se je v 70-ih letih izoblikoval 

v ZDA, od tam pa je prišel v Evropo. Danes je mediacija 

na področju okolja v Evropi najbolj razvita v Nemčiji, 

Avstriji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem in v Švici. 

Največ primerov okoljske mediacije je bilo v Nemčiji, 

od tam pa poznamo tudi prvi uspešen primer, vezan 

na širitev Frankfurtskega letališča. Prvi poskus širitve 

letališča je bil realiziran leta 1984 po težki, skoraj vojni, 

situaciji boja med policijo in nasprotniki širitve. Spor je 

nastal zaradi tega, ker so bili mnogi okoliški prebivalci 

prizadeti zaradi hrupa in drugih emisij pristajanja in 

vzletanja letal, okoljevarstveniki pa so bili zaskrbljeni 

zaradi negativnega vpliva širitve letališča na okolje, 

predvsem zaradi predvidenega uničenja gozda. Dvajset 

let kasneje, ko so želeli ponovno širiti letališče, je 

bila situacija zelo podobna. Da bi se izognili ponovitvi 

nasilja in dragih sodnih procedur, so se pobudniki širitve 

odločili za mediacijo, ki je hitro prinesla soglasje. 

Seveda mediacija ni edina pot, toda vse poti zahtevajo 

veliko energije, časa in tudi finančnih sredstev. Na 

koncu ena stran zmaga in druga izgubi. To povzroči 

poglabljanje sporov na drugih področjih ali nastanek 

novih sporov. Mediacija, ki tudi ni enostavna in ni vedno 

mogoča, pa lahko bistveno pripomore k vzpostavitvi po-

gojev za konstruktivno skupno rešitev. Obstoječe vzor-

ce, ki so, kot smo lahko videli, tako nelegalni kot tudi 

neproduktivni, je potrebno preseči z vzpostavljanjem 

zaupanja v medsebojnem dialogu in ne zgolj z merjenjem 

moči, oblastne ali podprte s pravnimi sredstvi.

Kaj torej reči o vlogi civilnih iniciativ pri urejanju 

prostora. Morda bi bilo bolje, če bi današnjo razpravo 

naslovili vloga in pomen javne razprave pri urejanju 

prostora. Toda vendarle poskušajmo opredeliti to njiho-

vo vlogo. Če morda mislimo, da so civilne iniciative naša 

posebnost, in da je to, da se ob vsakem posegu v prostor 

slišijo različni glasovi, nekaj nenavadnega, se motimo. 

Tovrstne iniciative so izjemno pogost pojav, kadar so 

vključene v javno razpravo pa predstavljajo tudi temelj 

demokratične ureditve. V tem smislu jih torej lahko 

razumemo tudi kot kazalnik stopnje razvoja.

In še za konec, da ne bo pomote, niti slučajno ne ideali-

ziram neposredne demokracije. Če se spustimo na mikro 

raven, je na vsakem hišnem svetu hitro mogoče videti, 

da neposredna demokracija ni mačji kašelj. Toda tudi 

pomanjkanje javne razprave, kot smo videli v navedenih 

primerih, iz medijev pa jih poznamo še toliko več, lahko 

privede do dolgotrajnih oziroma dolgoletnih gordijskih 

vozlov, ki imajo seveda posledice v prostoru.

Članek je nastal kot uvodni prispevek Zbora za prostor z 

naslovom Kaj je javni interes pri civilnih iniciativah na 

področju urejanju prostora?, ki je potekal 23. januarja 

2017 v Pritličju v Ljubljani.
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Ko mesto postane destinacija, ni več mesto
Mojca Zabukovec

»Mest ne gradimo več zato, da bi ljudje v njih živeli, 
ampak za ljudi, da v mesta investirajo.« (David Harvey 
na lanskoletnem posvetu o turizmu v Barceloni)

»Barcelona ni naprodaj« je bilo sporočilo januarske 

zasedbe La Ramble, ulice, ki je v zadnjih dveh desetletjih 

postala glavna turistična žila v katalonski prestolnici z 

okoli 1,6 milijona prebivalcev, v kateri so lani zabeležili 

32 milijonov turistov. »Najprej naj se preneha dajati na 

milijone evrov za promocijo turizma,« je med protestnim 

shodom, na katerem se je zbralo okoli dva tisoč ljudi, za 

Guardian2 pojasnjeval Daniel Pardo, član četrtne skup-

nosti za trajnostni turizem. »Turizem subvencioniramo 

z javnim denarjem, dogaja pa se izkoriščanje delavcev 

v tem storitvenem sektorju, uničuje se infrastrukturo 

mesta, za kar plačujemo prebivalci.« Nek drugi prote-

stnik je za britanski medij povedal: »Prebivalcev niso 

nikoli vprašali za mnenje, čeprav smo mi tisti, ki trpimo 

posledice, a ne uživamo koristi. Zahtevamo javno raz-

pravo o teh vprašanjih in iskanje novih rešitev namesto 

sedanje, ki temelji na nenehni rasti«.

Sociolog Klemen Ploštajner, ki je v diplomski nalogi na 

ljubljanski Fakulteti za družbene vede raziskoval pravico 

do mesta, se je nedavno vrnil iz Barcelone. »Z razvojem 

turizma v zadnjih 25 letih je center mesta danes povsem 

prepuščen turistom, kar zadeva rabo prostora. Tam so 

predvsem dragi lokali in trgovine s spominki, medtem 

ko se je v zadnjem desetletju iz središča izselilo okoli 40 

odstotkov prebivalcev. In ko so jih vprašali, zakaj, se je 

pokazalo, da turizem ne vpliva zgolj na dvig cen nepre-

mičnin v centru mesta, ampak se ljudje v njem niso več 

počutili kot doma. Izginili so prostori, ki so jih prej lah-

ko uporabljali. Masovni turizem prinese tudi hrup, smrad 

in gnečo. Jasno se tudi pokaže, da se je vlagalo v najbolj 

dobičkonosne, to je centralne dela mesta, medtem ko 

2  Burgen, Stephen. 2017. Barcelona marches to curb 
negative effects of tourism boom, Guardian.com, 17. marec 
2017: https://www.theguardian.com/world/2017/jan/29/
barcelona-residents-protest-high-rents-fuelled-by-tourism. 

se je ostale opuščalo. Tudi manjše zelene površine so iz 

centra izginile. Javnih klopi je v primerjavi z zasebnimi 

stoli lokalov zelo malo, tako da se ni mogoče usesti, ne 

da bi pri tem trošil.« 

Današnje razmere v katalonski prestolnici po njegovem 

ponazarjajo, kaj prinese intenzivno usmerjanje v 

turizem. »Barcelono je nemogoče primerjati z Ljubljano, 

ker ta ne more postati takšna masovna turistična 

destinacija, saj za to nima niti infrastrukturnih pogojev. 

Je pa Ljubljana toliko manjša in bi bil vpliv takšnega 

intenzivnega usmerjanja v turizem lahko občuten.«

Simbioza in posluh

Da je slovensko glavno mesto »vedno pogosteje v 

žarometu svetovnih medijev«, tudi lanskoletni turistični 

obisk je bil »znova rekorden«, ugotavljajo na javnem 

zavodu Turizem Ljubljana. To po njihovem »vpliva na 

več prihodkov iz naslova turizma, na splošno podobo 

destinacije v svetu in posledično na izboljšano ponudbo 

na več ravneh, ki dviguje kakovost bivanja«. 

V pogovoru za Delo3 so pred časom na vprašanje, kaj 

prispeva h kakovosti bivanja v mestu, na javnem zavodu 

odgovorili: »Da je Ljubljana bolj zanimiva za izvedbo 

mednarodnih dogodkov, tudi poslovnih, izboljšuje se 

kulinarična ponudba, več je interesa za tuje investicije, 

večja je ponudba trgovin in dostopnih blagovnih znamk, 

vedno več je mladih, ki se podajajo v poslovne vode in 

v centru mesta odprejo prodajalno, saj so prepoznali 

tržno nišo«. In ker je »zadovoljen prebivalec najboljši 

ambasador svojega mesta«, še pravijo na zavodu, pri 

načrtovanju in promociji turizma po lastnih besedah 

upoštevajo predvsem želje in počutje prebivalcev. S 

pomočjo občinskega spletnega servisa Pobude mešča-

nov so tako, kot med drugim poudarjajo, »poskrbeli za 

3  Zabukovec, Mojca. 2016. Pot v mesto brez glave, Delo.si, 17.3.: 
http://www.delo.si/novice/ljubljana/pot-v-mesto-brez-glave.
html.
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dodatno ocvetličenje mesta, popravili usmerjevalne 

table, trenutno je v postopku prenova vodnjaka na 

Mestnem trgu«. In vse to zato, ker si želijo, da »lokalni 

prebivalci zaradi razvoja turizma ne bi bili nezadovoljni, 

ampak bi živeli v simbiozi«.

Toda Beti Žerovc, umetnostna zgodovinarka z ljubljan-

ske Filozofske fakultete je v pogovoru za Delo4 pred 

časom opozorila, da je posluh za nekoga, ki v Ljubljani 

prebiva, veliko manjši kot za dejavnosti, ki prinašajo 

denar: »Skupne, mestotvorne vsebine, kot so neprofitna 

stanovanja, se selijo na obrobje, medtem ko v središču 

narašča kratkoročno, turistično najemanje stanovanj 

prek portalov, kot je Airbnb. Odstopanja od zloščene, 

tržne usmeritve v središču, kot je Tovarna Rog, niso 

zaželena, očitno pa so toplo sprejete najrazličnejše 

komercialne, zabaviščarske vsebine, kot sta večerja na 

žerjavu ali vodni tobogan.« Središče mesta se po njenem 

spreminja »v kuliso, zabaviščni park«, toda ko se bomo 

tega končno zavedeli, pravi, bo mogoče že prepozno. 

Ena od stanovalk, ki živi v večstanovanjski hiši v središ-

ču Ljubljane, v kateri dva soseda oddajata stanovanje 

4  Zabukovec, Mojca. 2016. Pot v mesto brez glave, Delo.si, 17.3.: 
http://www.delo.si/novice/ljubljana/pot-v-mesto-brez-glave.
html.

prek spletne platforme Airbnb, pa je v pogovoru za Delo5 

povedala: »Namembnost stanovanjske hiše se spreminja, 

postaja turistični objekt. Počutim se, kot bi živela v 

hotelu.« Druga stanovalka je pripovedovala zgodbo iz 

njihove stanovanjske hiše, potem ko je soseda začela 

oddajati prek platforme Airbnb, toda za to ni pridobila 

dovoljenja drugih v hiši, kar bi morala storiti. »Lastniki 

stanovanj, ki smo med drugim vlagali v hišo in obnovo 

fasade ter tako prispevali k podobi mesta, smo brez 

moči proti požrešnim lastnikom, ki se požvižgajo na 

zakonodajo.«

In medtem ko je v Ljubljani registriranih 51 sobodajal-

cev, jih prek Airbnb oddaja okoli osemsto. Tržni inšpek-

torji so leta 2013 opravili nadzor nad oddajanjem sob v 

Sloveniji, predvsem pri tistih, ki oglašujejo ponudbo na 

spletni strani airbnb.com. Pri 31 nadzorih je bilo »prete-

žno ugotovljeno oglaševanje dela na črno«.

»Občutek imam, da prebivalci skoraj ne uporabljamo več 

centra mesta,« je razmišljala Beti Žerovc. »V centru usi-

ha ponudba, namenjena lokalnim prebivalcem, vse manj 

je recimo trgovin s povsem osnovnimi potrebščinami.« 

5  Zabukovec, Mojca. 2016. Ko stanovanjska hiša postane hotel 
na črno, Delo.si, 17.3.: http://www.delo.si/novice/ljubljana/
ko-stanovanjska-hisa-postane-hotel-na-crno.html.

Foto: Marko Peterlin
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Po njenem je skrb vzbujajoče, da »razmišljanje o širjenju 

ponudbe za turiste trenutno krepko prekaša razmišljanje 

o tem, kakšni so negativni učinki turizma na mesto in 

njegove prebivalce«. Strinja se, da je treba proteste 

prebivalcev proti turistifikaciji v številnih evropskih 

mestih vzeti kot jasno opozorilo in da apetiti po stalno 

rastočem turističnem dobičku ne bi smeli narekovati 

tempa razvoja mesta. »Središče Ljubljane je zelo majhno 

in zato še toliko bolj občutljivo. Kaj bo, ko ga bomo 

povsem razprodali v turistične namene? Bo to mesto 

brez glave?«

Za pozitiven odnos

Da je spodbujanje razvoja turizma v Sloveniji »v javnem 

interesu«, piše v krovnem zakonu s področja turizma, 

ki so ga sprejeli v letu vstopa države v Evropsko unijo. 

V njem je lokalno prebivalstvo omenjeno zgolj v delu, 

v katerem so navedene »dejavnosti in storitve, katerih 

izvajanje na ravni turističnega območja je v javnem 

interesu«. Tako piše, da je treba ozaveščati in spodbujati 

lokalno prebivalstvo »za pozitiven odnos do turistov in 

turizma«.

Med dejavnosti, ki so v zakonu opredeljene kot javni in-

teres, pa prištevajo: informiranje turistov, ugotavljanje 

mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 

urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, trženje 

celovite turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje sku-

pne turistične infrastrukture ter razvoj in vzdrževanje 

javnih površin, namenjenih turistom. 

Kulturna antropologinja Tatiana Bajuk Senčar je leta 

2005 izdala monografijo Kultura turizma: antropološki 

pogledi na razvoj Bohinja, v kateri je med drugim 

analizirala javni interes. »Pomembno se je vprašati, kdo 

sestavlja javnost, kdo jo določi in kdo vanjo ni vključen, 

ker se za javnim interesom lahko skriva marsikaj. Tisti, ki 

ga določa, so navadno nosilci moči.« O javnem interesu, 

o katerem govori zakon o spodbujanju razvoja turizma, 

tako pravi: »Vprašanje je, zakaj se to določa kot javni 

interes, ki je povsem jasno interes turističnih ponudni-

kov in panoge, toda to je panoga, ki pogosto ni povezana 

z lokalnim okoljem. Zato menim, da gre tu za prilaščanje 

javnega interesa za neke druge, ožje interese. Turizem je 

pridobitna dejavnost, in iz tega ekonomskega pogleda 

obstaja neka drža, da je turizem za gospodarstvo in 

skupnost dober, kot da je to nekaj mitičnega z multipli-

kacijskim učinkom. Kaj pa ima od tega nekdo, ki živi v 

centru Ljubljane, kjer je veliko turistov? Vprašanje je, 

ali se center mesta spreminja za njegove prebivalce ali 

Foto: Marko Peterlin
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pa za nekoga, ki pride tja za nekaj ur. In tu prihaja do 

konflikta interesov.«

Taksa od turizma – za turizem

Sredstva za spodbujanje razvoja turizma na ravni 

turističnega območja se, kot veleva krovni zakon, 

zagotavljajo v proračunih občin in iz namenskih virov 

financiranja, pri čemer sta to koncesijska dajatev od 

posebnih iger na srečo in turistična taksa. Ponudniki 

prenočišč morajo takso zaračunati vsakemu turistu in 

ta se je z januarjem 2015 povišala; v MOL zdaj znaša 1,2 

in za sobodajalce 0,6 evra. Medtem ko je javni zavod 

Turizem Ljubljana po podatkih Supervizorja v zadnjih 

trinajstih letih iz mestnega proračuna MOL prejel nekaj 

več kot 37 milijonov evrov, kar pomeni približno slabe tri 

milijone evrov na leto, se je v občinsko blagajno v letu 

2015 iz naslova pobrane turistične takse steklo nekaj 

več kot 1,1 milijona evrov. 

Prenočitve turistov v slovenskem glavnem mestu sicer 

predstavljajo dvanajst odstotkov vseh v državi. Največ, 

skoraj 30 odstotkov, so jih zabeležili v tako imenovanih 

zdraviliških občinah, 25 odstotkov v gorskih in 21 

odstotkov v obmorskih. 

Da turizem predstavlja »veliko priložnost«, v zadnji 

javno objavljeni analizi ugotavljajo v Slovenski turistični 

organizaciji. V letu 20156 je število turističnih prenoči-

tev »prvič preseglo deset milijonov, v hotelih pa prvič 

šest milijonov«. Statistični urad v analizi ekonomskih 

vidikov turizma za leto 2014 ugotavlja, da je delež 

turističnega bruto domačega dohodka v celotnem BDP 

predstavljal 4,9 odstotka. Da pa »skupaj »s posrednimi 

učinki« prispeva okoli 13 odstotkov celotnega BDP in 

zagotavlja 13 odstotkov (103.500) vseh delovnih mest, 

»neposredno ali posredno povezanih s turizmom«, 

pravijo v turistični organizaciji. 

Vrednost izvoza potovanj je po podatkih Banke Slovenije 

za leto 2015 znašala dobri 2,2 milijardi evrov. Medtem 

pa se je za spodbujanje razvoja turizma in delovanje 

6  Turizem v Sloveniji 2015. Slovenia.info, 17.3.: https://www.
slovenia.info/uploads/dokumenti/raziskave/turizem_v_sloveni-
ji_2015_koncni_slo.pdf.

krovne organizacije po podatkih Supervizorja od leta 

2003 do konca leta 2012 namenilo nekaj več kot 77 

milijonov evrov, večina od ministrstva za gospodarski 

razvoj.

Toda čeprav se prihodi turistov v zadnjih letih občutno 

povečujejo, pa tolikšnega povečanja ni zaznati, ko gre 

za prihodke od turizma. Podatki7 Mednarodne turistične 

organizacije za Slovenijo kažejo, da so prihodki leta 

2010 znašali okoli 2,6 milijarde evrov ter v posameznih 

letih 2013 in 2014 približno 2,7 milijarde, medtem ko so 

jih za leto 2015 ocenili na 2,5 milijarde evrov.

Tudi v Slovenski turistični organizaciji v zadnjem poro-

čilu ugotavljajo rekordni prihod turistov, ko je Slovenijo 

obiskalo 3.927.530 turistov in več kot 10 milijonov 

prenočitev, od tega so »tuji turisti« predstavljali 69 

odstotkov, »rast« pa da je bila višja za 12 odstotkov 

glede na leto prej. Toda povprečna doba bivanja se 

je znova nekoliko zmanjšala. Če je leta 2014 turist v 

Sloveniji preživel 2,7 dneva, je leto pozneje 2,6. In trend 

zniževanja povprečne dobe bivanja se kaže tudi med 

letoma 1991 in 2010, kot je razvidno iz edine večletne 

analize, ki so jo pripravili pri turistični organizaciji. V 

začetku devetdesetih so gostje (tako domači kot tuji, 

med katere so takrat prišteli Jugoslovane) preživeli 4,1 

dneva, povprečna doba bivanja pa se je po letu 2004 

znižala na 3,9 in po letu 2008 na 3,5 dneva.

Da podatek o rasti števila prihodov ni podatek o 

ekonomski rasti, če turisti ne prinašajo denarja, meni 

Klemen Ploštajner. »In očitno ga v tolikšni meri ne, ker 

je tip turizma tak, da se ljudje tu zgolj ustavijo. Toda 

centre mest se medtem spreminja in dejavnosti v njih 

prilagaja turistom. V Ljubljani nekoliko raste prihodek 

od turizma, toda zaposlitve v tem sektorju so zelo slabe, 

medtem pa cene rastejo. In tako nastane razkorak 

med prihodki in odhodki prebivalcev. Tako ustvarjamo 

prostor z namenom, da se vanj pripelje nekoga od zunaj, 

medtem ko na njem že živijo ljudje – in prav potrebe teh 

ljudi bi morale biti ključne«.

7  UNWTO 2015. Unwto.org, 17.3.: http://www2.unwto.org/
annual-reports.
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Ormož z lokalno akcijsko skupino

Da je turizem »glede na danosti priložnost za ohranjanje 

in razvoj novih delovnih mest«, poudarja Mateja Serec, 

vodja urada župana Občine Ormož. Toda občinska 

razvojna agencija je v leta 2010 objavljeni analizi stanja 

in potencialov v turizmu v Ormožu, kjer turistično-go-

stinska dejavnost predstavlja 8,3 odstotka občinskega 

gospodarstva in 0,5 odstotka slovenskih podjetij na 

področju turizma, zapisala, da so podatki zaskrbljujoči. 

Ko gre za dodano vrednost na zaposlenega v turizmu, 

je ta za 41 odstotkov nižja od povprečja ormoškega 

gospodarstva, tudi prihodek na zaposlenega je za 44 

odstotkov nižji. V analizi se tudi sprašujejo, zakaj naraš-

ča število ležišč v občini, ko se po drugi strani zmanjšuje 

že tako nizka zasedenost. V agenciji so sicer predlagali 

ustanovitev razvojnega sveta za turizem.

Šest let pozneje v občini pravijo, da sveta niso usta-

novili, da pa so ustanovili »lokalno akcijsko skupino«, 

ki združuje občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 

Tomaž. V okviru skupine se, kot pojasnjuje Mateja Serec, 

pripravljajo projekti tudi s področja turizma, s katerimi 

želijo »izboljšati trenutno stanje na tem področju«. »Na 

žalost pa država v novi finančni perspektivi namenja 

premalo sredstev za spodbujanje razvoja turizma na 

demografsko ogroženih območjih,« poudarja vodja 

urada.

V občinski proračun se je iz naslova pobrane turistične 

takse v lanskem letu steklo 1340, leto pred tem 1800 

evrov. Zbrana sredstva v občini, kjer se po njihovi oceni 

s turizmom ukvarja okoli 1,3 odstotka prebivalcev, 

porabijo za dejavnosti, povezane s turizmom, kot jim 

to nalaga zakon. Za turistično dejavnost so v lanskem 

letu namenili približno en odstotek proračuna, kar je 

okoli 90 tisoč evrov. Tako so po besedah Mateje Serec 

financirali: informacijsko točko, pustni karneval, 

promocijske dejavnosti vinskih kraljic, projekt Mrežna 

postajališča za avtodome, projekt Dravske kolesarske 

poti in martinovanje.

Piran: Dosegli smo konsenz

In medtem ko so v občini Ormož z okoli dva tisoč prebi-

valci leta 2015 našteli nekaj manj kot dva tisoč prihodov 

turistov in nekaj več kot 4500 nočitev, so v Občini Piran, 

kjer je okoli štiri tisoč prebivalcev, po zadnjih podatkih 

statističnega urada zabeležili skoraj pol milijona turi-

stičnih prihodov in okoli milijon štiristo tisoč nočitev. 

»Rast priliva turistične takse sledi rasti števila nočitev,« 

pojasnjuje Slavica Tucakov, vodja občinskega oddelka za 

odnose z javnostmi, »medtem ko se priliv koncesijskih 

dajatev od posebnih iger na srečo že nekaj let niža«. 

Lani se je v občinski proračun s to dajatvijo nabralo 

okoli 770 tisoč evrov, s turistično takso pa nekaj več kot 

dva milijona evrov, oba vira pa skupno predstavljata 

dvanajst odstotkov vseh prilivov v proračun. Medtem so 

lani za dejavnosti, povezane s turizmom, namenili nekaj 

manj kot tri milijone evrov, od tega 720 tisoč evrov za 

delovanje lokalne turistične organizacije. 

Z denarjem od turistične takse so po besedah Slavice 

Tucakov lani uredili plaže in obalni pas, podobno vsoto 

so namenili za kulturno-promocijski program, četrtino 

nižji znesek pa so investirali v prometno infrastrukturo: 

»S sredstvi iz naslova takse in dajatev občina ureja 

trge, razgledne točke in postavlja urbano opremo, 

sofinancira turistična društva, spomeniškovarstvene 

akcije, zagotavlja brezplačno brezžično internetno 

povezavo, ureja občinski oljčni nasad Forma viva, solni 

fond in novoletno okrasitev«. Javni interes je, kot je 

povedala, »zavarovan, če turizem prispeva k sodelovanju 

med družbenimi akterji, spodbuja podjetništvo in po-

spešuje gospodarsko rast, ob tem pa ne ogroža varnosti, 

urejenosti in trajnostnega razvoja destinacije«. Na 

vprašanje, kako turizem vpliva na Piran in prebivalce, pa 

Slavica Tucakov odgovarja: »Nedvomno se občani zelo 

dobro zavedajo, da je turizem temelj naše blaginje in 

da so določene neprijetnosti, ki so sestavni del bivanja 

v priljubljeni turistični destinaciji, neprimerljive z 

obremenitvami, ki jih morajo sprejemati prebivalci in-

dustrijskih in večjih urbanih središč. Nedvomno turizem 

zahteva določeno mero strpnosti in prilagajanja, a smo 

v skupnosti dosegli konsenz o tem, da svojo prihodnost 

usmerimo v turistični razvoj«.
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Konec turizma?

Da so na sodobnih turističnih trgih pomembni trije 

premiki, je v kolumni Turizem v senci beguncev8 v Mladini 

pred časom ugotavljal ekonomist Bogomir Kovač. 

»Prvič, urbana revitalizacija postavlja v ospredje mestni 

turizem, ki postaja ena ključnih usmeritev. Drugič, 

spreminjajo se poslovni modeli in tehnologije, vse je 

podrejeno informatizaciji in kakovosti, inovativnosti in 

prijaznosti izvedbe, konkurenca je večja kot kadar koli. 

In tretjič, spreminja se način povpraševanja, ki postaja 

individualizirano, domala unikatno. Danes je najpo-

membnejša informacija na spletu, razni »TripAdvisor«, 

»Booking.com« …, komercialna podjetja z domala 

generičnimi nazivi, krojijo usodo milijonov turistov, ki 

večinoma uporabljajo pametne telefone, tablice.«

Tudi Marjan Hočevar s Centra za prostorsko sociologijo 

pri Fakulteti za družbene vede, ki med drugim raziskuje 

turizem in potovanja, govori o spremenjeni dinamiki 

turizma v mestih. Ta je po njegovem povezana tudi s 

pojavom ponudnikov v okviru tako imenovane delitvene 

ekonomije, kot sta couchsurfing in airbnb. Klasični 

turizem, ki je »ogledovalen«, tako po njegovem postaja 

»izkustveni in usmerjen v doživetja«.

»Tisti, ki prihajajo, nočejo biti več turisti v smislu 

ogledovanja znamenitosti in nekih vodenih ogledov. 

Vse manj ljudi, ki potujejo, se identificira s turistom, kar 

je indikativno za sodobni čas in individualizem.« Tako 

Marjan Hočevar govori o postturizmu, ki po njegovem 

nakazuje konec turizma. 

Rekordne podatke o nočitvah v Ljubljani sicer povezuje 

predvsem s tem, da je slovensko glavno mesto »še vedno 

relativno nova turistična destinacija, od katere obi-

skovalci pričakujejo manj kot od uveljavljenih. Toda po 

drugi strani se po njegovem že kaže, predvsem v poletni 

sezoni, da usmerjanje v turizem postaja za prebivalce 

obremenjujoče. »Cilj mest je povečanje prihodka, toda 

problem je, če je samo to njihov namen. Ko postanejo 

mesta turistične destinacije, resorti, to niso več mesta.« 

8  Kovač, Bogomir.2015. Turizem v senci beguncev, 
Mladina.si, 17.3.: http://www.mladina.si/168980/
turizem-v-senci-beguncev/.

Po njegovem je ključna težava pri načrtovanju razvoja 

turizma, da so prebivalci pri tem pogosto izključeni. 

»Ekstremni primer so Benetke, kjer niso zadovoljni ne 

prebivalci ne turisti. Pravzaprav gre za nek odnos ‚ljubi 

– sovraži‘, pri čemer se prebivalci po eni strani zavedajo, 

da brez prihodka od turistov ne gre, ker sta infrastruk-

tura in življenje tako zahtevna in draga, po drugi strani 

pa protestirajo, ker je tako vse težje živeti.« Tudi turisti 

v Ljubljani po njegovem ugotavljajo, da ni več, kot je 

bilo: »Če spremljate aplikacijo Trip Advisor, je razvidno, 

da ni več tako idilično, da so cene vse višje, mnogi tudi 

opažajo, da so glede na relativno visoke cene, storitve 

slabe, in to velja v splošnem za Slovenijo, od hotelskih 

sob do komunikacije.« 

V Ljubljani sicer Hočevar izpostavlja tudi, kot ga ime-

nuje, »fenomen BTC«, ki je po njegovem nasprotje od 

centra mesta, v katerem je v fokusu kozmetizacija. Če je 

bilo mestno središče nekoč ključni prostor preživljanja 

prostega časa, je danes to vlogo prevzelo nakupovalno 

središče, ki ga na leto menda obišče 21 milijonov ljudi. 

»Če pogledate funkcionalne tokove, ki jih je mogoče vi-

deti iz zraka, lahko vidite, kje se koncentrira dejavnost. 

In v BTC se ne odvija več samo nakupovanje, ampak se tja 

preseljuje tudi vse večji del storitvene dejavnosti.«

Klemen Ploštajner govori o trendih v urbanih središčih, 

ko se vlaga v predele, ki so najbolj dobičkonosni, med-

tem ko se ostale prepušča propadanju. Tudi v Ljubljani 

ponekod zunaj centra ni urejena osnovna komunalna 

infrastruktura, stanovanjske soseske propadajo. Pri 

tem sociolog izpostavlja strukturne tendence. »Zaradi 

rekonstrukcije države ta vse bolj razpada oziroma se 

izvotli, kar pomeni, da nekatere funkcije predaja na 

nadnacionalni nivo, druge pa na regionalni oziroma 

mestni nivo, kot so stanovanjska preskrba in vrtci. 

Toda hkrati se mestom odvzema sredstva. In tako so ta 

prisiljena iskati druge vire, če želijo preživeti. Mesta so 

tako strukturno prisiljena ne samo v tekmovanje drugo 

z drugim, ampak tudi v iskanje zunanjih virov, in tako 

morajo tisto, kar imajo, in to je prostor, na nek način 

kapitalizirati.«

Usmerjanje v turizem po njegovem »samo po sebi ni 

nujno slabo, je pa slabo«, kot pravi, če na tem temelji 
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celoten razvoj mesta. »Javni interes pomeni, da ima čim 

več ljudi čim več koristi. Turizem sicer ustvarja delovna 

mesta, toda splošnega interesa je relativno malo. Že 

sam po sebi tudi pomeni privilegirano preživljanje 

prostega časa, medtem pa se centri mest spreminjajo v 

disneylande, preostale dele pa se zanemarja. Kazalniki 

revščine in izključenosti za osrednjeslovensko regijo, 

katere glavni del predstavlja prav ljubljanska občina, so 

vse slabši. To je sicer povezano tudi s splošno krizo, toda 

če je Ljubljana najlepše mesto in beleži rekordni prihod 

turistov, kako to, da se je revščina v turističnem bumu 

povečala z osem na dvanajst odstotkov?« 

In medtem ko živimo v svetu, v katerem se vse bolj 

poudarja mobilnost in gibanje, Ploštajner še opozarja, 

da hkrati obstajajo ljudje, »ki v naših družbah nimajo 

prostora in se tudi vedno težje premikajo«.

Spremembe

Mestna oblast v Barceloni je konec januarja sprejela 

zakon, s katerim namerava zajeziti število turistov. Ta 

hotelom in turističnim apartmajem nalaga omejitev 

števila postelj, ob tem pa uvaja moratorij na gradnjo 

novih hotelov in izdajo licenc za apartmaje. Že pred tem 

je mestni svet odločil, da spletne ponudnike pri oddaji 

nastanitev, kot je Airbnb, ob morebitnem posredovanju 

neprijavljenih nepremičnin kaznujejo z globo do 600 

tisoč evrov. 

Da je zakon »majhen, a korak v pravo smer«, je prepričan 

Cesare Ottolini, koordinator Mednarodne zveze prebi-

valcev (International Alliance of Inhabitants), v katero 

so se povezali aktivisti, nevladne organizacije in razne 

lokalne iniciative, ki se z različnimi akcijami bojujejo 

proti deložacijam in opozarjajo na vse bolj pereče 

stanovanjske probleme. Ottolini opozarja, kako se mesta 

in prostori spreminjajo pod težo prekomernega turizma. 

»Masovni turizem je razlog številnih evikcij ljudi iz hiš in 

z ozemelj. Zaradi gradnje turistične infrastrukture, tudi 

za razne športne dogodke, se dogajajo čiščenja mestnih 

središč, vse višje so cene nepremičnin, ki silijo revnejše 

na obrobje. Ena od ključnih težav, ki jo zaznavamo, ko 

se srečujemo s prebivalci, je, da se turistične strategije 

in razvoj turizma dogajajo mimo njih in tako so potrebe 

lokalnega prebivalstva potisnjene v ozadje.«

Medtem ko je bila pred dnevi v Berlinu vsakoletna 

vodilna turistična borza (ITB Berlin), ki so se je udeležili 

tudi predstavniki Slovenske turistične organizacije, se 

je Ottolini udeležil alternativne konference z naslovom 

Transformirati turizem, na kateri so članice iz 19 držav 

Evrope, Afrike, Azije in Latinske Amerike sprejele 

deklaracijo – prav v letu, ki so ga v Združenih narodih 

razglasili za leto trajnostnega turizma za razvoj. V njej 

so med drugim opozorili, da sedanji prevladujoči turi-

stični model ne omogoča potrebnih sprememb v smeri 

ciljev iz agende ZN 2030 za trajnostni razvoj. Prav na-

sprotno, pravijo avtorji deklaracije, škoduje skupnostim, 

izkorišča ljudi, tepta človekove pravice in uničuje okolje. 

Države so zato pozvali, naj bodo prebivalci, aktivisti 

in lokalne skupnosti »v osrčju turističnega razvoja« in 

zahtevali pravično porazdelitev ekonomskih in socialnih 

koristi. Turizem mora po njihovem postati pozitivna in 

koristna izkušnja, ki naj tako deluje »kot sila, ki spodbu-

ja medsebojno razumevanje, empatijo in spoštovanje«. 

Spremembe sveta na bolje, kot pravijo, namreč ne bo 

brez sprememb turizma.

Članek je nastal kot uvodni prispevek Zbora za prostor z 

naslovom Kaj je javni interes pri turizmu?, ki je potekal 20. 

marca 2017 v Pritličju v Ljubljani.
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Kako postavljamo spomenike?
Tina Lešničar

Lapides docebunt vos, quod a magistris vestris non discetis 

– Kamni učijo tisto, česar učitelji ne povedo.

»Po definiciji je ohranjanje spomina prva in najpo-
membnejša naloga javnih spomenikov. Pri tem imajo 
pomembno vlogo njihova oblika, lokacija, na kateri so 
postavljeni, in informativni napis, ki je pogosto del 
spomenika. Slednji mrtve kamne spreminjajo v žive 
pridigarje, tolažnike in preroke. Postavljeni v javni 
prostor spomeniki spomin na upodobljene osebnosti 
ne le ohranjajo, temveč ga tudi institucionalizirajo in 
legitimizirajo; v tem je njihova dodana vrednost. Tako 
ohranjani spomini postanejo sestavine identitet tudi 
za tiste, ki se sicer ne čutijo povezani z njimi. Spomin 
je namreč pomemben sestavni del identitete posame-
znika in družbe.«

Tako v uvodu v monografijo Mesto brez spomina zapiše 

Božidar Jezernik, etnolog Balkana in kulturni antropo-

log na Filozofski fakulteti. Da bi lažje razumeli, kje smo 

in kam gremo, nam je najprej pomagal osvetliti pot, ki 

smo jo že prehodili.

Zlata doba postavljanja spomenikov se je pri nas začela 

v 19. stoletju in je trajala nekje do prve svetovne vojne. 

A nobenega spomenika niso postavili, ne da bi to v jav-

nosti zbudilo vrsto vprašanj. Z izjemo prvega spomenika 

feldmaršalu Radeckemu, častnemu Ljubljančanu, ki 

so ga (kot pričajo razpoložljivi viri) brez javnih debat 

in slišnih nasprotovanj postavili v Zvezdi leta 1860. A 

že nekaj desetletij pozneje so njegov duh, ujet v bron, 

ponoči fizično klofutali nacionalno zavedni študenti. 

Poulične izgrede je osem let kasneje sprožil spomenik 

grofu Auerspergu na vogalu Križank, ko so nacionalno 

prebujeni Slovenci razbijali okna na hišah in ustanovah 

nemško čutečih, saj v njem niso videli le nemškega 

pesnika, ampak predvsem politika. 

Dolgoletna javna diskusija o postavitvi spomenika 

Valentinu Vodniku je na pobudo Lovra Tomana začela 

teči leta 1858 (ob stoti obletnici Vodnikovega rojstva). 

Spomenik je končno stal 31 let pozneje. Še dlje je na 

svoje obeležje čakal Prešeren. Čeprav so mu ga želeli 

postaviti takoj po smrti, je na to, da bi stal v glavnem 

mestu, moral počakati 54 let. Na prelomu stoletja so 

Prešernu v bran stopili slovenski študentje na Dunaju, 

ga začeli povzdigovati v genija in zbirati denar za po-

stavitev spomenika. Ker je ljubljanski župan Ivan Hribar 

vedel, da ima postavljanje spomenikov pomembno vlogo 

pri uveljavljanju Ljubljane kot političnega in kulturnega 

središča slovenstva, je k zbiranju sredstev pritegnil še 

vse slovenske občine. »Prešernov spomenik je postal 

simbolni branik slovenstva,« je dogodek tedaj povzel bo«-

doči župan Ivan Tavčar, v resnici pa je postavitev narod 

tripolarno razklala. Na njegovem odkritju 10. septembra 

1905, ki je pritegnilo pomembneže od Prage, Beograda, 

Varšave in Moskve, se je zbralo 20 tisoč ljudi. V časnikih 

so skušali slovenskost Prešernovega spomenika ovreči 

z očitkom internacionalizma in zapisali: »Slovenski 

ta spomenik ne bo nikoli in ljudstvo ga ne bo nikdar 

smatralo kot svojo duševno last.« Pisatelj Ivan Cankar v 

opoziciji pa se je spraševal, kaj se je tisti dan pravzaprav 

slavilo, Prešerna, spomenik, Bleiweisa ali Hribarja. 

Umetnika Ivana Zajca pa je Cankar v vlogi umetnostnega 

kritika označil za »najmanj osebnega, najpuščobnejše-

ga, najponižnejšega slovenskega kiparja« in pristavil: 

»Če bi na razpisu sodelovalo sedmero Rodinov, bi 

komisija za izdelavo spomenika vseeno izbrala Zajca.«

Danes sicer ne verjamemo več, da spomeniki v prisotnost 

prikličejo upodobljenega, ki bi se mu lahko poklonili 

ad personam ali pa ga oklofutali. Še vedno pa vsebino 

kamnu, bronu ali železu vliva vladajoči ideološki aparat. 

Čeprav, pravi umetnostna zgodovinarka Beti Žerovc, ve-

čina spomenikov po vojnah ni bilo primarno ideoloških, 

saj so bili postavljeni žrtvam, ki jih je bilo treba pietetno 

simbolno pokopati. Rasle so komemoracije talcem in 

žrtvam fašizma. »Pri raziskovanju postavljanja NOB 

spomenikov se je izkazalo, da je bila država manj vple-

tena v njihovo postavljanje, kot si danes predstavljamo. 
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Financirali so jih ljudje ali lokalne zveze borcev. Res pa 

je, da druga stran v tistem času ni prišla na svoj račun,« 

pripoveduje Beti Žerovc. 

Apropriacija zgodovinskih osebnosti in dogodkov

Po drugi svetovni vojni država ustanovi odbor za pos-

tavljanje spomenikov in postavitve tudi financira. Tedaj 

je država razglasila eno ideologijo in raj na zemlji. V 

najlepšem mestu na svetu s to logiko nadaljujemo. 

Jezernik je mnenja, da je danes denimo postavitev 

spomenika Ivanu Hribarju (in ne na primer Hradeckemu, 

ki je županoval četrt stoletja) izrazito ideološki projekt. 

»Postavitev spomenika Hribarju (ki je danes čaščen 

kot najboljši župan, a je poleg tega, da je naredil veliko 

dobrega, brisal nemško preteklost mesta tako, da je v 

zanosu »modernizacije« porušil »največjo in najlepšo 

palačo«, zgodnjebaročni dvorec grofa Auersperga, z 

velikim kulturnozgodovinskim pomenom) priča o tem, 

da se današnja politična opcija želi nacepiti na njegovo 

vejo in simbolno postavlja spomenik sama sebi. Enako je 

v primeru spomenika Francetu Bučarju (ki se je, spom-

nimo, za županstvo potegoval, kot kandidat desnice 

proti Ruplu, ta pa je tedaj zastopal levico). Podobno si 

Pučnika, ki je bil vse življenje zaveden levičar, danes 

prisvaja desnica. Ne le to, na desno ga tišči tudi levica,« 

razlaga Božidar Jezernik, da bi skozi postavljanje 

spomenikov v določenem času opisal proces apropriacije 

zgodovinskih osebnosti, dogodkov in ideološko manipu-

liranje s kolektivnim spominom.

S tem je seveda povezano tudi odstranjevanje »mat-

dežev preteklosti«. »Ni ga mesta na svetu, kjer bi bila 

življenjska doba spomenikov tako kratka,« je Jezernik 

zapisal v svoji knjigi. Padali so feldmaršal Radecky, 

grof Auersperg, cesar Franc Jožef, kralj Peter, kralj 

Aleksander in tovariš Tito. Nekaterih se nova oblast ni 

trudila niti podreti, ampak jim je zgolj pripisala nov po-

men. Pred viško gimnazijo tako stoji spomenik z napisom 

Slava padlim za svobodo, ki prekriva nekdanjo vsebino 

spomenika, postavljenega v čast kralju Aleksandru, na 

katerem je pisalo Čuvajte Jugoslavijo! 

»Slovenci smo tako ponosni, da nismo del Balkana, 

čeprav je najbolj »balkanska« lastnost ravno, podiranje 

ostankov preteklosti,« je do slovenskega brisanja 

spomina na mestih, ulicah in trgih kritičen Jezernik. 

»Več kot 700 let smo bili del Habsburške monarhije, pa 

se trudimo to na vsak način zanikati. Namesto, da bi 

bili ponosni, saj smo v tistem času naredili neverjeten 

vzpon in si malo lastili tudi Straussa in Mozarta, se svoji 

zgodovini odrekamo. Zavedanje o tem, od kje so prišli in 

kaj so ustvarili naši predniki, je spodbuda za zanamce, 

da k temu odgovorno prispevajo,« v duhu pomembnosti 

zavedanja lastne in narodne identitete pripoveduje 

Jezernik. 

»Spomeniki so bili najprej povezani predvsem s cerkvijo, 

potem so jih postavljali velikim osebnostim, kraljem, 

maršalom, herojem, literatom, kulturnikom. Tak način 

postavljanja spomenikov je preživeta praksa. Posebej 

literatom in kulturnikom. Ti so namreč nadomestili 

spomenike vojakom in politikom, da bi ustvarili novo 

mitologijo – češ mi smo narod kulture. A vendar nobenev-

ga naroda ni ustvaril pesnik,« zaključuje Jezernik.

Žerovčeva se strinja, da je problematično, če se 

preteklosti ne spominjamo v produktivnem smislu in 

ne poudarjamo njenih pozitivnih vidikov, marveč jo 

vidimo zgolj v političnem kontekstu. Manipuliranje z 

zgodovinskimi dejstvi skozi postavljanje spomenikov, 

jo je najbolj zmotilo v primeru spomenika žrtvam vseh 

vojn. »Nikakor ne želim, da se opravičuje in zanika 

napake preteklega sistema, in strinjam se s tem, da se 

povojne poboje in mučenja obsodi in vključi v splošni go-

vor o naši preteklosti. Zaradi mene lahko stoji tudi neki 

osrednji spomenik, ki spoštljivo in obzirno komemorira 

žrtve vseh vojn. A nikakor ne sme biti nič več kot to in 

ne sme napeljevati v izenačevanje sodelovanja z okupa-

torjem z bojem proti okupatorju ali v krivično enačenje 

socializma v Sloveniji s totalitarnim komunizmom pod 

egido Rusov,« je zapisala v svojem nedavnem članku, 

objavljenem v Sobotni prilogi. Ob tem je opozorila tudi 

na problem negativnega sovplivanja spomenikov in 

stavb v okolici, ki nosijo nedvoumen zgodovinski pečat. 
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Osebni prostor javnega spomenika

Aleš Debeljak je nekoč priložnostno poetično zapisal: 

»Ničesar ni bolj nevidnega od spomenika. Zlije se z 

okolico, spremeni se v del mestne pokrajine in postane 

– dobesedno – nema priča preteklosti sredi hrumeče 

žive sodobnosti,« a ob ponovnem valu postavljanja spo -

menikov, ki je Slovence zajel v nekako podobnem času 

kot val turizma, se porajajo nova vprašanja o količini in 

primernosti njihove umestitve v javni prostor. 

»V Ljubljani, polni lepih ostalin baroka, secesije, 

Plečnika in Ravnikarja, imamo občutek, da lahko s 

prostorom počnemo, kar hočemo, in tega ne moremo 

pokvariti. A vendar nam malo manjka, da se bo zgodilo 

ravno to,« pravi Beti Žerovc. Podatki, koliko kipov 

premore prestolnica, so zavajajoči. Register nepremične 

kulturne dediščine skulptur v Ljubljani (sem spadajo tudi 

okrasne dekoracije na fasadah, cerkvena kiparska dela, 

prostostoječa spominska obeležja, javne plastike, …) 

našteje 185 del. Nekateri nedavni članki in prispevki pa 

jih najdejo celo od 350 do 400. Kakor koli že, v Ljubljani 

smo po besedah urbanista Janeza Koželja le v zadnjih 

desetih letih postavili kar 22 spomenikov. Ob tem 

podatku navaja, »Najbolj pomembno je, da smo jih po 

dolgem premoru začeli na različne pobude postavljati na 

različnih lokacijah po vsem mestu.«

O primernosti pobud za spominsko obeležje nekega 

dogodka ali osebe, ki prihajajo od ustanov, ambasad, 

društev, posameznikov, (tudi občine), presoja veččlan-

ska strokovna komisija za postavljanje spomenikov in 

javnih obeležij, ki jo je kot svoje posvetovalno telo na 

Mestni občini Ljubljana (MOL) ustanovil župan. V komi-

siji sedijo predstavniki mestnih oddelkov (za kulturo in 

prostor), predstavnik Muzejev in galerij mesta Ljubljane, 

umetnostni zgodovinarji, kustosi, konservatorji ustrez-

nih področij, kipar in krajinska arhitekta (večkrat se jim 

pridruži tudi urbanist in podžupan). Na sejah pretresajo 

primernost postavitve spomenikov in primernost dolo-

čene lokacije.

Kaj sporočamo, ko v določen kontekst postavimo spome-

nik, in kateri so ključni vidiki pri umeščanju spomenikov 

v javni prostor, smo vprašali članico komisije, krajinsko 

arhitektko Ano Kučan. »Preden se lotimo kakršnega koli 

postavljanja, moramo razumeti, da je na spomenik ved-

no vezana ideologija, kar pomeni, da pomensko opredeli 

prostor. Tudi skulptura pomensko obogati prostor, ven-

dar ne na enak način. Če jih je preveč, prostor postane 

zasičen in njihova govorica je preslišana, skulptura pos-

tane urbana oprema. Vsaka skulptura, vsak spomenik ima 

svoj »osebni« prostor in ta prostor tudi potrebuje, sicer 

se pomen zbanalizira, postavitev postane del navlake. 

Zdi se, da pri nas vlada agorafobija. Čutiti je težnjo, da 

je treba napolniti vse prazne prostore – tudi parke, češ, 

da parki nimajo vsebin. To je popolna neumnost! Prav 

fizična praznina je vsebina parka. Kontrast zasičenosti 

informacij, predstava narave v mestu, mir, zelenje in 

prosta igra,« pravi Kučanova, ki se je z reševanjem enee-

ga takih parkov, zasičenega z obeležji v Bostonu, precej 

drzno spopadla v podiplomski nalogi na Harvardu. 

Da ima prav izbira prave lokacije največ teže, meni Janez 

Koželj. »Vedno me je bolj zanimala mestotvorna funkcija 

javnega spomenika kot njegovo spominsko sporočilo. 

Slednje je namreč odvisno predvsem od umetniške moči 

kiparja in njegovega sloga.«

Med primeri dobre prakse postavitve spomenikov v 

Ljubljani Ana Kučan šteje spomenik Francu Rozmanu 

Stanetu na križišču Slovenske in Šubičeve ulice, portret 

barona Žige Zoisa na pročelju njegove hiše in Pot 

spominov in tovarištva (PST), ki ga označi za »spomenik 

brez konkurence v svetu«. Koželj k temu doda novejši 

mestni pridobitvi; spomenik pesniku Njegošu v žepnem 

parku na Njegoševi cesti in spomenik arhitektu Fabianiju 

v prej anonimnem parku ob Roški cesti. Kipar in profesor 

na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Matjaž 
Počivavšek pa pohvali Bernekerjevega Trubarja in 

Putrihovega Ilegalca. Beti Žerovc se strinja s Trubarjem, 

PST in Ilegalcem ter dodaja Ravnikarjev spomenik na 
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otoku Rab in v Dragi, Kocmutov in Tihčev spomenik na 

Osankarici, Savinškova spomenika v Celju in Kvasici, 

Lenasijev spomenik v Ilirski Bistrici. 

Kot neposrečene postavitve spomenikov v prostor 

sogovorniki omenjajo Begićeve Hribarja na nabrežju 

Ljubljanice, Pahorja v Tivoliju, Prežihovega Voranca in 

Drnovška. Pa kip Chopina v podhodu pod Kongresnim 

trgom, Kunaverjevega Mahlerja in Brdarjeve postavitve 

na Mesarskem mostu.

Vloga strokovne komisije

Ob kopici predlogov, ki jih vsako leto v razsojanje dobi 

komisija, njena vloga »ločevanja zrna od plevi« ni vpra,-

šljiva. Kot se je pokazalo na zadnjem primeru postavitve 

spomenika Borisu Pahorju, pa sta očitno vprašljivi njeni 

odločevalska funkcija in moč. Negativno strokovno 

mnenje komisije so odločevalci popolnoma zaobšli in 

postavili spomenik Pahorju. Čeprav je znano, da je ko-

misija posvetovalno telo in njeno mnenje ni zavezujoče, 

so se ob dogodku njeni člani vseeno začeli spraševati o 

smiselnosti obstoja komisije.

Soglasje za postavitev spomenika Pahorju so izdali na 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet na MOL. 

Ko smo jih vprašali na podlagi kakšnih kriterijev, stro-

kovnih parametrov in s kakšnimi argumenti so zaobšli 

mnenje komisije, so nam odgovorili: »Mnenje komisije ni 

zavezujoče. Spomenik je že postavljen; ocenjujemo, da 

je kakršno koli nadaljnje polemiziranje brezpredmetno. 

Sicer pa je vse aktivnosti glede postavitve spomenika 

Borisu Pahorju vodila Mladinska knjiga, vključno s pre-

dlogom lokacije in izbiro kiparja. Na podlagi zaprosila 

Mladinske knjige je Oddelek za gospodarske dejavnosti 

in promet mestni upravi izdal soglasje za postavitev 

spomenika pisatelju Borisu Pahorju, pod pogojem, 

da sta bila upoštevana kulturnovarstveno soglasje 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in 

naravovarstveno soglasje Agencije Republike Slovenije 

za okolje. Iz proračuna MOL za omenjeni spomenik niso 

šla nobena sredstva.«

Če strokovno mnenje komisije, kateri je dodeljena skrb 

za javni interes, ni zavezujoče, potem je utemeljen 

pomislek, da gre na odločevalski ravni za uveljavljanje 

drugih interesov. Podžupan Koželj priznava: »Problem 

so včasih izsiljene odločitve gotovih dejstev, na katere 

komisija ne more veliko vplivati. Poseben problem so 

tudi spomeniki pomembnim nacionalnim osebnostim, ki 

jih ob različnih obletnicah ambasade darujejo Ljubljani 

in jih moramo že iz dolžnosti glavnega mesta na njihove 

stroške postaviti na primerno lokacijo.«

Tudi sam javni interes je, pri prej povzeti zgodovinski 

razcepljenosti glede spomenikov, izmuzljiva kategorija. 

Koželj meni, da je odvisen od polarizacije političnih 

interesov in splošne razvitosti kulturnih potreb. Ana 

Kučan pa pravi, da je v družbi, kjer za postavljanje spo-

menikov in spominskih obeležij ni družbenega konsenza, 

težko braniti javni interes. V takem primeru, meni, je 

komisija dober mehanizem za odločanje o manjših, 

sprotnih zadevah in za odbijanje vsiljivih predlogov, ki 

z javnim interesom nimajo nič skupnega. »Naši družbi 

manjka vezivo, saj že 20 let ne vemo, kaj nas veže. Zato 

tudi ne vemo, komu ali čemu naj bi spomenike postav-

ljali. Potem na površje prebijajo posamezni predlogi 

oziroma bolj ali manj vztrajni pobudniki, ki pritiskajo na 

določene vzvode in institucije,« je povedala v nedavni 

radijski oddaji. 

Da bi v prakso postavljanja spomenikov vpeljali regulaci-

jo, je nujno potrebno strokovno komisijo opravnomočiti. 

Matjaž Počivavšek meni, da bi ji morali dodeliti popolna 

pooblastila, njene odločitve pa bi morale biti za odloče-

valce zavezujoče.

Procesi in mehanizmi odločanja

Člani komisije ugotavljajo, da slabo deluje tudi 

mehanizem natečajev, ki jih razpisujejo za izbor idejne 

kiparske in arhitekturne rešitve določenega spomenika. 

Tudi te se zlorablja za legitimizacijo neustreznih ali 

izsiljenih, celo nepotističnih odločitev, menijo nekateri 

sogovorniki. Beti Žerovc opiše procese odločanja v 

preteklosti: »Po vzoru drugih Slovanov smo konec 19. 

stoletja uvedli nacionalno opredeljene natečaje, na 

katere so se lahko prijavljali samo tisti, ki so se oprede-

lili kot Slovenci. Ker pa nismo imeli dovolj kiparjev, so se 

nanje prijavljali študentje ali še neuveljavljeni kiparji, 
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za katere se je tedaj menilo, da delajo pod »nadzorom« 

mentorjev z Dunaja. Ko se je po obeh vojnah postavljalo 

več spomenikov, je bilo naročil več in kvantiteta je 

sprožila kvaliteto. Po drugi svetovni vojni se je kot 

oblika naročanja uveljavil natečaj.« Danes to ni več 

smiselno, menijo nekateri sogovorniki, saj natečaj nima 

dovolj visokih nagrad, da bi se nanj prijavili uveljavljeni 

biroji in kiparji. Načeloma se jih udeležijo le tisti, ki jim 

kdo namigne, da utegnejo zmagati. Take lokalizacije 

izvajalcev, kot jo poznamo danes, še nismo imeli.

V zadnjih letih med avtorji spomenikov rotira le peščica 

imen Begić, Brdar, Žnidaršič, ... zato smo na sogovornike 

naslovili vprašanje, kako ta krog razširiti. Počivavšek 

je mnenja, da bi zadevo rešila večja transparentnost, 

Koželj pa dvomi, da bi krog lahko razširili zgolj med do-

mačimi kiparji, ker jih je premalo in dodaja: »Pri izvedbi 

natečajev se po nepotrebnem zapletamo v samoomejitve 

s pogojevanjem, kdo se lahko udeleži natečaja in kdo ga 

potem lahko žirira. Edina možnost bi bili mednarodni 

razpisi, za kar bi rabili bistveno večji sklad za nagrade in 

bolj zahtevno organizacijo natečajev.«

Pogosto, a prevečkrat post festum, je predmet debate 

tudi kakovost izbranih rešitev. Preko svojih spomenikov 

Slovenci sporočamo svojo konservativnost, so prepri-

čani sogovorniki. »Pogosto so rešitve plitke, zastarele, 

slabe, problematične. Ni nujno, da je prava rešitev samo 

realistična, nekoliko stilizirana bronasta figura ali 

kamnit blok,« meni Beti Žerovc, ki si z Ano Kučan deli 

mnenje, da je pot do izboljšanja stanja skrita v procesu. 

Nujno bi bilo v sam proces postavljanja spomenikov pred 

sprejemanjem kakršnih koli odločitev vpeljati javno 

razpravo, ki bi osvetila različne plati spomenika. To še 

posebej velja za tiste spomenike, ki se dotikajo javnega 

interesa, sta prepričani. Tudi čas odločanja o določeni 

postavitvi ter njeni vsebini in estetiki bi moral biti 

daljši.

Beti Žerovc omeni nekaj primerov iz tujine, ki jih 

svojim študentom predstavlja kot primere dobre prakse 

postavljanja spomenikov oziroma dejanja spominjanja, 

saj so nekateri z nekonvencionalnim in performativnim 

pristopom v razmislek aktivno vpletli javnost. V Nemčiji 

trenutno poteka debata o postavitvi spomenika 

enotnosti Nemčije, ki naj bi ga postavili v Berlinu v 

obliki velikanske gugalnice – premikajoče se ploščadi, ki 

bi se nagnila, če bi se nanjo povzpelo dovolj veliko ljudi. 

Umetnik Jochen Gerz je v osemdesetih letih v Hamburgu 

postavil 12-metrski spomenik proti fašizmu in povabil 

ljudi, naj se nanj podpišejo, nato so popisan steber 

potisnili v zemljo. V sedmih letih so spomenik dokončno 

»pokopali« nanj pa spominja spominska plošča z 

napisom, ki se konča z besedami: Na koncu se samo mi 

sami postavimo proti krivici. Nato pa je v Saarbruckenu 

postavil še spomenik proti rasizmu tako, da je v tlakovce 

vgraviral imena več kot dva tisoč židovskih pokopališč 

in jih postavil nazaj z napisom navzdol. Trg v mestu so 

nato tudi preimenovali v Trg z nevidnim spomenikom. 

Skupina Public movement je priredila performativni 

dogodek Pomlad v Varšavi – obredni pohod, romanje do 

židovskega geta. Britanski umetnik Jeremy Deller pa je 

s komemorativnim projektom The Battle of Oregreave 

preko intervjujev z resničnimi udeleženci in ponovno 

odigrano stavko rudarjev iz leta 1984 rekonstruiral ta 

košček delavskega boja za pravice.

Postavljanje spomenikov torej ni in ne sme biti toga 

praksa, ampak živ, angažiran dogodek, pri katerem naj 

sodeluje celotna javnost. Vse pa je odvisno od odgovor-

nega premisleka o tem, česa se moramo spominjati, kako 

želimo, da se spominjajo nas in kaj ter na kakšen način s 

svojimi spomeniki sporočamo novim generacijam.

Članek je nastal kot uvodni prispevek Zbora za prostor z 

naslovom Kako postavljamo spomenike?, ki je potekal 29. 

maja 2017 v Pritličju v Ljubljani.
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Stanovanja govorijo o (ne)zdravju družbe
Mojca Zabukovec

»Primerno stanovanje ni le sredstvo za doseganje 

drugih ciljev, ampak ima vrednost tudi samo na sebi, 

saj sodi med zmožnosti, ki življenje naredijo polno 

človeško.«

(Srna Mandič, Maša Filipovič Hrast, Stanovanjski 

primanjkljaj v Sloveniji: problem, ki ga ni, 2005)

Ko je državni stanovanjski sklad sredi maja objavil 

javni razpis9 za prodajo 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v 

soseski Zeleni gaj na Brdu, je napovedal, da bodo imeli 

prednost pri nakupu »mlade družine, tisti, ki prvič re-

šujejo stanovanjsko vprašanje, in mladi do 28. leta sta-

rosti«. Glede na to, da po zadnjih podatkih Eurostata za 

Slovenijo več kot štirideset odstotkov mladih v starosti 

od 25 do 34 let živi pri starših, kar je tudi več od evrop-

skega povprečja, bi to lahko bil korak v pravo smer. Toda 

povprečna cena stanovanja, ki so jo postavili pri javnem 

skladu, v katerem na svoji spletni strani poudarjajo, da 

»kot nacionalno pomembna institucija na raznovrstne 

načine izpolnjujejo stanovanjske potrebe prebivalcev«, 

je skoraj 300 tisoč evrov. Da je s tem postal javni sklad za 

elitne kupce, in ne mlade, opozarjajo v Mladinskem svetu 

Slovenije, krovni mladinski organizaciji.

»Stanovanja so ključ, da se mladi lahko dokončno 

osamosvojimo in se postavimo na lastne noge, zato je 

pomembno, da država razume stanovanjsko proble-

matiko mladih in se nanjo tudi ustrezno odzove, ne 

pa da gradi elitna stanovanja,« poudarja predsednik 

mladinske organizacije Tin Kampl. Meni, da bi »z 

vlaganjem v neprofitni najem, stanovanjski dodatek, v 

razvoj zadružništva ali druge ukrepe v podporo iskalcem 

stanovanj država mnogo bolje in učinkoviteje opravljala 

9  Petkovšek, Janez. 2017. Prodaja zadnjega paketa stanovanj, 
Delo.si: http://www.delo.si/novice/ljubljana/prodaja-zadnjega-
-paketa-stanovanj.html

svojo z ustavo določeno nalogo zagotavljati možnosti10 

za pridobitev ustreznega stanovanja«.

Da se pri tem postavlja vprašanje, komu ali čemu je sploh 

namenjen državni stanovanjski sklad, so opozorili tudi 

v ekipi Danes je nov dan, Inštitutu za druga vprašanja. 

»Sklad je od leta 2003 od različnih javnih institucij 

prejel več deset milijonov evrov, v zadnjih letih je 

opazen porast prihodkov iz bolj komercialno obarvanih 

dejavnosti. Stanovanjska politika11 v Sloveniji je v 

razsulu. Skupine, ki zagovarjajo alternativne politike, 

medtem ostajajo ujete v institucionalno kolesje. 

Iniciativa Zadrugator,12 ki se zavzema za stanovanjske 

zadruge, se je pred časom uspela z vlado dogovoriti za 

prvi pilotni projekt, a še vedno čakajo na akcijski načrt, 

ki bi dogovore pognal v tek.«

Toda zadnji razpis republiškega sklada je le simptom 

tega, kar se dogaja na stanovanjskem področju, poudar-

ja Sašo Rink, ki vodi mestni stanovanjski sklad v Mestni 

občini Ljubljana. »Državna politika na stanovanjskem 

področju je vse od osamosvojitve težila k temu, da si 

državljani pridobijo lastniško stanovanje. V ustavi je 

bila dolžnost zagotavljanja stanovanj nadomeščena z 

obvezo omogočanja pridobitve stanovanja ob lastnem 

prizadevanju posameznika, posebnega sistemskega vira 

za zagotavljanje stanovanj ni bilo več. Najemna stano-

vanja, ki so bila prej družbena, so se po Jazbinškovem 

10  Zabukovec, Mojca. 2017. Krik po drugačni realnosti, Delo.si: 
http://www.delo.si/novice/ljubljana/krik-po-drugacni-realnosti.
html

11  Zabukovec, Mojca. 2016. Stanovanjska (ne)preskrba: 
Omejene občine in votla država, Delo.si: http://www.delo.si/
novice/ljubljana/stanovanjska-ne-preskrba-omejene-obcine-in-
-votla-drzava.html

12  Zabukovec, Mojca. 2016. Zadruge kot rešitev zgrešene sta-
novanjske politike, Delo.si: http://www.delo.si/novice/ljubljana/
zadruge-kot-resitev-zgresene-stanovanjske-politike.html
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zakonu13 privatizirala z znatnim diskontom in tisti, ki 

so imeli srečo, da so bili najemniki teh stanovanj, so bili 

deležni ugodnosti, preostali pa ne. Že pri tem je bila 

storjena krivica, predvsem pa se je tako izgubil velik del 

najemnega fonda. Toda ta mora obstajati, če hočemo 

imeti zdravo družbo, ker se edino tako zagotavljajo 

dostopne, trajne in varne nastanitve ter se stanovanjske 

potrebe ljudi lahko uspešno zadovoljujejo.«

Blago, namesto pravica

Kaj se je zgodilo po osamosvojitvi in vstopu v kapitali-

zem, v članku z naslovom Stanovanje, kakovost življenja 

in spremembe v zadnjem desetletju ugotavlja Srna Mandič 

s katedre za analitsko sociologijo pri Fakulteti za 

družbene vede in predstojnica tamkajšnjega Centra za 

proučevanje družbene blaginje. Ko je primerjala podatke 

iz študije Kakovost življenja, ki so jo opravili leta 1984 in 

1994, je ugotovila, da je prišlo v stanovanjski preskrbi 

prebivalstva do večjih sprememb; medtem ko se je 

izboljšala komunalna opremljenost stanovanj, nekoliko 

tudi stanovanjska površina, pa se je začela povečevati 

neenakost: »Pri tem ne moremo prezreti zmanjšane 

pravne varnosti najemnikov ter tega, da se povečuje 

število prebivalcev, ki so izpostavljeni večjim stanovanj-

skim tveganjem«. Slovenija se leta 1994 od držav EU ni 

razlikovala po ravni komunalne opremljenosti stano-

vanj, pač pa je imela znatno nižjo stanovanjsko površino 

ter zelo nizko zastopanost najemnih stanovanj. In to 

pomeni, da je imelo prebivalstvo v Sloveniji »v primer-

javi z drugimi znatno slabše priložnosti za pridobitev 

kakovostno in cenovno primernega stanovanja«. 

Dve leti po raziskavi so članice Združenih narodov 

na konferenci v Carigradu leta 1996 sprejele agendo 

13  Stanovanjski zakon iz leta 1991 »je imetnike stanovanjske 
pravice razdelil v dve skupini – na večino, ki je družbena stano-
vanja lahko odkupila po ugodnih cenah, saj je na primer cena za 
114 kvadratnih metrov veliko stanovanje v središču Ljubljane po 
Jazbinškovem modelu znašala le 16.200 mark, danes pa lahko to 
isto stanovanje na trgu prodajo za 300.000 mark. Druga skupina te 
pravice ni imela, saj je zakon prepovedoval odkup tistih stanovanj, 
ki so v družbeno lastnino prešla s podržavljanjem«. (Urša Matos, 
Žrtve tranzicije, Mladina, 2003)

Habitat14 ali deklaracijo Svetovnega zbora mest in lokal-

nih uprav. Takratni generalni sekretar Butros Butros-Gali 

jo je označil kot »trden temelj za prihodnji napredek«. 

Toda medtem ko v njej govorijo o »trajnostnih človeko-

vih naseljih«, v središču katerih sta človekovo zdravje in 

kakovost življenja, pri čemer je odprava revščine nujni 

predpogoj, po drugi strani poudarjajo, da je »stanovanj-

ski sektor produktiven in mora biti dostopen komerci-

alnemu financiranju«. Glede dostopnih stanovanj pa 

so zapisali: »Prizadevali si bomo za razširitev ponudbe 

cenovno dostopnih stanovanj tako, da bomo učinkovito 

ter socialno in do okolja odgovorno omogočili trgu lažji 

dostop do zemlje in posojil ter tako pomagali tistim, ki 

niso sposobni sodelovati na trgu s stanovanji«.

Dvajset let pozneje je stanje v državah Evropske unije, 

sodeč po zadnjem poročilu o stanovanjski izključenosti, 

ki so jo pripravili v Feantsi15, federaciji nacionalnih 

organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva, 

alarmantno. »Število brezdomcev se povečuje v vseh 

državah EU, razen na Finskem, in to je prvi indikator 

alarma,« pojasnjuje Chloé Serme-Morin iz organizacije. 

»Poslabšujejo se stanovanjske okoliščine revnejših go-

spodinjstev, med katerimi je vse več mladih, in revnejša 

gospodinjstva danes predstavljajo skoraj petino vseh. 

Zato smo v poročilu zapisali, da so na tem področju 

izredne razmere. V večini evropskih držav so stanovanja 

sicer še vedno omogočena velikemu številu prebival-

cev, toda povečuje se število ljudi, ki so prikrajšani. 

Povečuje se tudi število deložacij, stanovanjski stroški 

predstavljajo vse večje breme, predvsem za revnejša 

gospodinjstva. In temeljni problem je, da so stanovanja 

razumljena kot blago, in ne kot pravica.«

Rdeče številke in spanje

Da trenutni mladi generaciji grozi, da bo živela slabše 

od svojih staršev, meni Tin Kampl iz Mladinskega sveta 

Slovenije. Po zadnji gospodarski krizi se je povečala 

brezposelnost med mladimi, ustvarjene zaposlitve pa 

14  http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/
publikacije/agenda-habitat_1.pdf. 

15  http://www.feantsa.org/en/report/2017/03/21/
the-second-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2017.
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Foto: Marko Peterlin

so v velikem delu prekarne. »Posledično si današnje 

generacije ne morejo privoščiti stanovanja, si ustvariti 

družine in so bolj podvrženi stresu in slabšemu psiho-fi-

zičnem stanju,« opozarja Kampl. »Stanovanjski položaj 

mladih generacij je žal zelo odvisen od položaja in 

zmožnosti njihovih staršev, tisti, ki nimajo materialnega 

zaledja pri starših, pa se morajo znajti sami. Ker je 

neprofitnih najemnih stanovanj veliko premalo, so 

prepuščeni tržnemu najemu, ki pa je povsem neurejen 

in omogoča številne kršitve pravic najemnikov.« To 

je pokazala raziskava, ki so jo med 1211 najemniki 

stanovanj, med katerimi je bila več kot polovica mlajših 

od 29 let, pri mladinski organizaciji opravili lani: 95 

odstotkom vprašanih so bile kršene pravice, ravnanje 

njihovih najemodajalcev pa je bilo nezakonito. Da se 

hkrati ves čas selijo iz enega najemniškega stanovanja v 

drugo, posojila za nakup pa si ne morejo privoščiti, je v 

raziskavi opozorila ena od najemnic v glavnem mestu. 

Razmere so se po gospodarski in socialni krizi leta 2008 

še zaostrile in povečale tudi ranljivost med skupinami, 

kot so brezposelni, brezdomci in enostarševska gospo-

dinjstva, opozarjata Srna Mandič in Maša Filipovič Hrast 

v analizi Alternative socialnemu stanovanju, objavljeni v 

publikaciji Urbani izzivi. Vse pogostejša je težava porav-

navanja stanovanjskih stroškov in stroškov vzdrževanja 

in tako se vse več gospodinjstev v državi srečuje s 

stanovanjsko prikrajšanostjo. »Delež gospodinjstev, ki 

izkazujejo prikrajšanost pri vsaj eni postavki s seznama 

stanovanjske prikrajšanosti, se je med letoma 2005 in 

2010 skoraj podvojil, in se je povzpel na 31 odstotkov.«

Da je sicer prav razvoj neprofitnega stanovanjskega 

sektorja nujen odgovor na potrebe določenega deleža 

prosilcev, ugotavljata avtorici. V raziskavi med prosilci 

za socialna stanovanja v ljubljanski občini ugotavljata, 

da je njihov položaj slab, saj imajo zelo nizke dohodke, 

precejšnji delež jih celo nima dovolj denarja za hrano. 

In »čeprav imajo malo lastnih virov, dolgove in nizke 

dohodke ter so pogosto odvisni od pomoči države in 

družine, še vedno poskušajo aktivno reševati svoj sta-

novanjski položaj in so odprti za različne rešitve. Država 

bi jih tako morala podpreti pri njihovih dejavnostih,« 

sporočata avtorici. Toda trenutna stanovanjska politika 

po njunem ni usmerjena k povečevanju neprofitnega 

stanovanjskega sektorja, z gospodarsko krizo pa so se 

sredstva zanj še zmanjšala.

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin 

Slovenije, ki je največje reprezentativno združenje lo-

kalnih skupnosti in šteje 178 občin članic, je prepričana, 

da je država »v vmesnem obdobju zaspala« in povsem 
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zanemarila stanovanjsko politiko: »Neučinkovita 

nacionalna stanovanjska politika se kaže v tem, da pri-

manjkuje neprofitnih stanovanj, da se nova neprofitna 

stanovanja ne gradijo, za stanovanja, ki so na trgu, pa 

zaradi visokih cen primanjkuje javnih sredstev za odkup, 

javni stanovanjski skladi pa se trenutno rešujejo iz 

rdečih številk na računih«.

Divji trg

Podatki statističnega urada o naseljenih stanovanjih 

glede na tip lastništva kažejo, da se je število lastniških 

stanovanj tudi v zadnjih nekaj letih povečalo, medtem 

ko število najetih pada. Leta 2011 je fond naseljenih 

stanovanj, kot jih vodijo pri Sursu, znašal 670.127, od 

tega je bilo 78 odstotkov stanovanj lastniških in 9,3 

odstotka najetih. V prvih je živelo 83 odstotka prebival-

stva, v drugih pa 7,5 odstotka. Štiri leta pozneje se je 

fond naseljenih stanovanj nekoliko povečal, in sicer na 

674.463, toda to na račun lastniških stanovanj. Od vseh 

naseljenih stanovanj skupaj so lastniška predstavljala 

81,2 odstotka, najeta pa le 8,2. V lastniških stanovanjih 

je leta 2015 živelo 85,5 odstotka prebivalcev, v najetih 

pa 6,8 odstotka. 

Več lastniških stanovanj je v primestnih naseljih, 

medtem ko je več najetih v mestnih: v mestih živi 75 

odstotkov ljudi v lastniških in 13 odstotkov v najetih 

stanovanjih, v primestnih naseljih pa 88,7 odstotka ljudi 

živi v lastniških in le 2,9 odstotka v najetih stanovanjih. 

Na Ministrstvu za okolje in prostor ocenjujejo, da se oko-

li četrtina najemnih stanovanj oddaja nezakonito in za 

kratek čas, po drugi strani pa je kar 21 odstotkov stano-

vanjskega fonda praznega. Sedemdeset odstotkov stavb 

je starejših od trideset let, kar tretjina gospodinjstev pa 

živi v stanovanjih, ki imajo vsaj eno pomanjkljivost, kot 

je, denimo, puščajoča streha ali vlažne stene.

Medtem pa podatki statističnega urada za zadnje četr-

tletje lanskega leta kažejo, da je bilo število prodaj ra-

bljenih nepremičnin znova rekordno visoko, čeprav so se 

cene stanovanjskih nepremičnin povišale in so znašale 

dobre tri odstotke več kot v letu prej. Povprečna cena za 

kvadratni meter rabljenega stanovanja je presegla dva 

tisoč evrov. Da je »trg morda malce preveč podivjal«, je 

v oddaji Preverjeno16 na Pop TV, v kateri so prejšnji teden 

govorili o zadnjem razpisu državnega stanovanjskega 

sklada, ocenil nepremičninski posrednik Zoran Đukić. 

»Čutimo potrebo ljudi, ki so sedem let čakali na nakup 

stanovanja in stiskali.«

Toda cene novih stanovanj, ki se gradijo v glavnem mes-

tu, kot so pokazali v oddaji, daleč presegajo možnosti 

številnih. V soseski ob Tivoliju, ki naj bi bila končana 

konec prihodnjega leta, in v kateri bo na voljo 195 

stanovanj, so neprodani le še trije tripleksi po ceni 780 

tisoč evrov. V soseski pod Šmarno goro bo na voljo osem 

vil, cena stanovanja v velikosti 57 kvadratnih metrov, 

s teraso na strehi in pripadajočima parkiriščema pa bo 

okoli 300 tisoč evrov. V vili na Trnovem je bilo na voljo 

šest stanovanj in so, kot je bilo slišati v oddaji, »šla za 

med«, in to čeprav je bila cena na kvadratni meter štiri 

tisoč evrov. Slab kilometer stran bo v dveh vilah menda 

še letos na voljo osem stanovanj in tudi tam se cene 

gibljejo okoli pol milijona evrov. Da bodo draga stano-

vanja na Brdu prodali, si nadeja tudi direktor državnega 

stanovanjskega sklada Črtomir Remec. Na vprašanje, 

zakaj javni sklad prodaja takšna stanovanja, v oddaji 

Preverjeno odgovoril: »Pričakuje se, da sta srednji in 

višji srednjih sloj sposobna kupiti stanovanje, medtem 

ko želimo za vse ostale imeti več najemnih stanovanj«. 

Pri tem je omenil le, da bosta ob soseski Zeleni gaj »čez 

dobra dva meseca« na voljo 102 najemni stanovanji po 

ceni od 7 do 8 evrov na kvadratni meter. 

Čakalne vrste

In medtem ko se gradijo stanovanja, ki si jih lahko privo-

ščijo redki, po podatkih Ministrstva za okolje in prostor 

vsaj 6600 gospodinjstev trenutno čaka na neprofitno 

najemno stanovanje. Med vsemi najemnimi stanovanji 

pa je zgolj šest odstotkov namenjenih javnemu najemu. 

Podatki za leto 2014 kažejo, da je bilo v Sloveniji 20.460 

javnih najemnih stanovanj in še 8.112 upravičencev, 

16  Stanovanjski sklad mladim družinam ponuja stanovanja za 
470.000 evrov, 24ur.com: http://www.24ur.com/novice/slovenija/
stanovanjski-sklad-mladim-druzinam-ponuja-stanovanja-za-
-470-000-evrov.html.
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ki so prejemali subvencije, kot je subvencija tržne 

najemnine.

Javni stanovanjski sklad MOL, ustanovljen leta 2001 s 

ciljem zagotavljanja več najemnih stanovanj in boljšega 

urejanja odnosov na stanovanjskem trgu, v glavnem 

mestu vsako leto zagotovi v povprečju 120 novih nepro-

fitnih najemnih stanovanj, toda to ne pokrije potreb 

po dostopnejših stanovanjih. Na posamezen razpis se 

namreč prijavi več kot tri tisoč ljudi. »Zgolj lokalne 

skupnosti so v tem trenutku tiste, ki zagotavljajo javna 

neprofitna najemna stanovanja. Toda po drugi strani 

to dobi le vsak deseti prosilec v Ljubljani. Ob takšnem 

primanjkljaju in sedanjem tempu pridobivanja novih 

stanovanj nam bo stanovanjski problem uspelo urediti 

šele v tridesetih ali štiridesetih letih,« poudarja direktor 

Sašo Rink.

Čakalna vrsta je dolga tudi pri bivalnih enotah, čeprav 

so te namenjene za »začasno reševanje stanovanjskih 

potreb socialno ogroženih«. Trenutno nanjo v Ljubljani 

čaka 295 ljudi, med katerimi je 212 samskih. In prav 

samski nanjo čakajo do štiri leta.

»Število ljudi, ki ne zmorejo plačati najemnine in obra-

tovalnih stroškov, se povečuje. V nekem trenutku smo 

imeli toliko primerov, da je bilo s kapacitetami v društvu 

to že zelo težko reševati. Prav tako se je spremenila 

struktura ljudi, ki prihajajo po pomoč. Pogosto so to 

prav stanovalci bivalnih enot. Živijo v njih, a nimajo za 

preživetje. Po kruh k nam pridejo tudi upokojenci z nizko 

pokojnino, potem so tu še mladi brezdomni. Čeprav 

obstaja podpora v Ljubljani, so še vedno skupine ljudi, 

ki so spregledane. Med njimi so predvsem brezdomke 

in mladi,« je pred časom v pogovoru za Delo17 opozorila 

Hana Košan, ki v društvu Kralji ulice skrbi za prepreče-

vanje prisilnih izselitev. Od leta 2014 v društvu skupaj 

z mestnim stanovanjskim skladom v Ljubljani izvajajo 

antideložacijsko dejavnost, prve sestanke o njegovi 

uvedbi pa so imeli v začetku letošnjega leta tudi pri 

mariborskem stanovanjskem skladu.

17  Zabukovec, Mojca. 2016. Samo da ljudje ne končajo na cesti, 
Delo.si: http://www.delo.si/novice/ljubljana/samo-da-ljudje-ne-
-koncajo-na-cesti.html .

Ker ne zmorejo plačevati najemnine in stanovanjskih 

stroškov, so v ljubljanski občini lani iz javnih stanovanj 

deložirali deset ljudi, leto pred tem dvajset, letos po 

besedah Rinka nikogar. Zadnji podatki o deložacijah, ki 

so jih zbrali pri Feantsi, segajo v leto 2012, in kažejo, da 

je bilo v državah EU takrat deložiranih 706.415 ljudi. V 

Sloveniji je bilo istega leta 822 deložacij. 

Srna Mandič antideložacijsko dejavnost18 v Ljubljani 

ocenjuje kot inovativno, vendar opozarja, da nove 

rešitve nikakor ne smejo nadomestiti obstoječih in da je 

nujno povečevati ponudbo neprofitnih najemnih stano-

vanj. Hkrati je treba pozornost usmeriti tudi v ohranitev 

primernega stanovanjskega standarda. »Še posebej 

zato, ker posamezniki v stanovanjski stiski sprejemajo 

nižanje standardov.«

Da je bila uzakonitev bivalnih enot leta 2003 kot 

stanovanjskih enot za začasno reševanje stanovanjskega 

vprašanja najbolj ogroženega prebivalstva »nujna in 

koristna«, pravijo pri mestnem skladu. Toda hkrati 

poudarjajo, da bi bilo za stanovanjsko problematiko 

na splošno nujno treba zagotoviti trajne finančne 

vire predvsem za povečevanje števila javnih najemnih 

stanovanj. Le tako si prosilci »po pravilu trajno rešijo 

stanovanjsko vprašanje«. 

Na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je skrbnik 

stanovanjskega zakona, se, kot pravijo, zavedajo, da so 

potrebe po bivalnih enotah večje od razpoložljivih virov, 

kot tudi, da veliko bivalnih enot v praksi postane trajna 

rešitev stanovanjskega problema. Toda pri tem s prstom 

pokažejo na občine, »ki so pristojne za zagotavljanje 

bivalnih enot«.

Ranljivost in izključenost

Stanovanjska izključenost in ranljivost se povečujeta. 

Vzroki pa, kot opozarjata Srna Mandič in Maša Filipovič 

Hrast, segajo »od osebnih in odnosnih do organizacij -

skih in strukturnih«. Pri tem izpostavljata institucios-

nalne spremembe, ki so nastale med tranzicijo, prodajo 

18  Zabukovec, Mojca. 2014. Ni jim do tega, da ljudi mečejo na 
cesto. Delo.si: http://www.delo.si/novice/ljubljana/ni-jim-do-te-
ga-da-ljudi-mecejo-na-cesto.html



47

velikega deleža socialnih stanovanj ter zaostanek 

pri razvoju novega modela stanovanjskih možnosti 

za ranljive skupine. V članku Stanovanjska ranljivost v 

Sloveniji Maša Filipovič Hrast ugotavlja, da na večanje 

stanovanjske ranljivosti vpliva tudi krčenje pravic 

posameznikov do različnih oblik pomoči in socialnega 

varstva. Toda stanovanjska politika se po njenem na to 

ne odziva s povečevanjem instrumentov za prepreče-

vanje stanovanjske ranljivosti, »temveč ravno narobe, 

krčijo se tudi ti«. 

»V Sloveniji se dostop do stanovanj in stanovanjskih 

virov realizira po neformalni poti znotraj družin in pri 

tem so razmere pri nas podobne južnoevropskim fami-

liarnim sistemom, v katerih se zadeve rešujejo v okviru 

družine, veliko manj pa na trgu ali s socialnimi programi 

države,« meni Srna Mandič. »Nekako tudi ni več upanja, 

da bo Slovenija šla po poti v neko moderno družbo, in to 

se kaže tudi na stanovanjskem področju. Tu bi celo rekla, 

da drvimo v predmoderno.«

»Rdeče mesto«

Na Dunaju, kot pravijo predstavniki lokalne oblasti, 

zagovarjajo prepričanje, da stanovanj ni mogoče zgolj 

prepustiti trgu, ampak mora stanovanjsko vprašanje 

ostati javna politična naloga. Tako vsako leto zgradijo 

okoli sedem tisoč novih stanovanj, poleg tega subven-

cionirajo gradnjo približno tri tisoč stanovanj, po letu 

2017 pa načrtujejo, da jih bodo še več. 

Gradnja socialnih stanovanj v avstrijski prestolnici je 

po besedah mestnega svetnika iz socialdemokratske 

stranke SPÖ Kurta Stürzenbecherja19 povezana z 

»rdečim Dunajem«, ko so po prvi svetovni vojni obdavčili 

luksuzno premoženje in s pobranim denarjem financirali 

gradnjo stanovanj za delavce in socialno šibkejše. 

»Predvsem v devetdesetih letih, ko so se začeli močni 

pritiski neoliberalizma, je bilo pomembno, da smo 

vztrajali pri tem modelu in nam ga je uspelo ohraniti.« 

Danes na Dunaju približno 60 odstotkov prebivalcev 

živi v eni ali drugi obliki socialnega stanovanja. Država 

za širšo stanovanjsko strategijo Dunaju nameni okoli 

19  http://www.delo.si/arhiv/se-ziva-tradicija-rdecega-dunaja.
html.

Foto: Marko Peterlin
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petsto milijonov evrov na leto, medtem ko iz lastnega 

proračuna dodatno za to področje namenijo še okoli sto 

milijonov evrov. Tako vsako leto zgradijo okoli sedem 

tisoč novih stanovanj, poleg tega subvencionirajo 

gradnjo okoli tri tisoč stanovanj. »Velik problem pa je, 

ker so pri evropski komisiji že poskušali doseči, da bi bila 

socialna stanovanja dostopna samo za najranljivejše 

skupine prebivalstva, medtem ko se na Dunaju zavzema-

mo, da so dostopna čim širšemu krogu ljudi. Resolucijo 

za socialne nastanitve, ki jo je predlagal župan Dunaja, 

je podprlo trideset evropskih mest, med katerimi je tudi 

Ljubljana, v njej pa piše, da so mesta tista, ki naj skrbijo 

za stanovanjsko politiko, in ne Bruselj. Nekaj učinka je 

bilo, saj se EU s tem od takrat ni več ukvarjala.« 

Zadružno združeni

Ker visoke cene stanovanj in najemnin v Ljubljani ter 

vse bolj razširjena zaposlitvena negotovost mnogim 

mladim onemogočajo trajno in kakovostno rešitev 

stanovanjskega vprašanja, se je skupina mladih odločila 

povezati v stanovanjsko zadrugo Zadrugator. Tako želijo 

zagotoviti cenovno dostopno in kakovostno bivanje 

ter hkrati zgraditi »alternativno obliko bivanja onkraj 

pasti lastništva in profitnega najema«. Po tem, ko so s 

profesorico na Fakulteti za arhitekturo Anjo Planišček 

lani izrisali načrte za tri lokacije v Ljubljani, jim je zdaj 

mestni sklad MOL v premislek ponudil del občinskega 

zemljišča v Rakovi Jelši, kjer bi bilo mogoče zagotovili 

okoli 30 zadružnih stanovanj, s čimer bi lahko nastanili 

od 80 do 100 ljudi. 

Na Ministrstvu za okolje in prostor so lani oblikovali 

delovno skupino, ki naj bi pripravila pilotni projekt 

zadruge, državni sekretar Tadej Slapnik pa je takrat 

obljubil20, da ga bodo izvedli še v letošnjem letu. 

Klemen Ploštajner, član Zadrugatorja, pri tem poudarja, 

da mora biti pilotni projekt predvsem pripravljen tako, 

da ga bo mogoče posnemati: »Vsi se strinjamo, da nima 

smisla vzpostavljati pilotnega projekta, če hkrati ne 

bomo vzpostavili sistema. Pogoja za to pa sta dva: zago-

tovljena finančna sredstva in dostop do zemljišč, ker je 

20  Zabukovec, Mojca. 2016. Zadruge kot rešitev zgrešene sta-
novanjske politike, Delo.si: http://www.delo.si/novice/ljubljana/
zadruge-kot-resitev-zgresene-stanovanjske-politike.html 

trenutno na voljo malo javnih parcel, ki bi bile zanimive 

in ugodne. Vsekakor bo treba rešiti zemljiško vprašanje, 

če želimo vzpostaviti sistem za naprej. In to ni pogoj 

samo za stanovanjske zadruge, ampak tudi na splošno za 

javno neprofitno gradnjo«.

Na Marsu

O stanovanjskih zadrugah, povečanju javnega najemne-

ga fonda, javni službi za najemniško upravljanje in ce-

loviti prenovi stanovanjskih sosesk med drugim govori 

resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu, ki 

jo je leta 2015 potrdil državni zbor, sicer pa je nastala 

z večletno zamudo. »Resolucije pomenijo neko načelno 

raven urejanja družbenih odnosov in če niso podprta z 

ustreznimi instrumenti, v tem primeru finančnimi, so to 

zgolj načelne usmeritve. Sam izplen resolucije o stano-

vanjskem programu je tako glede na dejstvo, da v njej ni 

zagotovljenih finančnih instrumentov, zelo vprašljiv,« 

ocenjuje Sašo Rink iz ljubljanskega stanovanjskega 

sklada.

Tudi Joža Aljančič, predstavnica Združenja najemnikov 

Slovenije, meni,21 da brez večjega angažmaja državne 

politike in povečanja javnih sredstev razmere še dolgo 

ne bodo bistveno drugačne. Po njenem je to »misija 

nemogoče«, če bo država še naprej prelagala skrb 

za neprofitni najem na občine, drugo pa prepuščala 

zasebnemu sektorju. »Preskrba s stanovanji je osnovna 

dolžnost države, stanovanje je najelementarnejša 

človekova pravica, in to je zapisano tudi v ustavi. Naša 

država pa se obnaša, kot da živijo na Marsu in da tega ni 

treba upoštevati. Tako so spisali nacionalni stanovanjski 

program, ki je za najemnike katastrofalen, v njem tudi ni 

nobenih finančnih ciljev.«

Profesorica Srna Mandič ocenjuje, da je stanje na 

stanovanjskem področju »nujna posledica tega, da je 

stanovanjska politika na ravni države v razsulu«. In če 

zahodnoevropske države za izvajanje ukrepov, kot so 

gradnja neprofitnih stanovanj in ugodnejša posojila, 

v povprečju namenijo približno odstotek svojega 

21  Zabukovec, Mojca. 2016. Ujeti v neurejenem tržnem najemu, 
Delo.si: http://www.delo.si/novice/ljubljana/ujeti-v-neureje-
nem-trznem-najemu.html.



49

proračuna, Slovenija za reševanje stanovanjske pro-

blematike nameni le 0,04 odstotka. »To je zanemarljiva 

vsota in s tako minimalnim denarjem je nemogoče kar 

koli regulirati, zato pa imamo v glavnem situacijo lais-

sez-faire.« Poudarja, da je v sodobnih družbah država še 

vedno tista, ki oblikuje razvojne procese ter raziskoval-

no politiko na stanovanjskem področju, deluje nadzorno 

in usmerjevalno, toda za to potrebuje vire. V Sloveniji pa 

po njenem ničesar od tega ni.

Članek je nastal kot uvodni prispevek Zbora za prostor z 

naslovom Kaj je javni interes pri stanovanjski politiki?, ki 

je potekal 12. junija 2017 v Pritličju v Ljubljani.
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Seznam zborov

Kaj je javni interes pri oglaševanju v javnem prostoru?

19. maj 2016

Udeleženci: Kristina Božič, Mika Cimolini, Nejc Černigoj, 

Miha Dešman, Tomaž Drozg, Blaž Gregorin, Blaž Habjan, 

Kaja Kisilak, Kaja Lipnik Vehovar, Darja Matjašec, Miran 

Mohar, Marko Peterlin, Janez Plešnar, Marko Polič, 

Jernej Prijon, Maja Simoneti, Mima Suhadolc, Senka 

Šifkovič Vrbica, Tadej Žaucer

Kaj je javni interes pri parkirni politiki?

30. avgust 2016

Udeleženci: Miloš Bajt, Mojca Balant, Kristina Božič, 

Janja Gašperšič, Helena Jerman, Alenka Korenjak, Janez 

Koželj, Peter Lipar, Tatjana Marn, Miran Mohar, Peter 

Pahor, Marko Peterlin, Aljaž Plevnik, Jernej Prijon, 

Črtomir Remec, Sašo Rink, Matic Sopotnik, Ivan Stanič, 

Gregor Steklačič, Senka Šifkovič Vrbica, Tadej Žaucer

Kaj je javni interes pri civilnih iniciativah na področju 
urejanja prostora?

23. januar 2017

Udeleženci: Rok Ramšak, Domen Bančič, Aidan Cerar, 

Andrej Drapal, Miran Gajšek, Luka Ivanič, Tomaž Jančar, 

Urban Jeriha, Jure Jerman, Jurij Kobe, Ana Kosi, 

Aleš Kregar, Martina Lipnik, Marko Peterlin, Klemen 

Ploštajner, Marina Praprotnik, Aleš Prijon, Jernej Prijon, 

Barbara Radovan, Maja Simoneti, Karmen Stariha, 

Ivan Stanič, Senka Šifkovič Vrbica, Julija Vardjan, Živa 

Vidmar, Tadej Žaucer

Kaj je javni interes pri turizmu?

20. marec 2017

Udeleženci: Marjan Hočevar, Boris Kočevar, Ana Kučan, 

Kaja Lipnik Vehovar, Darja Matjašec, Marko Peterlin, 

Manca Plazar, Klemen Ploštajner, Kaja Poteko, Mitja 

Predovnik, Jernej Prijon, Igor Pšeničnik, Rok Ramšak, 

Vid Razinger, Domen Retelj, Ivan Stanič, Petra Stušek, 

Matjana Urek, Zala Velkavrh, Danaja Viskovič Rojs, Mojca 

Zabukovec, Tadej Žaucer

Kako postavljamo spomenike?

29. maj 2017

Udeleženci: Aidan Cerar, Pavel Gantar, Tadej Glažar, 

Petra Hribar, Božidar Jezernik, Uroš Kokotec, Ana Kučan, 

Tina Lešničar, Kaja Lipnik Vehovar, Miran Mohar, Marko 

Peterlin, Tomaž Pipan, Igor Pribac, Jernej Prijon, Ivan 

Stanič, Borut Šantej, Tadej Žaucer, Beti Žerovc

Kaj je javni interes pri stanovanjski politiki?

12. junij 2017

Udeleženci: Tanja Baumkirher, Aidan Cerar, Pavel Gantar, 

Blaž Habjan, Petra Hribar, Tea Jarc, Tin Kampl, Blanka 

Kern, Mateja Kolarič, Hana Košan, Uroš Mikanovič, Petra 

Očkerl, Alenka Ogrin, Marko Peterlin, Anja Planišček, 

Klemen Ploštajner, Jernej Prijon, Sašo Rink, Manca 

Starman, Senka Šifkovič Vrbica, Zala Velkavrh, Kaja 

Vidovič, Mojca Zabukovec
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