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IZVLEČEK
Revitalizacija degradiranih območij v turistične in prostočasne namene
V magistrskem delu so predstavljene možnosti revitalizacije degradiranih območij v
turistične in prostočasne namene. Degradirana območja so problematična s številnih vidikov,
vendar pa lahko ob predhodni sanaciji, obnovi in revitalizaciji predstavljajo velik turistični
potencial. V nalogi so podrobneje obravnavana izbrana degradirana območja v Mestni občini
Ljubljana. V večini primerov so to nekdanji industrijski kompleksi, ki so bili v času izgradnje
locirani na obrobju mesta, danes pa se zaradi prostorskega širjenja mesta ta območja
pogosto nahajajo v samem središču mesta. V tujini je sicer postala revitalizacija degradiranih
območij v turistične in prostočasne namene že ustaljena praksa. Temu v prid govorijo številni
uspešno izvedeni projekti, ki so v magistrskem delu tudi podrobneje opisani. Revitalizirana
območja privabijo številne nove turiste, ki se lahko za obisk destinacije odločijo ravno zaradi
inovativnosti turistične ponudbe revitaliziranega degradiranega območja.

Ključne besede: revitalizacija, degradirana območja, turizem, prostočasne aktivnosti,
industrijska dediščina, Mestna občina Ljubljana

ABSTRACT
Revitalization of brownfield areas for tourism and leisure purposes
This master's thesis introduces the possibilities for revitalization of brownfield areas for
tourism and leisure purposes. Brownfield areas are problematic for many reasons, however,
with preliminary restoration, refurbishment and revitalization they also carry a great
potential for tourism. In this thesis, selected brownfield areas in the Municipality of Ljubljana
have been considered in detail. The majority of these areas are former industrial buildings,
located on the city outskirts at the time they were built. Due to spatial expansion of the city
these areas are becoming a part of the town centre. However, in some countries
revitalisation of brownfield areas for tourism and leisure purposes is already an established
practice. This is showcased in numerous successful projects, also described in this master's
thesis. Revitalized areas attract numerous new tourists, which might make a decision to visit
a destination specifically because of the innovativeness of brownfield area revitalization.

Keywords: revitalization, brownfield areas, tourism, leisure activities, industrial heritage, the
Municipality of Ljubljana
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1. UVOD
Degradirana območja predstavljajo bolj ali manj sklenjena opuščena območja, ki imajo lahko
zaradi součinkovanja različnih dejavnikov negativen vpliv na nekatere ekosisteme in človeka
ter kvarijo videz pokrajine (Cvahte, Snoj, 2011).
Mesto je dinamičen sistem, zato v njem vedno znova nastajajo opuščena, propadajoča in
slabo izkoriščena degradirana območja, ki predstavljajo velik izziv za prostorske planerje in
urbaniste. Degradirana območja so povezana s procesi deindustrializacije, ekonomskega
prestrukturiranja, suburbanizacije in razpršene poselitve izven strnjenih naselij. O degradaciji
načeloma govorimo le kot o začasnem, prehodnem pojavu, ki spremlja preobrazbo vsakega
urbanega sistema (Frantal in sod., 2015).
Na podeželju, predvsem pa v mestih degradirana območja predstavljajo velik problem, saj
predstavljajo neizkoriščen prostor, pogosto so problematična z okoljskega vidika (uhajanje
raznih strupenih snovi, onesnaževanje podtalnice ...), predstavljajo pa tudi velik estetski
problem, saj kvarijo videz mesta in njegov ambient. Številna izmed degradiranih območij (v
tem primeru industrijskih) pa so pomembna tudi z vidika industrijske dediščine in ob
predhodni sanaciji, obnovi in revitalizaciji predstavljajo velik turistični potencial.
Turizem industrijske dediščine (turizem, ki je prisoten na območjih z industrijsko dediščino)
postaja pomemben socioekonomski fenomen. Trženje industrijske preteklosti nekega
območja in navezava na turizem pozitivno vplivata na zavest in identiteto lokalnih
prebivalcev. Ta nova kombinacija industrije in turizma vpliva tudi na podobo regije, povečuje
(razloge za) obisk regije in nevtralizira predsodke ljudi o deindustrializiranih območjih (Xie,
2006). Poleg tega ima turizem industrijske dediščine tudi pomembno izobraževalno funkcijo.
Z načinom predstavitve turistične destinacije se vzbudi zanimanje v obiskovalcu, ravno to
zanimanje/radovednost pa je razlog, da ljudje obiskujejo določene destinacije (VargasSánchez, 2011).
Vsaka turistična destinacija želi obiskovalcem ponuditi čimbolj privlačno in raznoliko
turistično ponudbo. Z revitalizacijo degradiranih območij lahko destinacija pridobi na
raznovrstnosti in razširitvi ponudbe, zaradi česar se turisti v mestu zadržijo dlje časa, opravijo
več nočitev in tudi več potrošijo. Nove "turistične atrakcije" nudijo tudi delovna mesta
lokalnemu prebivalstvu in pripomorejo k ekonomskemu razvoju mesta.
V tujini je sicer revitalizacija degradiranih območij v turistične in prostočasne namene že
ustaljena praksa. Temu v prid govorijo številni uspešno izvedeni projekti. Revitalizirana
območja pritegnejo številne nove turiste, ki se pogosto za obisk destinacije odločijo ravno
zaradi inovativnosti v turistični ponudbi. Eden izmed najuspešnejših primerov revitalizacije
degradiranih industrijskih območij je nemško Porurje. Gre za območje, kjer so bile v
preteklosti opuščene številne industrijske dejavnosti (premogovniki, jeklarne), še vedno pa je
tudi veliko delujočih industrijskih objektov. Opuščene tovarniške objekte so preuredili v
centre umetnosti, zabave in športa. Z vidika industrijske dediščine velja danes Porurje za eno
najzanimivejših območij v Evropi (Koghee, 2013).
V nalogi bosta problematika degradiranih območij in njihov turistični potencial predstavljena
na primeru Mestne občine Ljubljana. Gre za občino, ki ima precejšnje število degradiranih
območij, predvsem nekdanjih industrijskih kompleksov, ki so bili v času izgradnje locirani na
obrobju mesta, danes pa se (zaradi prostorskega širjenja mesta) ta območja pogosto
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nahajajo v samem središču mesta, kjer je zemljišče najdragocenejše. Že leta 1998 je Koželj v
svoji raziskavi na območju Ljubljane inventariziral za približno 518 ha degradiranih površin,
od tega jih je bila skoraj tretjina industrijskih degradiranih območij (Koželj, 1998). Nekatera
od teh so se do danes obnovila, postala so območja centralnih dejavnosti ali pa so se
preoblikovala v stanovanjska območja. Prav tako pa so od popisa predvsem zaradi selitve
industrije na obrobje mesta v obrtno-industrijske cone v zadnjih dvajsetih letih nastala
številna nova degradirana območja. Tako je v Ljubljani danes veliko degradiranih območij,
katerih prihodnost je še vedno neznana. Mnoga od teh območij imajo pomembno vlogo kot
kulturna (industrijska) dediščina in bi jih bilo potrebno že s tega vidika obnoviti, oziroma jih
revitalizirati in ob tem ohraniti njihovo identiteto.

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen magistrskega dela je proučiti potencial degradiranih območij za revitalizacijo v
turistične in prostočasne namene ter ugotoviti stanje na izbranih degradiranih območjih v
Mestni občini Ljubljana.
Cilji magistrskega dela so:










Definirati osnovne pojme povezane s turizmom in degradiranimi območji.
Narediti pregled stanja turizma v Ljubljani in predstaviti vizijo Ljubljane kot turistične
destinacije.
Predstaviti navade prebivalcev Ljubljane pri preživljanju prostega časa.
Narediti pregled dosedanjih popisov degradiranih območij v Sloveniji in Ljubljani.
Na terenu preveriti stanje degradiranih območij, ki so bila popisana s projektom
Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije.
Predstaviti uspešne primere revitalizacije degradiranih območij v turistične in/ali
prostočasne namene iz tujine.
Predstaviti razloge za degradacijo in pregledati možnosti revitalizacije.
Definirati turizem industrijske dediščine in evropsko pot industrijske dediščine (ERIH).
Predstaviti današnje stanje izbranih območij v Ljubljani, ki so na določeni točki
svojega razvoja imela status degradiranega območja.

V magistrskem delu smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja:





V tujini obstajajo številni uspešni primeri revitalizacije degradiranih območij v
turistične in prostočasne namene. Na kakšen način ta območja prispevajo k razširitvi
turistične ponudbe in v kolikšni meri vzbudijo zanimanje turistov?
Kako uspešno revitalizirana degradirana območja prispevajo k turistični in prostočasni
ponudbi Ljubljane?
Ali predstavljajo ljubljanska degradirana območja potencial za revitalizacijo v
turistične in prostočasne namene?

2

1.2. METODE DELA
V prvem koraku priprave magistrskega dela smo pregledali dosedanjo literaturo in raziskave
na temo revitalizacije degradiranih površin v navezavi na turizem. Pri poglavjih Teoretična
izhodišča, Geografski oris Mestne občine Ljubljana in Turizem v Mestni občini Ljubljana smo
se opirali predvsem na slovenske publikacije. Pri obravnavi revitalizacije degradiranih
območij, primerov dobrih praks in turizma industrijske dediščine smo uporabili tuje
znanstvene članke. Pri analizi aktualnega stanja degradiranih območij v Ljubljani (Cukrarna,
Kolizej, Šumi, mestna klavnica ...) so nam bili v veliko pomoč članki iz časopisa Delo.
Naslednji korak je obsegal pripravo kartografskega gradiva za terenski del naloge, pri
katerem smo preverili stanje degradiranih območij v Mestni občini Ljubljana, ki so bila
popisana s projektom Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna
priložnost Slovenije (Špes in sod., 2012). Terenski del je zajemal intervjuje ter ogled in
preverjanje današnjega stanja degradiranih območij, popisanih z zgoraj omenjenim
projektom. Torej zanimalo nas je predvsem, ali je na označeni lokaciji še vedno degradirano
območje, ali so bili objekti porušeni, obnovljeni oziroma so se vanje naselile nove dejavnosti,
morda celo povezane s turizmom ...
Degradirana območja so v Sloveniji precej slabo raziskan pojav, proučujejo pa jih predvsem
geografi in arhitekti. Verjetno tudi zaradi tega v Sloveniji ne obstaja enotna definicija za
degradirana območja in različne stroke pojem degradacije in degradirane površine definirajo
na različne načine. V nalogi bomo sledili definiciji in tipom degradiranih območij, ki so bili
opredeljeni v projektu Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna
priložnost Slovenije. Glede na to, da smo si za proučevano območje izbrali Mestno občino
Ljubljana, ki je ob omenjenem popisu zabeležila 11 degradiranih območij, od tega kar 10
industrijskih, smo se tudi v magistrskem delu bolj posvetili obravnavi industrijskih
degradiranih območij. Potrebno pa se je zavedati, da se je ta projekt izvajal po določenih
kriterijih, zaradi katerih je precejšnje število degradiranih območij v Ljubljani ostalo
neevidentiranih. Eden od takih kriterijev je na primer minimalna velikost območja 1 ha. V
Ljubljani je zagotovo še veliko degradiranih območij, ki so manjša od te omejitve velikosti in
tako izpuščena iz obravnave, ter tudi našega terenskega popisa. Zato smo se odločili, da v
raziskavo vključimo tudi nekatera "znana" ljubljanska degradirana območja in območja, ki so
na določeni točki svojega razvoja imela status degradiranega območja, kot so: na primer
Cukrarna, mestna klavnica in druga. Večino degradiranih območij iz Mestne občine Ljubljana,
ki bodo obravnavana v magistrskem delu, lahko uvrstimo pod industrijsko dediščino. Zato
smo se odločili, da industrijski dediščini kot taki in turizmu industrijske dediščine posvetimo
posebno poglavje. S temo industrijske dediščine se v Sloveniji največ ukvarja doc. dr. Sonja
Ifko s Fakultete za arhitekturo. Nekatere izmed raziskav, pri katerih je sodelovala, so: Varstvo
industrijske arhitekturne dediščine v Sloveniji (Ifko, 2003), Modeli revitalizacije objektov
industrijske kulturne dediščine (Črnič in sod., 2006), Industrial architectural heritage – reevaluating research parameters for more authentic preservation approaches (Ifko, 2014).
Za boljše razumevanje tematike degradiranih območij in njihove revitalizacije v turistične in
prostočasne namene smo na to temo izbrali tri sogovornike. Prvi intervju je bil opravljen na
Mestni občini Kranj, sogovornik je bil vodja Urada za okolje in prostor gospod Janez Ziherl.
Vprašanja smo mu zastavili predvsem o projektu COBRAMAN. Drugi intervju je potekal s
sogovornikom na Mestni občini Ljubljana. Podžupan profesor Janez Koželj nam je osvetlil
problematiko degradiranih območij z estetskega vidika in pomagal pri razumevanju različnih
3

pristopov k njihovi revitalizaciji. V tretjem intervjuju z mag. Heleno Matoz z Ministrstva za
okolje in prostor smo dobili dodatne informacije o okoljski sanaciji degradiranih območij,
predstavila pa nam je tudi dva primera revitalizacije: RIC Sava in Golf Trnovo Ljubljana.

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1. PROSTI ČAS, REKREACIJA, TURIZEM
 PROSTI ČAS
Leta 1984 je OECD opredelila devet področij, ki so pomembna za kakovost življenja. Kot eno
izmed področij je omenjen tudi prosti čas. Po mnenju številnih raziskovalcev se pomen
prostega časa povečuje, saj prosti čas ni več namenjen le počitku in obnavljanju telesnih in
duševnih moči, temveč je pomemben tudi z vidika socialnih stikov, samopotrjevanja,
sprostitve in zadovoljstva, uživanja življenja ter same aktivnosti (Opaschowski, 1991; cv:
Jeršič, 2002).
Definicije prostega časa izhajajo iz različnih izhodišč. Prosti čas lahko opredelimo z vidika
časovne kategorije, pri kateri gre za razmejitev prostega časa in neprostega časa. V tem
primeru je prosti čas tisti čas, ki nam ostane po času, ki ga porabimo za delo in osnovne
človeške funkcije (spanje, prehranjevanje, osebna nega) (Jeršič, 1985).
V leksikonu Geografija (1982, str. 187) je prosti čas opredeljen kot "čas, ko človek ne dela na
delovnem mestu; rabi počitku, družini, splošnemu in poklicnemu izobraževanju, udeležbi v
družbenem in političnem življenju ter hobijem".
Pojavljajo se tudi različne definicije prostega časa z vsebinskega vidika. Schelsky (Jeršič, 1985)
je prosti čas v širšem pomenu opredelil kot vsakodnevno obdobje delovanja zunaj terminsko
določenega dela, prosti čas v ožjem smislu pa je individualno disponiran brez stvarnih
nujnosti in je na voljo po osebnih željah. Torej prosti čas lahko opredelimo kot čas, ki je
nasproti delovnemu času. Za potrebe geografskega proučevanja je bolj priporočljiva ožja
omejitev pojma, ki obsega samo prosti čas, ki je namenjen za "priljubljene dejavnosti", ki so
rekreacijske in razvedrilne narave in zadovoljujejo osebne interese posameznika (Jeršič,
1998).
Prosti čas pogosto ni strnjen, zato prihaja do prepletanja med delom in prostim časom. Tako
pogosto ni mogoče začrtati ostre ločnice med delom in prostim časom. Lešnik (cv: Jeršič,
1985, str. 12) meni, da je potrebno pojem prosti čas razumevati globlje, s psihološkimi
razsežnostmi in osebnim doživljanjem, ki subjektivno vrednoti prosti čas. Tako Lešnik (cv:
Jeršič, 1985, str. 15) opredeli prosti čas kot "čas, s katerim razpolaga človek po svojih
hotenjih in nagibih, ko nanj ne deluje nobena sila in obveznost, temveč je njegovo ravnanje
podrejeno samo njegovemu prepričanju, volji in interesom v skladu s splošnimi pogoji in
razmerami, v katerih živi."
Cigale (2015, str. 9) povzame, da "gre pri prostem času za tisti čas, s katerim lahko
posameznik sam prosto razpolaga in za katerega je v pretežni meri značilna odsotnost
zunanje prisile in nuje".
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 REKREACIJA
Koncept rekreacije je močno povezan z opredelitvijo prostega časa. Pigram in Jenkins (2006;
cv: Cigale, 2015) zapišeta, da je najbolj preprosta razlika med prostim časom in rekreacijo ta,
da se prosti čas nanaša na čas, rekreacija pa na aktivnost. Jeršič (1985, str. 15) pa poudari, da
je "rekreacija v primerjavi s prostim časom ožji pojem, saj z njo označujemo samo tiste
dejavnosti oddiha, osvežitve, sprostitve in obremenitve, ki služijo za sprostitev ali nabiranje
novih življenjskih moči".
V leksikonu Geografija (1982, str. 195) je zapisana preprosta in kratka definicija rekreacije:
"obnavljanje ali krepitev fizičnih in psihičnih sposobnosti".
Tudi pri rekreaciji je (tako kot pri prostem času) meja med rekreacijskimi in drugimi
dejavnostmi pogosto nejasna in zabrisana. Tako številni avtorji menijo, da je glavna
značilnost rekreacije način, kako se dejavnost opravlja, odvisna pa je od tega, kaj posameznik
dojema kot rekreacijsko dejavnost (Jeršič, 1985).
Rekreacija po navadi vključuje dejavnosti, ki so namenjene obnavljanju (regeneraciji)
psihičnih in fizičnih moči ljudi, ogroženih ali obremenjenih zaradi enostranskih obremenitev.
Gre torej za dejavnosti, s katerimi se posameznik ukvarja zaradi sprostitve in zdravja. Po
navadi gre za kombinacijo med dejavnostjo in počitkom (posedanje, ležanje), vključuje pa
tudi spremembo okolja, vključeni so vplivi različnih čutnih dražljajev, posameznik pa se
ukvarja z določenimi dejavnostmi (telesnimi obremenitvami) (Jeršič, 1985).
Rekreacija je integralen proces osebnostnega razvoja in regeneracije (delovne) moči
posameznika, ki si zavestno oblikuje svoj prosti čas. Poleg dejavnosti v domačem okolju
igrajo pomembno vlogo tudi dejavnosti zunaj doma v za to primernih geografskih območjih,
na katere so vezane tudi določene specifične oblike rekreacije. Pri dejavnostih, ki se izvajajo
izven doma, se uporabljajo različni rekreacijski infrastrukturni objekti (Jeršič, 1998).
Cigale (2015, str. 10) zaključi, da rekreacija "zajema oblike ravnanja oziroma dejavnosti, ki se
odvijajo v tistem časovnem izseku, ki ga posameznik dojema kot prosti čas, njen rezultat pa
je obnavljanje in krepitev človekovih fizičnih in psihičnih sposobnosti".

 TURIZEM
Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije je turizem opredeljen kot "splet
dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo v kraju zunaj svojega običajnega okolja, da bi tako
preživele svoj prosti čas, se sprostile, zaradi poslov ali iz drugih razlogov; turizem vključuje
tako enodnevne izlete, kot tudi potovanja, na katerih turisti vsaj enkrat prenočijo" (Turizem,
2015).
V leksikonu Geografija (1982, str. 243) je definicija turizma krajša: "potovanje in začasno
bivanje v tujih krajih zaradi oddiha in drugih razlogov".
V novejši literaturi se pogosto pojavlja Kasparjeva definicija (Jeršič, 1985, str. 8): "Turizem je
splet odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja oseb, ki jim občasni kraj bivanja
ni niti glavni, niti stalni kraj stanovanja in dela". V tej definiciji sta pomembna dva vidika. Prvi
je, da potovanje in bivanje v drugem kraju nista časovno omejena, torej čas bivanja v drugem
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kraju ni kriterij za omejevanje. Tako med turizem spadajo tudi nekajurni ali enodnevni izleti
ter tranzitni turizem. Drugi vidik je "vidik bivanja izven kraja delovnega mesta ter kraja
stalnega bivanja". Torej po tej definiciji med turiste ne spadajo vojaki, učenci, študenti ter
osebe, ki v drug kraj potujejo zaradi stalnega ali sezonskega dela.
Zaradi same narave potovanj v drug kraj lahko govorimo o ožjem in širšem pojmu besede
turist. Jeršič (1985, str. 9) definira, da so "v širšem smislu turisti vsi obiskovalci nekega kraja
oziroma območja, ne glede na vzrok obiska" (razen prej omenjenih vojakov, učencev,
študentov in tistih, ki imajo v tem kraju delovno mesto). V ožjem smislu pa so turisti samo
tisti obiskovalci, pri katerih sta rekreativni ali kulturni nagib primarna (Jeršič, 1985).

 MESTNI TURIZEM
Definirati mestni turizem je zelo kompleksna naloga, saj predstavlja skupek različnih
aktivnosti, ki so locirane v mestu in so dostopne obiskovalcem, ki niso iz tega mesta. Namen
teh aktivnosti je zabava, poslovne dejavnosti in druge (Rennes, 1988; cv: Garbea, 2013).
Mestni turizem je bil v začetku obravnavan kot posledica selitve, mobilnosti prebivalstva, za
katero je bilo mesto le kratek postanek na poti. Zaradi sprememb v navadah prebivalcev je
mesto postalo kulturni center, območje za sprostitev, nakupovanje, srečevanje prijateljev,
preživljanje prostega časa. Torej mestni turizem ni le oblika turizma, ampak nekakšen
integralni, tradicionalni in značilni del mestnega načina življenja (Howie, 2003; cv: Garbea,
2013).
Globalno gledano postajajo mesta z vidika turizma zelo pomembna. Zaradi hitrega
življenjskega stila in trenda pojavljanja večkratnih in krajših potovanj je mestni turizem v
zadnjih letih močno v porastu. Pri razvoju turizma pa se mesta soočajo z raznimi izzivi: po eni
strani morajo zadovoljevati potrebe in povpraševanje obiskovalcev/turistov, in ves čas
obnavljati turistično infrastrukturo in razširjati ponudbo, po drugi strani pa morajo paziti, da
je razvoj še vedno trajnosten, s pozitivnimi posledicami na prebivalce mesta, ter da ne
škoduje okolju (Garbea, 2013).
Pozitivne posledice razvoja turizma v mestu so (Mihalič, 1995; cv: Stušek, 2006):
 pritok denarja s strani turistov,
 nastanek novih delovnih mest v turizmu (in spremljajočih dejavnostih: gostinski
obrati, trgovine ...),
 dvig ravni kakovosti življenja meščanov (v turistične namene se pogosto zgradi nova
infrastruktura, ki jo uporabljajo tudi domačini, meščani),
 pozitivni učinki na samo mesto: ureditev mestnega jedra, oživitev kulturnih
prireditev, urejanje okolice, parkov, odpirajo se nove trgovine, lokali,
 razvoj poslovnega turizma vpliva na vpetost mesta v mednarodne tokove,
 mesto se promovira, s tem pa se povečuje prepoznavnost mesta in tudi države.
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Negativne posledice in stroški razvoja turizma v mestu so (Mihalič, 1995; cv: Stušek, 2006):
 veliki stroški in investicije v izgradnjo nove infrastrukture ter vzdrževanje,
 povečuje se onesnaženost okolja (zraka, vode, povečana količina odpadkov), kar
zmanjšuje kakovost bivanja in povečuje stroške sanacije,
 porast kriminalitete v mestu,
 s povečanim povpraševanjem po zemljiščih (zaradi gradnje v turistične namene),
pride do dviga cen zemljišč, kar negativno vpliva tudi na prebivalce mesta,
 stroški promocije mesta kot turistične destinacije.
V mestih se skozi zgodovino spreminja pomen in videz njegovih posameznih delov. V
številnih mestnih središčih poskušajo ohraniti tradicionalni videz in funkcije ter pomembne
kulturne spomenike. Mestne ulice so območje srečevanja na prostem, stikov, opazovanj,
kupovanja in zabave. Zato imajo ulice pomembno vlogo tako za prebivalce mesta kot tudi za
turiste. V zadnjem času se v mestih vse pogosteje pojavljajo tako imenovani predeli za pešce,
na katerih je prepovedan promet za motorna vozila. Mestne ulice turistu prikažejo utrip
mestnega življenja, na ulici lahko spoznavajo oskrbne in prehranske navade prebivalcev
mesta, opazujejo kulturno dediščino in značilno mestno arhitekturo in drugo (Jeršič, 1985).

2.2. DEGRADIRANA OBMOČJA
 DEGRADIRANA OBMOČJA
Različne stroke pojem degradacije in degradirane površine definirajo na različne načine.
Urbanistični terminološki slovar (1975, str. 37; cv: Klinar, 2007, str. 9) degradirano območje
oziroma v tem primeru degradirano krajino opredeli kot "krajina, ki je zaradi človekovih
dejavnosti (industrijske in druge) in/ali škodljivih naravnih sil tako izkoriščena, izčrpana in
poškodovana, da je potreben povsem nov poseg za njeno koristno uporabo".
Plut (1998; cv: Plut, 2004, str. 14) degradacijo geografskega okolja oziroma okoljsko
degradacijo opredeli kot "preobrazba okolja s porušenim naravnim ravnovesjem zaradi
prekomernega obremenjevanja ali/in zmanjšanja samočistilne sposobnosti okolja in njegovih
sestavin". V nadaljevanju govori o tem, kaj degradacija okolja obsega v širšem smislu (Plut
1998; cv: Plut, 2004, str. 14):
 onesnaženost bivalnega okolja (naravnih sestavin – zrak, voda, prst, vegetacija in
relief ter prostorskih enot),
 izčrpavanje naravnih virov (neobnovljivih in obnovljivih, zmanjševanje odprtega
prostora),
 antropogene spremembe biogeokemičnega kroženja elementov (ogljika, kisika,
fosforja, dušika, žvepla itd.) in vode ter nastanek novih krogov umetnih snovi (CFC,
DDT, PCB itd.),
 porušenje naravnega ravnovesja (ekosistemov, habitatov, vrst) in zmanjševanje,
ogrožanje opravljanja storitev okolja, ekosistemov,
 razvrednotenje naravnih in kulturnih pokrajin, naravnih vrednot.
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004, str. 9) je degradirano območje definirano
kot "območje, kjer je potencial za rabo in dejavnosti zmanjšan ali omejen zaradi emisijskih,
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ekoloških, vizualnih ali drugih vplivov na obstoječo rabo; degradirana območja so posledica
lastninskega in ekonomskega preurejanja, to je opuščanje aktivne rabe zemljišč ali celo
njihovega namernega opuščanja".

 DEGRADIRANA URBANA OBMOČJA
Degradirana urbana območja predstavljajo posebno poglavje v sklopu proučevanja
degradiranih območij. V Sloveniji se je s problematiko degradiranih urbanih območij največ
ukvarjal Janez Koželj. V knjigi Degradirana urbana območja iz leta 1998 je degradirana
urbana območja opredelil kot nekakšen stranski produkt procesov ekonomske, funkcijske,
socialne in prostorske preobrazbe mest (Rebernik, 2008).
Razvrednotenje oziroma degradacija urbanega območja predstavlja proces zmanjševanja
vrednosti zemljišča, ureditev, stavb in naprav na njem od višjega k nižjemu stanju
uporabnosti. To vodi v slabšo izrabo urbanega območja ali k popolni opustitvi rabe. Skrajna
stopnja procesa razvrednotenja je stanje, ko je urbano območje tako iztrošeno in
poškodovano, da je potrebna celovita sanacija ali regeneracija, če želimo na območju
vzpostaviti ponovno rabo (Koželj, 1998).
O degradaciji govorimo načeloma le kot o začasnem, prehodnem pojavu, ki spremlja
preobrazbo vsakega urbanega sistema. Razvrednotenja ne ocenjujemo le z vidika trenutnega
stanja v okolju v primerjavi s predhodnim stanjem, temveč lahko o degradaciji govorimo
tudi, če stanje okolja ni v skladu s pričakovanim stanjem oziroma se ne razvija v smeri
načrtovanega stanja. Ocena degradacije torej izhaja tudi iz ocene neizkoriščenosti
potencialov in primerjalnih prednosti določenega območja. Torej so degradirana urbana
območja za mesto moteč element, vendar pa lahko ob primerni sanaciji predstavljajo
potencial za nadaljnjo učinkovito trajnostno rabo. Degradirana urbana območja predstavljajo
potencial za umeščanje novih dejavnosti v prostor, nove oblike rabe tal, vzpostavitev novih
stanovanjskih, oskrbnih, proizvodnih funkcij ... (Koželj, 1998).
Degradirana urbana območja so definirana tudi v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(2004, str. 9), kjer so opredeljena kot "opuščena območja industrije, gradbeništva, skladišč,
rudarstva, vojske, železnice, mestnih komunalnih služb, barakarska naselja, že iztrošena,
neustrezna stanovanjska območja v predmestjih ali soseskah brez zgodovinske vrednosti ipd.
ali zaradi dejavnosti onesnažena območja".

2.3. REVITALIZACIJA
V Geografskem terminološkem slovarju (2005, str. 341) je revitalizacija definirana kot
"ravnanje, s katerim kaj ponovno oživi, se obnovi". Slovenski sopomenki sta oživitev in
obnovitev. V Geografskem terminološkem slovarju (2005) sta opredeljena še pojma
revitalizacija naselja in revitalizacija okolja. Pri revitalizaciji naselja je ključna funkcionalna
prenova stavb in/ali dela naselja (zlasti njegovega starega jedra) z oživitvijo, vzpostavitvijo
raznovrstnih funkcij, ki vanj vračajo živahnejši utrip. Za revitalizacijo okolja pa je
najpomembnejše, da se določeno življenjsko okolje obnovi in se v njem znova vzpostavi
ekološko ravnovesje (Geografski terminološki slovar, 2005).
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V osemdesetih letih 20. stoletja sta revitalizacija in sanacija predstavljali poglavitno
usmeritev v prostorskem planiranju in urbanizmu. Pri urbani revitalizaciji gre za fizično,
ekonomsko in socialno prenovo posameznih delov mesta. Urbana revitalizacija ima veliko
pozitivnih posledic, nekatere izmed njih so: preprečevanje širjenje mesta in nastanka
razpršene poselitve ("urban sprawl"), zgoščanje mesta, spodbujanje uporabe javnega
prometa, zmanjšana potreba po novih urbaniziranih površinah, reševanje socialnih
problemov v mestih, izboljšanje kakovosti bivalnega okolja (Rebernik, 2008).
Urbana revitalizacija se je izvajala v mestih z različnimi problemi; na primer Glasgow in
Liverpool sta imela gospodarsko recesijo, Dortmund in Liege nista več konkurenčna, v Lizboni
in Benetkah pa sta začeli propadati stari mestni jedri. Glede na obliko problema se potem
izbira med različnimi ukrepi za revitalizacijo: okoljska sanacija, fizična prenova stavb in
infrastrukture, ukrepi socialne politike, spodbujanje gospodarskih dejavnosti (Rebernik,
2008).
V zadnjih desetletjih se je na področju revitalizacije zelo uveljavilo javno-zasebno
partnerstvo. Glavne prednosti takšnega partnerstva so učinkovitejša in hitrejša realizacija
javnih projektov, ohranjanje in krepitev privlačnosti mest za zasebne investitorje,
povezovanje javnega in zasebnega interesa. Javno-zasebno partnerstvo deluje po načelu, da
mesto (ali država) nudi prostor/zemljišča, vso potrebno dokumentacijo za gradnjo ter
osnovno infrastrukturo, zasebni del partnerstva pa financira vse ostale stroške (Rebernik,
2008). Revitalizirana območja se preurejajo na način, da imajo čim več pozitivnih vplivov na
lokalno skupnost: vlaga se v gradnjo stanovanjske in storitvene infrastrukture, javnih parkov,
obnavljanje lokalnih ekosistemov (Berman, Orr, Forrester, 2009).

2.4. ZAKONODAJA
Degradirana območja so pri nas opredeljena v Zakonu o varstvu okolja (2004) in Zakonu o
prostorskem načrtovanju (2007). V strateških dokumentih so degradirana območja
opredeljena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) ter v Politiki urejanja prostora
Republike Slovenije (2002). Posebno pozornost pa jim mora nameniti vsaka občina posebej v
svojem OPN.
Mestna občina Ljubljana je izdelala dokument Vizija Ljubljane 2025, v katerem je
opredeljeno, kam se bo v prihodnosti širilo mesto, kje bo prostor za gradnjo, kakšno vlogo bo
Ljubljana imela v Sloveniji in Evropi, katere spremembe bo doživela ter katere bodo vodilne
teme, glavne usmeritve in prioritete mestnega razvoja s ključnimi cilji (Mihelič, Koželj,
Gajšek, 2014). Dokument Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za
obdobje 2014 do 2020 (2014) je dokument za načrtovanje razvoja turizma v Ljubljani. Nastal
je na podlagi analize stanja, ki je vsebovala analizo turističnega prometa, poslovanja
turističnih podjetij, turistične potrošnje in konkurenčnih dejavnikov (več o tem v poglavju
5.2.).
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 ZAKON O VARSTVU OKOLJA
V Zakonu o varstvu okolja (2004) o degradiranem okolju govori 24. člen:
(1) Vlada lahko del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano okolje,
če je na podlagi meril iz drugega odstavka prejšnjega člena razvrščeno v razred ali stopnjo
največje obremenjenosti, in v sodelovanju z občino, na območju katere je degradirano
območje, določi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov na tem
območju. V primeru, da degradirano okolje obsega območje več občin, lahko pri določitvi
programa sodelujejo tudi njihove zveze ali združenja.
(2) Program ukrepov iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti:
1. opredelitev območja degradiranega okolja,
2. navedbo delov okolja, ki so čezmerno obremenjeni, in razred ali stopnjo
obremenjenosti,
3. predvideno kakovost okolja ali njegovega dela po izvedenih ukrepih,
4. ukrepe za izboljšanje kakovosti degradiranega okolja, ob upoštevanju celotne in
skupne obremenitve okolja,
5. naloge države in občine,
6. obveznosti povzročiteljev obremenitve,
7. obveznosti izvajalcev javnih služb varstva okolja ali oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva
okolja,
8. roke za izvedbo posameznih ukrepov in
9. načrt monitoringa učinkov izvedenih ukrepov.
(3) Sodelovanje občine pri določitvi programa iz prejšnjega odstavka obsega zlasti:
1. izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na degradirano območje,
2. dajanje pobud za določitev ustreznih ukrepov in
3. opredelitev nalog občine, vključno z deležem sredstev za njihovo izvedbo.
(4) Za sodelovanje občine je pristojna županja ali župan, ki po predhodni odobritvi
občinskega sveta predlaga določitev nalog občine, vključenih v program iz drugega odstavka
tega člena.
(5) Vlada pri določitvi predvidene kakovosti okolja ali njegovega dela v programu ukrepov iz
drugega odstavka tega člena upošteva tehnično izvedljivost potrebnih ukrepov ob razumno
visokih stroških.
(6) Vlada lahko v predpisu iz prvega odstavka tega člena prepove nove posege v okolje,
zaradi katerih bi se lahko povečala stopnja obremenjenosti okolja ali delov okolja na
območju degradiranega okolja.
(7) Vlada lahko v predpisu iz prvega odstavka tega člena glede na stopnjo degradiranosti
okolja in zahtevnost njegovega izboljšanja povzročiteljem obremenitve določi obveznosti, ki
so strožje od mejnih vrednosti emisije iz 17. člena tega zakona ali pravil ravnanja iz 19. ali 20.
člena tega zakona, če izboljšanja ni mogoče doseči z drugimi ukrepi.
(8) Če ima povzročitelj obremenitve iz prejšnjega odstavka okoljevarstveno dovoljenje,
izdano po določbah tega zakona, mu ministrstvo naloži njegove obveznosti iz prejšnjega
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odstavka in določi rok za njihovo izpolnitev z odločbo, s katero se delno ali v celoti spremeni
ali dopolni izdano dovoljenje.
(9) Ministrstvo lahko rok iz prejšnjega odstavka na zahtevo povzročitelja obremenitve za
enkrat podaljša, če ta predloži dokazila, da je to potrebno zaradi zahtevnosti tehnoloških
rešitev, njegovih slabih poslovnih rezultatov ali dolgotrajnosti postopkov pridobivanja
predpisanih soglasij ali dovoljenj iz razlogov, ki niso na strani povzročitelja.
(10) Ko vlada na podlagi monitoringa ugotovi, da del okolja ali območje iz prvega odstavka
tega člena ni več degradirano, odloči o prenehanju predpisa iz prvega odstavka tega člena.

 ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Zakon o prostorskem načrtovanju (2007) degradirana območja omenja v kar nekaj členih.
V 2. členu opredli izraz "degradiran prostor": Degradiran prostor je del naselja oziroma
območje zunaj naselja, v katerem so zmanjšane tehnične, prostorsko oblikovalske, bivalne,
gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere do stanja neuporabnosti in je prenova
za oživitev nujna oziroma je območje zunaj naselja, na katerem je zaradi človekove
dejavnosti ali opustitve le-te prišlo do degradacije in je njegova sanacija nujna.
V 3. členu so opredeljeni cilji prostorskega načrtovanja in kot eden izmed posegov v prostor
pri upoštevanju skladnega prostorskega razvoja je navedena tudi sanacija degradiranega
prostora.
V 6. členu so našteta štiri načela usmerjanja prostorskega razvoja naselij. Eno izmed načel
narekuje: Prostorski razvoj se usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno
izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred
novogradnjo.
85. člen govori o prostorskem informacijskem sistemu. Eni od podatkov, ki jih informacijski
sistem vsebuje, so tudi podatki o drugih pravnih režimih, ki se nanašajo na varstvena,
zavarovana, degradirana, ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov
vzpostavljen poseben pravni režim.
V naslednjem, 86. členu pa omenja prikaz stanja prostora – varstvenih, zavarovanih,
degradiranih, ogroženih in drugih območij, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen
poseben pravni režim.

 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE
Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja
v prostoru. Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države ter prioritete, cilje,
usmeritve in zasnovo urejanja prostora na področju poselitve. Prostorska strategija skladno s
cilji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovo bodočega prostorskega razvoja in
prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje.
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Cilji prostorskega razvoja Slovenije so (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004, str.
16):
1. racionalen in učinkovit prostorski razvoj,
2. razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij,
3. večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru,
4. kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij,
5. skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko-razvojnimi značilnostmi,
6. medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij,
7. povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi,
8. preudarna raba naravnih virov,
9. prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami,
10. kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti,
11. ohranjanje narave,
12. varstvo okolja.
Degradirana (urbana) območja so v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004)
omenjena večkrat. V nadaljevanju poglavja bodo predstavljene najpomembnejše omembe
tega pojava.
V prvem delu dokumenta so predstavljene definicije za degradirana urbana območja in
degradirana območja. Nato se izraz pojavi v poglavjih Notranji razvoj naselij in Prenova
naselij kot prednostna razvojna usmeritev, kjer je navedeno, da ima notranji razvoj naselij
prednost pred širjenjem na nova območja, torej urbanizacija naj se prioritetno locira na
sanirana ali revitalizirana degradirana območja (Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
2004).
Kasneje je degradiranim območjem namenjeno posebno podpoglavje: Prenova degradiranih
urbanih območij. Tu je napisano, da naj se prenovijo degradirana urbana območja, na katerih
je potencial za rabo ali dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi opuščanja dejavnosti,
onesnaženja ali neustrezne rabe; najpogosteje gre za območja gradbeništva, rudarstva,
skladišč, vojaških objektov, železnice in stanovanjska območja. Opredeljeno je, da se mora
celovita sanacija degradiranih urbanih območij izvajati v prostorsko zaokroženih območjih, v
procesu prenove pa se omogoča postopno gradnjo in dograditev infrastrukturnih omrežij.
Poleg tega je potrebno upoštevati prostorske načrte in imeti zagotovljene finančne vire,
pomembno je usklajevanje interesov vseh akterjev in aktivno vključevanje akterjev (npr.
prebivalcev stanovanjskih sosesk). Prebivalcem se tako zagotavlja boljšo kvaliteto bivanja
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Degradirana območja so posredno omenjena v poglavju Prenova starih industrijskih in
rudarskih območij/naselij. Na teh območjih se spodbuja funkcijska, družbena, ekološka in
arhitekturna revitalizacija. Območja nekdanje industrije se lahko pod določenimi pogoji
ponovno usposobijo za proizvodne namene ali pa se v skladu s potrebami celovitega razvoja
naselja te površine nameni za nove gospodarske ali druge dejavnosti (kulturne, športne,
trgovske, turistične, prostočasne) (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Nadalje so degradirana območja omenjena v poglavju Območja centralnih površin. V primeru
nastanka novih nakupovalnih središč se ta lahko locirajo na obrobje mesta samo pod
pogojem, da dopolnjujejo funkcije naselja in ne ogrožajo vitalnosti mestnega središča, v
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nasprotnem primeru naj bi se locirala na prosta degradirana območja (Strategija
prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
V poglavju Razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti so degradirana območja omenjena pri
načrtovanju novih območij za turizem, na katerih naj bi se v procesu načrtovanja najprej
preverila možnost lociranja novih turističnih dejavnosti na degradirana ali opuščena območja
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
V ukrepih za izvajanje prostorske strategije je med programi, pomembnimi za izvajanje
prostorske strategije na področju poselitve, naveden tudi program sanacija degradiranih
urbanih območij, kot so stanovanjska, industrijska in druga podobna območja (Strategija
prostorskega razvoja Slovenije, 2004).

 VIZIJA LJUBLJANE 2025
Mestna občina Ljubljana je oblikovala dokument Vizija Ljubljane 2025, v katerem je zapisano,
kam naj bi se v prihodnosti mesto širilo, kje naj bi bil prostor za gradnjo, kakšno vlogo naj bi
Ljubljana imela v Sloveniji in Evropi, katere spremembe naj bi doživela ter katere bodo
vodilne teme, glavne usmeritve in prioritete mestnega razvoja s ključnimi cilji. Ljubljana si je
v svoji viziji postavila tri glavne usmeritve: Ljubljana bo idealno mesto, Ljubljana bo
sonaravno mesto in Ljubljana bo vseslovenska metropola. Znotraj teh tem se pojavljajo cilji iz
različnih področij. V nadaljevanju bodo predstavljeni tisti, ki so z vidika proučevane tematike
relevantni (Mihelič, Koželj, Gajšek, 2014).
Staro mestno jedro se bo postopoma prenovilo, v ožje mestno središče se bodo doseljevali
mladi in aktivni prebivalci, ki bodo spremenili demografsko sliko mestnega središča in
zaustavili praznjenje tega dela mesta. Mesto bo zadržalo zvezdasto obliko poselitve z
vmesnimi zelenimi klini. Mestne vpadnice bodo preoblikovane v avenije, dobile bodo
celostno oblikovano ulično opremo. Mestni parki in javno zelenje bodo prenovljeni po
sodobnih načelih krajinskega oblikovanja. Zaradi povečanega priseljevanja v mesto se bo
pokazala povečana potreba po zelenih in rekreacijskih površinah. Prenovljene parkovne,
zelene in rekreacijske površine v mestnem središču bodo z novimi zelenimi potezami
povezali v sklenjen zeleni sistem. V načrtu je prenova mestnega parka, s čimer bo prišlo do
oživitve nekdanje promenade med Tivolijem in mestnim jedrom (ki je bila v preteklosti
pomembno središče družabnega življenja v mestu). Nabrežje Ljubljanice se bo celovito
preuredilo z novimi mostovi, brvmi in splavi, kar bo razširilo javni prostor mesta in ga
povezalo z reko. Ljubljana bo postala kolesarsko mesto, mreža kolesarskih stez in poti se bo
podvojila, površine za pešce se bodo širile po vsem mestu, obstoječe rekreacijske poti se
bodo razširile z dodatno ponudbo in podaljšale do turističnih in kolesarskih poti v zaledju
mesta in na podeželju. Veriga treh elektrarn na zajezitvah Save severno od mesta bo
izboljšala energetsko samooskrbo mesta; na vodnih in parkovnih površinah bo nastal
športnorekreacijski park, ki bo omogočil razvoj jadralskih in veslaških športov na mirnih
vodah. Nadzorovano varovanje narave v rekreacijskem zaledju mesta bo zagotovljeno v
krajinskem parku Polhograjski Dolomiti in v bodočem krajinskem parku Šmarna gora. V
mestnem središču se bo ob novem inovacijskem centru za oblikovanje in arhitekturo v
prenovljeni tovarni Rog razvila živahna umetniška četrt, ki bo povezovala umetniške
akademije z muzejskim centrom in centrom alternativne kulture na Metelkovi. Z novo
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zazidavo bodo reaktivirana velika degradirana območja opuščene industrije v Šiški in za
Bežigradom po razvojnih projektih Partnerstvo Šmartinska in Partnerstvo Celovška. Območje
nekdanje Tobačne tovarne bo spremenjeno v živahno in pestro mesto v malem, razširitev
železniškega v prometni muzej Slovenije pa bo sprožila preobrazbo Bežigrada. Z novo
strnjeno zazidavo bodo najprej reaktivirana degradirana območja opuščene industrije.
Zgrajena bo nova večnamenska Mestna dvorana, s katero bodo izpolnjeni pogoji za razvoj
sejemske dejavnosti v samem poslovnem središču mesta. Vzdolž vpadnic so načrtovana
območja mešane rabe. S tem se bo zmanjšal promet ter obremenitve okolja v gosto
zazidanih predelih. Strnjene stanovanjske četrti in soseske raznih oblik se bodo gradile
dosledno po načelih trajnostne gradnje in mešane rabe. Kvaliteto življenja bo v novih
stanovanjskih naseljih nudila tudi bližina oskrbnih dejavnosti in delovnih mest, kot jih bosta
zagotavljala razpršena razporeditev dejavnosti in mešana raba ob primerni strnjenosti
zazidave. Razvoj mesta bo upošteval omejitve, ki izhajajo iz še razpoložljive okoljske
zmogljivosti prostora (Mihelič, Koželj, Gajšek, 2014; Koželj, 2015b).
Leta 2010 je bil pripravljen občinski prostorski načrt, ki je upošteval usmeritve iz dolgoročne
vizije mesta. V strateškem delu je jasno opredelil, da se bo mesto v prihodnosti razvijalo
navznoter z zgoščevanjem obstoječe zazidave, v izvedbenem delu pa določil več operativnih
taktik trajnostnega razvoja, ki se nanašajo na (Mihelič, Koželj, Gajšek, 2014):








prenovo mestnega središča in trajnostno mobilnost,
gradnjo na že urbaniziranih in degradiranih zemljiščih,
gradnjo mesta vzdolž linij javnega prometa,
prenovo velikih stanovanjskih sosesk,
zgoščevanje razpršene zazidave v predmestju in obmestju,
varovanje zelenih preduhov in zelenih klinov,
varovanje mokrišč in mestnih gozdov.

2.5. EVROPSKE INICIATIVE NA TEMO DEGRADIRANIH OBMOČIJ
Evropske raziskovalne iniciative na področju degradiranih območij so bile: CLARINET (The
Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies); CABERNET
(Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network), katerega osnovna
vizija je razvijanje orodij in strategij za pospeševanje revitalizacije v povezavi s trajnostnim
razvojem evropskih mest; RESCUE (The Regeneration of European Sites in Cities and Urban
Environments), katerega osnovna naloga je definirati pojem "brownfield" ter kriterije
trajnostnega razvoja in dejavnike urbanega planiranja; NICOLE (The Network for Industrially
Contaminated Land in Europe) je evropsko omrežje, ki se zavzema za sodelovanje med
industrijo, izobraževalnimi ustanovami in ponudniki storitev na področju trajnostnega
razvoja; REVIT (Towards More Effective and Sustainable Brownfield Revitalisation Policies);
TIMBRE (Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe) je podporni sistem za
končne uporabnike revitaliziranih območij (Dobravc, 2011).
Leta 2013 je generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo objavil javni
razpis, namenjen podpori mednarodnega sodelovanja in javno-zasebnih partnerstev na
področju kulturnega in industrijskega turizma. Glavni namen je bil prispevati k raznovrstnosti
evropske turistične ponudbe (tudi z industrijsko dediščino) in gospodarsko obnoviti ter
ustvarjati delovna mesta v (post)industrijskih regijah, ki se spopadajo z deindustrializacijo.
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Revitalizacija industrijskih območij za turistične namene je namreč pogosto dobra alternativa
za zmanjšanje števila opuščenih industrijskih območij, katerih posledici sta tudi izguba
delovnih mest in odseljevanje. Namen razpisa je bil, da se tem območjem pomaga, da se
izkopljejo iz gospodarske in socialne krize, hkrati pa poskrbi za krepitev lokalnih identitet,
močno povezanih z industrijsko proizvodnjo in njeno kulturo (MK Projekt, 2013).
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3. GEOGRAFSKI ORIS MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Mestna občina Ljubljana (MOL) je ena od enajstih mestnih občin v Sloveniji, razteza pa se na
275 km2. Predstavlja politično, gospodarsko, kulturno, prometno, upravno, znanstveno in
izobraževalno središče Slovenije, pa tudi pomembno evropsko trgovsko, poslovno in
sejemsko mesto (Mihelič, Koželj, Gajšek, 2014). Na območju MOL-a je v začetku leta 2015
živelo 287.218 prebivalcev (Število prebivalcev, 2015). Največje naselje v MOL-u je Ljubljana
z 278.789 prebivalci. Poleg stalnih prebivalcev živi v Ljubljani še 12.000 začasnih prebivalcev
in 56.000 študentov ljubljanske univerze. Problem Ljubljane je staranje prebivalstva, indeks
staranja prebivalstva je namreč nad slovenskim povprečjem in znaša 127,2 (Mihelič, Koželj,
Gajšek, 2014).
Ljubljana ima edinstven geografski položaj ter pomembno strateško in prometno lego na
prehodu med Srednjo Evropo, Italijo in Balkanom. Na tem območju se prepletajo različni
vplivi Sredozemlja, Alp, Srednje Evrope in Balkana, kar daje Ljubljani in njenemu zaledju
izjemno vrednost in potencial ter izziv za razvoj v prihodnosti (Mihelič, Koželj, Gajšek, 2014).
Ljubljana je razdeljena na sedemnajst četrtnih skupnosti: Bežigrad, Center, Črnuče, Dravlje,
Golovec, Jarše, Moste, Polje, Posavje, Rožnik, Rudnik, Sostro, Šentvid, Šiška, Šmarna gora,
Trnovo, Vič. Ljubljana (298 m) leži na južnem obrobju Ljubljanske kotline, na stičišču alpskega
in kraškega sveta. Mesto je nastalo ob 1,5 km širokih Ljubljanskih vratih, ki predstavljajo
prehod med Ljubljanskim poljem na severu in Ljubljanskim barjem na jugu. Ljubljanska vrata
se nahajajo med Rožnikom (394 m) in Šišenskim hribom (429 m) na zahodu ter Grajskim
gričem (376 m) in Golovcem (Mazovnik, 450 m) na vzhodu, ki imajo tudi poseben pomen kot
zeleni klini, ki se spuščajo proti urbaniziranemu središču mesta. Z vidika poselitve je
Ljubljansko polje ugodnejše od Ljubljanskega barja. Spodnje plasti Ljubljanskega polja
sestavlja trdno sprijet konglomerat, na katerem ležijo debeli nanosi večinoma apnenčastega
savskega proda. Ljubljansko barje pa je od zadnje ledene dobe do bronaste dobe zalivalo
jezero. To je v spodnjih plasteh zapustilo ilovnate usedline, v zgornjih plasteh pa glinene
naplavine in različno debele plasti šote (Mihevc, Mušič, 1998). MOL spada v območje zmerno
celinskega podnebja osrednje Slovenije. Srednja letna temperatura v Ljubljani znaša 10,2 °C,
povprečna januarska je -0,1 °C, v juliju pa je povprečna temperatura 20,4 °C. Na mezoklimo
Ljubljane vpliva lega mesta v kotlini, za katero je predvsem v hladnem delu leta značilen
temperaturni obrat (Jernej, 2000).
Ljubljana ima svojevrsten zgodovinski razvoj, ki je pogojeval tudi nastanek in razvoj ter
območja zgoščevanja gospodarskih aktivnosti. Najstarejša gospodarska območja v Ljubljani
so "točkovna" območja tovarn, ki so obstajale že pred drugo svetovno vojno. Nekatera se
nahajajo bližje mestnemu središču (npr. Union, Ilirija, Tobačna), nekatera pa se nahajajo
zunaj strnjenega mesta (npr. Papirnica Vevče, tovarna Totra). Po drugi svetovni vojni so
začele ob glavnih prometnicah nastajati industrijske cone. V času socializma so se ob glavnih
vpadnicah pojavile tudi oskrbno-storitvene dejavnosti. Večinoma gre za površinsko zelo
obsežna območja, ki so se linearno razvila ob prometnicah, večinoma pa so se širila iz
središča mesta navzven. Primera industrijskih con iz tega obdobja sta industrijsko-logistična
cona v Mostah in industrijska cona v Šiški. Po letu 1990 je v Ljubljani prišlo do velikih
sprememb. Gospodarska središča so začela dobivati nove funkcije, kot posledica velikega
interesa domačih in tujih investitorjev pa so nastala tudi nekatera popolnoma nova oskrbna
in storitvena območja (npr. Tehnološki park Brdo). Kljub velikemu številu industrijskih con ter
oskrbnih in storitvenih območij na mestnem obrobju, imata v Ljubljani še vedno pomembno
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gospodarsko funkcijo tudi zgodovinsko jedro in osrednje poslovno območje (CBD) (Bole,
2010).

3.1. PROSTORSKI RAZVOJ LJUBLJANE
Ljubljana ima svojevrsten zgodovinski razvoj, ki je vplival tudi na poselitvene zgostitve in
prostorsko razporeditev gospodarskih dejavnosti. V obdobju od 1869 do 1890 so se razvijali
predvsem Trnovo, Vič, Bežigrad in Vevče. V letih od 1890 do 1910 se je okrepila gradnja na
Viču, za Bežigradom, ter v Šiški in Mostah. Od leta 1910 do 1931 se je predvsem zaradi
odpiranja novih delovnih mest v industriji razvoj prenesel na območje Polja in Zaloga. V letih
od 1931 do 1953 se je Ljubljana prostorsko širila proti Zgornji Šiški in Stožicam oz. Brinju in
na območje Polja (Rus, Stanič, 1994).
Po letu 1953 se je Ljubljana najprej razvijala v smeri Bežigrada in Šiške. V tem času so bili še
razmeroma močni centri Šentvid, Polje in Črnuče, zato so si ta centralna naselja v prvi fazi
priključevala okoliška naselja. V letih od 1971 do 1981 se je Ljubljana severno širila vse do
Save in si priključila Črnuče z okoliškimi naselji. Leta 1981 je prišlo tudi do priključevanja
naselij iz občine Ljubljana Moste-Polje, čeprav ta prvotno niso bila funkcionalno povezana z
Ljubljano, razen z dnevnimi delovnimi migracijami (ločevala jih je industrijska cona v
Mostah). Opazne spremembe so se pojavile z izgradnjo stanovanjskega naselja v
Štepanjskem naselju in Fužinah (Rus, Stanič, 1994). V tem obdobju so se v Ljubljani poseljene
površine povečale kar za sedemkrat, predvsem v fazi intenzivne industrializacije. Za tako
veliko povečanje poselitvenih površin je kriv tudi neučinkovit nadzor nad prostorskim
razvojem mesta (Pak, Rus, 2005).
Leta 1991 je bila največja gostota poselitve v samem središču mesta ter vzdolž Dunajske in
Celovške ceste. Med posameznimi poselitvenimi območji so bili opazni precejšnji prehodi.
Ponekod so prehodi nastali zaradi industrijskih con, drugje pa zaradi zgoščevanja gradnje v
centrih nekdanjih samostojnih naselij. Opazen je bil tudi prehod iz mesta na podeželje, kjer
se je gostota poselitve hitro zmanjševala (Rus, Stanič, 1994).

3.2. RAZVOJNE FAZE FUNKCIJSKE ZGRADBE LJUBLJANE





Po 2. svetovni vojni: širjenje in krepitev ožjega mestnega središča, razvoj industrije,
zvezdasto širjenje oskrbnih obratov ob glavnih mestnih vpadnicah.
Od leta 1965 do leta 1980: gradnja oskrbnih središč predvsem v novih blokovskih
stanovanjskih soseskah, nadaljnji razvoj oskrbno-storitvenih dejavnosti v mestnem
središču in še posebej na njegovem obrobju, razvoj občinskih središč kot oskrbnih
subcentrov (še zlasti v Šiški, za Bežigradom in v Mostah), nadaljnje širjenje oskrbnih
dejavnosti ob glavnih vpadnicah.
Po letu 1980 oz. 1990: razvoj oskrbnih središč v mestu in na suburbanem obrobju,
razvoj oskrbno-storitveno-proizvodnih predelov na sklenjeno pozidanem obrobju
mesta, nadaljnja krepitev oskrbno-storitvenih dejavnosti ob mestnih vpadnicah,
deindustrializacija in z njo povezana terciarizacija, ekspanzija predvsem storitvenih
dejavnosti v samem mestnem središču ter na njegovem obrobju, gradnja "družbene
infrastrukture" (šolstvo, uprava, rekreacija) (Pak, 2002).
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Še posebej živahen razvoj Ljubljane se je začel dogajati po osamosvojitvi Slovenije. Procesi
denacionalizacije, prehoda na tržno gospodarstvo, investicijske politike in globalizacije so
vodili v okrepljeno prestrukturiranje samega mestnega središča ter posledično tudi njegovo
depopulacijo. Vse to je pripeljalo do močno heterogene funkcijske zgradbe Ljubljane (Pak,
2002).

3.3. NOVEJŠI PROCESI V PROSTORSKEM RAZVOJU LJUBLJANE
V pogojih tržnega gospodarstva je dejanska raba prostora odvisna od plansko določene
namenske rabe prostora v okviru planskih kategorij (stanovanjska, proizvodna, oskrbnostoritvena in ostala območja), še močneje pa zaradi prevladujoče zasebne lastnine kapitala in
nepremičnin, na dejansko rabo vpliva interes investitorjev. Pojavljajo se številni primeri, ko
na posameznih območjih ni interesa za izvedbo posega v skladu s plansko določeno
namensko rabo; v tem primeru zemljišča ostajajo neizkoriščena oz. degradirana (Rebernik,
2007).
Po letu 1995 je v funkcijski zgradbi Ljubljane prišlo do pomembnih in opaznih sprememb.
Med zasebnimi investitorji je največ zanimanja za stanovanjsko gradnjo, gradnjo
nakupovalnih središč in poslovnih stavb. Na mnogih območjih namenska raba tega ne
omogoča, ali pa prihaja do pomanjkanja zazidljivih stavbnih zemljišč, zato pogosto prihaja do
spremembe namenske rabe zemljišč, da se tja lahko umestijo zgoraj naštete oblike rabe tal.
V zadnjih dveh desetletjih se je v Ljubljani opustilo veliko industrijskih obratov, ter vojaških in
skladiščnih območij, kar je vodilo v nastanek degradiranih območij. Investitorji se zanimajo za
ta območja, pojavljajo se interesi za stanovanjsko gradnjo, poslovne dejavnosti in
nakupovalna središča, vendar jim namenska raba pogosto ne dovoljuje takšne rabe na teh
območjih. Zaradi tega pogosto prihaja do sprememb namenske rabe tal, to pa posledično
vodi v mešano rabo tal oz. heterogeno funkcijsko zgradbo (Rebernik, 2007). Po letu 2008 se
je zanimanje za investicije zmanjšalo, kar je posledica finančno-gospodarske krize, ki je zajela
tudi Slovenijo.
Nadaljnja značilnost funkcijske preobrazbe Ljubljane je selitev oskrbno-storitvenih funkcij na
obrobje mesta. V tem primeru govorimo predvsem o nakupovalnih središčih, ki na enem
mestu združujejo oskrbne, storitvene in pogosto tudi poslovne dejavnosti. Problem, ki se
pojavi zaradi nastanka nakupovalnih središč na mestnem obrobju, je opuščanje manjših
trgovin in storitev v središču mesta. Za selitev na mestno obrobje se trgovine, storitve in
poslovne dejavnosti odločajo zaradi prednosti in koristi: nižje cene zemljišč, dobra
dostopnost, ekonomija velikosti, nižji stroški poslovanja. S tem prihaja do prostorske
koncentracije dejavnosti in ločevanja posameznih mestnih funkcij, kar pa je v nasprotju z
želenim prepletanjem in mešano rabo tal. Zaradi ločevanja posameznih mestnih funkcij se
lokacije bivanja, dela in oskrbe povečujejo, kar tudi povečuje prometne tokove in negativno
vpliva na okolje. Hkrati torej potekata dva procesa funkcijske preobrazbe mesta: na eni strani
povečevanje funkcijske heterogenosti, na drugi strani pa prostorska koncentracija dejavnosti
(Rebernik, 2007).
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4. RAZVOJ INDUSTRIJE V LJUBLJANI
V Ljubljani so starejši industrijski in drugi proizvodni obrati locirani predvsem na robu
mestnega središča in v nekaterih starejših predmestjih (Kartonažna tovarna, Tobačna
tovarna, Ilirija, klavnice v Poljanah, Pivovarna Union). Starejši industrijski obrati se pogosto
zapirajo in selijo na nove lokacije (npr. tovarna Rog, Cukrarna, Stara mestna elektrarna na
Kotnikovi). Večina ljubljanskih industrijskih podjetij je danes lociranih v novejših industrijskih
conah (Rebernik, 2000).
Industrija se je v Ljubljani v obliki steklarne in fužin bakra pojavila že v 16. stoletju, vendar pa
lahko o nastanku prave industrije govorimo šele v 18. stoletju, in sicer je takrat začela
obratovati suknarna v Selu pri Ljubljani (Šulin, 2007).
Najstarejše industrijsko območje je v Ljubljani nastalo že v drugi polovici 19. stoletja, in sicer
Zelena jama ob Šmartinski cesti (Kolinska) in v Mostah med Kajuhovo in Pokopališko cesto
(Kemična tovarna) (Rebernik, 2000). V 19. stoletju so bila v Ljubljani med drugim
ustanovljena tudi štiri velika industrijska podjetja: dve sladkorni rafineriji (ena od njiju je bila
Cukrarna na Poljanah), bombažna predilnica in papirnica v Vevčah. Leta 1866 je bila na
takratnem obrobju mesta, v Spodnji Šiški, ustanovljena Pivovarna Union. Leta 1871 je začela
delovati Tobačna tovarna, ki je bila po številu zaposlenih več desetletij največje ljubljansko
industrijsko podjetje (Šulin, 2007).
Z nastankom jugoslovanske države leta 1918 se je Slovenija znašla v novem gospodarskem
prostoru. Za razliko od stanja v avstroogrski monarhiji, ko so slovenske dežele spadale bolj
med agrarne, je Slovenija v prvi Jugoslaviji predstavljala razvitejši in industrijsko naprednejši
del države. To ji je dajalo prednost za nadaljnji razvoj in kmalu se je tudi v Ljubljano locirala
nova industrija. Kljub temu pa se je Ljubljana v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti (npr.
Maribor, Celje, Kranj) sorazmerno malo industrializirala, saj je bila večina tovarn iz tistega
časa majhnih, zaposlovale pa so relativno malo število delavcev. Največ novonastalih tovarn
je bilo zgrajenih za potrebe kovinske industrije, sledili sta ji tekstilna in živilska industrija, pa
tudi kemična. Precej je bilo tudi podjetij, ki so v tem času propadla, ali pa nikoli niso zares
zaživela (Šulin, 2007).
Za obdobje po drugi svetovni vojni je značilna načrtna gradnja, tako za izbiro lokacije kot tudi
za izbor po panogah. V tistem času je bila Ljubljana precej manjša. Industrija, ki je bila takrat
locirana na obrobje mesta, se zaradi prostorske širitve Ljubljane skozi čas, danes pojavi v
samem mestu: npr. tovarna Lek, ki se je danes znašla v sredini stanovanjskega naselja, ali pa
Litostroj, ki je lociran v centru Šiške. V času po drugi svetovni vojni so bili zgrajeni še naslednji
industrijski obrati: Tiki, Indos, Utensilija, Tribuna, Teol, Mineral. Tudi živilska industrija je
dobila nekaj novih tovarn: Žito, Ljubljanske mlekarne, Alko in Slovenija vino. V tem času so
nastale tudi tri nove tekstilne tovarne: Modna oblačila, Volnenko in Angoro. V sedemdesetih
letih 20. stoletja so bila ustanovljena tudi Elma, IMP, Energoinvest kot predstavniki
elektroindustrije, v kovinski industriji sta bila ustanovljena Unitas in Rog, v kemični Ilirija, v
gradbeni Gradis, kamnolom Podutik, Tehnograd, Megrad, v živilski industriji Mercator, v
tekstilni Pletenina in Modna oblačila, v grafični industriji tiskarna Delo, Dnevnik, Mladinska
knjiga, PTT in drugi (Šulin, 2007).
Glavno industrijsko območje v novejši zgodovini ljubljanske industrije je nekdanja občina
Ljubljana Šiška, kjer se pojavita dve večji zgostitvi industrije. Prvo zgostitev predstavlja
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industrijska cona med kamniško in gorenjsko železniško progo (Litostroj, Lek, Tiki, Iskra),
druga pa med gorenjsko progo in Celovško cesto (Metalka, Dekorativna, Avtometraža). V
nekdanji občini Ljubljana Bežigrad je bila večina industrije locirana na mestnem obrobju. Na
območju današnjih Črnuč se nahajajo Belinka, Elma, IMP, Slovenijales in Elektronabava. Bliže
mestnemu središču so bila locirana podjetja IMP, Ljubljanske mlekarne in Mercator. V
nekdanji občini Ljubljana Moste-Polje se je industrijska cona v Mostah razširila proti vzhodu
ob Letališki cesti, prav tako pa so se izoblikovale večje industrijske cone (Indos, Kemična
tovarna Moste, Žito, Intertrade, Veletekstil, Saturnus, Yulon, Emona). Industrijsko manj
razviti pa sta bili nekdanji občini Ljubljana Center s tovarno Rog in Ljubljana Vič-Rudnik s
Tobačno in Ilirijo (Šulin, 2007).
Po osamosvojitvi Slovenije in prehodu iz socializma v kapitalizem so se podjetja začela
srečevati s številnimi problemi. Pri nekaterih je problem postala zastarela tehnologija, pri
drugih nezmožnost prilagajanja novemu, manjšemu trgu ter novim zahtevam na trgu,
pojavila se je tudi nezmožnost prilagajanja zahtevam po novih industrijskih panogah (Šulin,
2007). Propadla je predvsem delovno intenzivna industrija, ki se ni uspela prilagoditi novim
tržnim razmeram (Bole, 2008). Zaradi procesov deindustrializacije in terciarizacije je bilo v
Ljubljani zaprtih veliko industrijskih obratov. Nekatera območja so se preobrazila in dobila
novo funkcijo, v njih so se naselile nove, predvsem poslovne, trgovske in storitvene
dejavnosti (Rebernik, 2000). Nekatera območja so dobila izrazito nakupovalno funkcijo (npr.
BTC), nekatera poslovno (npr. Stegne), nekatera pa bivalno (npr. območje nekdanje
Mesarije). Območje Stare mestne elektrarne je doživelo revitalizacijo in danes predstavlja
moden in prestižen kraj za zasebne in javne prireditve. Lep primer je tudi Metelkova ulica, ki
je postala središče kulture za mlade s sodobnim mladinskim hotelom, pritegnila pa je tudi
mnoge javne ustanove (Inštitut za trajnostni razvoj, Umanotera – Slovenska fundacija za
trajnostni razvoj, Ministrstvo za kulturo, Slovenski etnografski muzej, depo Narodnega
muzeja Slovenije, Zdravstveni dom Ljubljana, Center za medicino športa ...). Poslovne
dejavnosti pa so prevladale v nekdanjih skladiščih Tobačne tovarne, v katerih se danes
nahajajo pisarniški prostori za mnoga zasebna in tudi javna podjetja (Bole, 2008). Veliko
območij pa je še danes opuščenih, začela so propadati in postala degradirana območja.
V prostorski zasnovi MOL (strokovni podlagi za potrebe Mestne občine Ljubljana) so po
zgledu številnih postindustrijskih regij po Evropi in svetu tudi v Ljubljani opredelili dve novi
območji za proizvodnjo in storitvene dejavnosti v obliki tehnološkega parka. Prvi se nahaja
na Brdu in drugi na območju nekdanje tovarne Litostroj (Šulin, 2007).
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5. TURIZEM V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Ljubljana je z vidika turizma pomembna destinacija, saj je bila vseskozi med petimi
najpomembnejšimi turističnimi kraji v Sloveniji. Od leta 1960 naprej je bila po številu
prihodov turistov večinoma na prvem mestu, po številu prenočitev pa so jo prehiteli nekateri
drugi kraji (zlasti Portorož). Tuji turisti obiščejo Ljubljano v veliki meri tudi zaradi vse večjega
zanimanja za odkrivanje "nove Evrope" z njeno "mlado" geopolitično in gospodarsko vlogo
(Cigale, Gosar, 2014).
Leta 1985 je Ljubljano obiskalo več kot 550.000 gostov, ki so ustvarili 790.000 prenočitev.
Leta 2000 je Ljubljano obiskalo približno 200.000 turistov s 400.000 prenočitvami. V letu
2004 je bilo v Ljubljani okoli 265.000 turistov in 505.000 prenočitev. Leta 2008 je Ljubljano
obiskalo 391.431 turistov, ki so skupno ustvarili 777.247 nočitev (Plut, 2007).
Ljubljana je v desetletnem obdobju od 2002 do 2012 zabeležila visoke stopnje rasti na vseh
področjih (prihodi turistov, število nočitev, število ležišč). Število prihodov turistov v
Ljubljano se je v tem obdobju povečalo kar za 109 % (z 218.872 prihodov v letu 2002 na
458.527 prihodov v letu 2012). V istem obdobju se je število nočitev podvojilo (leta 2002 je
bilo zabeleženih 425.242 nočitev, leta 2012 pa 856.695). Povprečna doba bivanja v tem
desetletnem obdobju ostaja konstantna, in sicer turisti v Ljubljani v povprečju ostanejo 1,9
dneva (Visit Ljubljana, 2015). Podrobnejša analiza obiska pokaže, da se je v tem obdobju
število domačih turistov zmanjšalo za 12 %, število tujih turistov pa se je povečalo za 123 %,
pri nočitvah pa v segmentu domačih turistov beležimo 20 % upad števila nočitev, pri tujih
turistih pa 113 % rast nočitev (Strategija ..., 2014). V obdobju od 2002 do 2012 se je opazno
povečalo tudi število sob in ležišč v Ljubljani. Število sob se je s 1.762 leta 2002 povečalo na
4.040 leta 2012, število ležišč pa s 3.520 na 9.056, pri ležiščih gre torej skoraj za 160odstotno povečanje.
Preglednica 1: Prihodi turistov med leti 2008 in 2014
2008
2009
2010
domači 25738 23146 20651
tuji
365693 344222 372359
skupaj 391431 367368 393010
Vir: Nastanitvena statistika, 2015

2011
20194
404969
425163

2012
20926
437601
458527

2013
24541
478754
503295

2014
27935
534278
562213
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Graf 1: Prihodi turistov med leti 2008 in 2014
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Vir: Nastanitvena statistika, 2015

Preglednica 2: Prenočitve turistov med leti 2008 in 2014
2008
2009
2010
domači 46579 37652 34746
tuji
730668 649953 704707
skupaj 777247 687605 739453
Vir: Nastanitvena statistika, 2015

2011
33869
760777
794646

2012
33769
822926
856695

2013
40735
908036
948771

2014
44839
977090
1021929

Graf 2: Prenočitve turistov med leti 2008 in 2014
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Preglednica 3: Število sob in ležišč med leti 2008 in 2014
2008
2009
2010
število sob
3356
3342
3745
število ležišč 7290
7197
8186
Vir: Nastanitvena statistika, 2015

2011
3667
8182

2012
4040
9056

2013
3909
9252

2014
4022
9597

Graf 3: Število sob in ležišč med leti 2008 in 2014
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Vir: Nastanitvena statistika, 2015

V letih 2012 do 2014 se je število prihodov turistov v Ljubljano skupaj povečalo za 22 % (na
562.213), število nočitev pa za 19 % (na 1.021.929) (Visit Ljubljana, 2015). Milijon nočitev je
bilo preseženih v letu 2014, s čimer je Ljubljana za dve leti prehitela cilj glede projekcije rasti
posameznih kvantitativnih ciljev iz Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana
za obdobje 2014-2020 (Strategija ..., 2014).
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Preglednica 4: Prihodi in prenočitve tujih turistov leta 2014
prihodi prenočitve
Italija
64920 104975
Nemčija
41940 72820
ZDA
28094 60657
Združeno kraljestvo 26151 55107
Druge azijske
države
25630 43776
Francija
24093 45867
Avstrija
23843 36905
Japonska
19846 31647
Hrvaška
19703 32538
Srbija
19601 33729
Kitajska
14532 20896
Španija
14223 28970
Nizozemska
13555 25959
Avstralija
13429 22209
Rusija
11445 26459
Belgija
10309 20856
Bolgarija
10222 14448
Madžarska
10096 17394
Švica
9556
17301
Bosna in
Hercegovina
9350
15677
Vir: Nastanitvena statistika, 2015
*opomba: prikazane so države, katerih turisti v Ljubljani prispevajo največ prihodov in nočitev
Pomemben delež v strukturi prihodov in prenočitev tujih turistov predstavljajo turisti iz
sosednjih in bližnjih držav (z največ obiski vodi Italija; 64.920 obiskov in 104.975 nočitev, na
drugem mestu ji sledi Nemčija, na 7. Avstrija, na 9. Hrvaška in na 10. mestu Srbija z 19.601
obiski in 33.729 nočitvami). Velik delež predstavljajo tudi turisti iz azijskih držav, zlasti iz
Japonske, pa tudi Kitajske in drugih azijskih držav. Od neevropskih držav je največ turistov iz
ZDA (28.094 obiskov in 60.657 nočitev), veliko pa jih pride tudi iz Avstralije. Iz preglednice je
razvidno, da poleg turistov iz bližnjih držav Ljubljano obišče tudi precej turistov iz Zahodne
Evrope (Združeno kraljestvo, Francija). Zanimivo pa je, da Ljubljano obišče zelo malo turistov
iz Skandinavije; med prvimi 20 državami po obisku ni niti ene skandinavske države (šele na
27. mestu najdemo Finsko s 6.674 obiski in 16.852 nočitvami). Po številu obiskov je Rusija
šele na 15. mestu z 11.445 obiski in 26.459 nočitvami. Ljubljana bi lahko za svojo
prepoznavnost kot turistična destinacija več naredila na ruskem trgu in privabila bogatejši
ruski sloj.
Povprečna doba bivanja se pri tujih turistih v letu 2014 giblje okoli 1,8 dneva. Nadpovprečno
so se v Ljubljani zadržali turisti iz Rusije (2,3 dneva), ZDA (2,2 dneva), Združenega kraljestva
(2,1 dneva), Španije (2,0 dneva), Belgije (2,0 dneva), Francije (1,9 dneva) in Nizozemske (1,9
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dneva). Najkrajši čas so v Ljubljani ostali turisti iz Bolgarije (1,4 dneva), Kitajske (1,4 dneva) in
Avstrije (1,5 dneva) (Strategija ..., 2014).
Pri tujih turistih so prihodi po mesecih najbolj skoncentrirani na obdobje glavne poletne
turistične sezone (julij, avgust, september) in na pozne spomladanske mesece (maj, junij),
prihodi domačih turistov pa so bolj enakomerno razporejeni skozi vse leto (Strategija ...,
2014).

5.1. TURISTIČNA PONUDBA LJUBLJANE
Ljubljana je evropska prestolnica na stičišču dveh makrogeografskih enot Slovenije, Alp in
kraško-dinarskega sveta. S svojo geografsko lego na stičišču prometnic med Sredozemljem,
Alpami in Panonsko kotlino pritegne številne obiskovalce (Gosar, 2002).
Po letu 1960, ko je v Zahodni Evropi prišlo do razmaha motorizacije, je pomemben del
mednarodnih turističnih tokov segel tudi v Slovenijo (oz. v takratno Jugoslavijo). Turistična
potovanja v Slovenijo in prek nje so se okrepila zaradi gradnje avtocest, ki so prečile Alpe na
območju Avstrije (phyrnska in turska avtocesta), in se usmerili k Jadranskemu morju ter v
Grčijo in Turčijo. Ljubljano je zaradi izgradnje mednarodnega letališča na Brniku postopoma
obiskalo tudi vedno več turistov iz bolj oddaljenih krajev Evrope, pa tudi z drugih celin
(Gosar, 2002).
Ljubljana obiskovalce pritegne predvsem kot administrativno-politično središče države, ima
pa tudi bogato zgodovinsko in kulturno ponudbo, športne, zabavne in kulturne prireditve, pa
tudi pestro ponudbo nastanitvenih zmogljivosti (Gosar, 2002)
V Ljubljani so ohranjeni sledovi vseh petih tisočletij njene zgodovine, od ostankov rimske
Emone in starega mestnega jedra s srednjeveškim gradom, do baročnih pročelij, secesijskih
stavb in svetovno znanih Plečnikovih stvaritev. Dodano vrednost mestu daje prostran park
Tivoli, ki sega v samo središče mesta (Predstavitev Ljubljane, 2015).
Vsako leto se v mestu zvrsti več kot 10.000 kulturnih, glasbenih, gledaliških in likovnih
prireditev, ter tudi alternativnih in avantgardnih dogodkov – med njimi je vredno posebej
omeniti štirinajst mednarodnih festivalov. V Ljubljani lahko turisti obiščejo katero od
številnih gostiln s tradicionalno slovensko kuhinjo, trgovine, parke, muzeje in galerije,
sprehajališča, kopališča, mesto pa je na evropski zemljevid postavil tudi močno razvit
kongresni turizem (Predstavitev Ljubljane, 2015).
Zaradi svoje lege, in ker so razdalje v Slovenije majhne, predstavlja Ljubljana tudi odlično
izhodišče za odkrivanje in raziskovanje raznovrstnih lepot Slovenije. Tudi njena bližnja okolica
je zanimiva, saj jo odlikujejo številne naravne lepote in kulturne znamenitosti, ki pričajo o
razgibani zgodovini, rekreacijske, pohodniške in kolesarske poti ter tradicionalna kulinarična
ponudba (Predstavitev Ljubljane, 2015).
Ljubljana je pogosta destinacija tudi za enodnevne izletniške turiste in tranzitne turiste. Taka
potovanja niso nikjer statistično zabeležena, je pa tako imenovanih izletniških in tranzitnih
turistov veliko. Tudi ti si (tako kot turisti, ki v Ljubljani prenočijo) pogosto ogledajo mestne
znamenitosti, obiščejo gostinske in trgovske lokale, zato je dejanska številka turističnega
obiska večja, kot pa jo lahko zasledimo v uradnih statistikah (Gosar, 2002).
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5.2. STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA TURISTIČNE DESTINACIJE LJUBLJANA ZA OBDOBJE
2014 DO 2020
Dokument Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 do
2020 je dokument za načrtovanje razvoja turizma v Ljubljani. Nastal je na podlagi analize
stanja, ki je vsebovala analizo turističnega prometa, poslovanja turističnih podjetij, turistične
potrošnje in konkurenčnih dejavnikov. Na podlagi analiz je bila izdelana SWOT-matrika, ki je
prikazala prednosti in slabosti turistične destinacije Ljubljana, ter nevarnosti in priložnosti za
bodočo konkurenčnost na mednarodnem trgu. V nadaljevanju bo predstavljena vizija in
glavni strateški cilji. Temeljni strateški model trženja pa predstavi trajnostno paradigmo
trženja, ki je z vidika obravnavane tematike manj pomembna in v nadaljnji obravnavi ne bo
podrobneje opisana (Strategija ..., 2014).
Vizija Ljubljane kot turistične destinacije je (Strategija ..., 2014, str. 33): "Ljubljana bo do leta
2020 na mednarodnem trgu prepoznana kot doživljajsko bogata evropska mestna turistična
destinacija, mesto za aktivna in romantična doživetja ter poslovna srečanja skozi vse leto.
Ljubljana bo ostala mesto z visoko kakovostjo bivanja in prijetno atmosfero za vse njene
prebivalce, obiskovalce in turiste."
Kvantitativni cilj za Ljubljano kot turistično destinacijo je povprečna letna rast: števila nočitev
za 5 %, števila turistov za 3,5 %, povprečne dobe bivanja za 1,5 %, dnevne potrošnje turista
za 3 %. Eden od kvantitativnih ciljev se nanaša tudi na povprečno letno zasedenost sob v
hotelih, ki naj bi bila nad 60 %. Kvalitativna cilja sta povečanje konkurenčnosti skozi novo
vrednost za turista in povečanje mednarodne prepoznavnosti destinacije v skladu z
identiteto turistične destinacije Ljubljana (Strategija ..., 2014).
Strateški cilji se bodo dosegali s pomočjo uresničevanja operativnih ciljev (Strategija ..., 2014,
str. 34-35):















Cilj 1: Boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za konkurenčnejšo
turistično destinacijo Ljubljana.
Cilj 2: Izboljšanje pogojev za gospodarsko rast.
Cilj 3: Razvoj celovite turistične ponudbe Ljubljane.
Cilj 4: Dvig konkurenčnosti destinacije z izboljšanjem prometne dostopnosti in
povezanosti Ljubljane.
Cilj 5: Udejanjanje strateških usmeritev kongresne dejavnosti (Kongresna Ljubljana
2020).
Cilj 6: Bolj usmerjeno trženje ponudbe turistične destinacije Ljubljana.
Cilj 7: Dvig prepoznavnosti destinacije Ljubljana.
Cilj 8: Boljša informiranost turistov ob uporabi novih tehnologij.
Cilj 9: Dvig privlačnosti destinacije z inovativnimi turističnimi proizvodi.
Cilj 10: Dvig kakovosti turistične ponudbe in infrastrukture.
Cilj 11: Boljša usposobljenost v turizmu zaposlenih in s turizmom povezanih
zaposlenih v turistični destinaciji Ljubljana.
Cilj 12: Informiranost deležnikov na turistični destinaciji Ljubljana.
Cilj 13: Udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije.
Cilj 14: Umeščenost koncepta turizem za vse v turistično ponudbo destinacije.
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V nadaljevanju dokumenta temeljni strateški razvojni model predstavlja razvoj, ki bo temeljil
na kvalitativni rasti. Turistična destinacija Ljubljana bo postala destinacija z visoko
kakovostno ponudbo kulturnih in športnih doživetij in idealna za poslovna srečanja.
Zastavljene strateške cilje bo Ljubljana kot turistična destinacija dosegala z uresničevanjem
strategije skozi šest temeljnih politik in štirinajst operativnih ciljev (navedeni zgoraj).
Temeljne strateške politike razvoja v obdobju od 2014 do 2020 so (Strategija ..., 2014):







partnerstvo,
konkurenčnost,
intenzivno trženje,
inovativnost in kakovost,
znanje,
trajnostni razvoj.

5.3. NAVADE PREBIVALCEV LJUBLJANE PRI PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA
V nadaljevanju povzemamo raziskavo, ki jo je med leti 1994 in 1995 opravil Matjaž Jeršič in
izsledke objavil v publikaciji Geographica Slovenica 29: Bližnja rekreacija prebivalcev
Slovenije (1998). Kljub temu, da so njegove ugotovitve nastale že 20 let nazaj, od takrat ni
bila narejena nobena novejša celovita in pregledna raziskava o tej temi. Leta 2000 je Jeršič v
knjigi Ljubljana: geografija mesta (2000) objavil poglavje z naslovom Vpliv rekreacije na
funkcijsko in strukturno zgradbo Ljubljane, dve leti kasneje pa je v knjigi z naslovom
Geografija Ljubljane (2002) v poglavju Prostočasna funkcija Ljubljane in njene okolice pisal o
prostočasnih navadah Ljubljančanov, pri obeh pa se je opiral na svojo raziskavo iz leta 1995.
Prostočasne navade prebivalcev nekega mesta so odvisne od številnih dejavnikov: socialnoekonomske sestave prebivalstva, njihovih navad, reklamiranja dejavnosti, ponudbe na temo
prostočasnih aktivnosti, urejenosti in dostopnosti prostočasnih objektov (kinodvorane,
športne dvorane, parkovne površine ...), pokrajinske ustreznosti mesta in okolice za
določene prostočasne dejavnosti. Matjaž Jeršič je v svojih raziskavah z anketiranjem
prebivalcev Ljubljane ugotavljal, s čim se ukvarjajo v svojem prostem času (zunaj svojega
doma), med tednom in ob koncu tedna (Jeršič, 2000).
Kot oblike preživljanja prostega časa so se med odgovori pojavile številne dejavnosti, med
katerimi jih je kratek seznam takih, s katerimi se je ukvarjal sorazmerno velik delež
Ljubljančanov, obenem pa je obsežen seznam takih, s katerimi se je ukvarjal majhen delež
anketirancev (Jeršič, 2000).
Pri dejavnostih v prostem času med tednom v toplejšem delu leta (od začetka aprila do
konca oktobra) se je na prvem mestu pojavila prostočasna dejavnost "sprehod, hoja". Anketa
je pokazala, da sprehod kot prostočasno dejavnost anketiranci v veliki meri izvajajo na ulicah
v okolici svojega doma ali v mestnem središču. Torej med tednom ta dejavnost ni bila
usmerjena le na zelene mestne površine in gozdove, temveč tudi na mestne ulice. Na drugo
mesto se je uvrstila dejavnost "obisk sorodnikov, znancev", na tretje mesto pa se je uvrstilo
"obdelovanje vrtička" (Jeršič, 2000). Avtor je odgovore primerjal z rezultati anket iz drugih
evropskih mest in ugotovil, da so se tudi v teh državah na prvih mestih pojavljale podobne
prostočasne aktivnosti. Na četrto mesto sta se uvrstila "kopanje in sončenje", sledila sta mu
"obisk športne, kulturne, zabavne prireditve" ter "obisk lokala" in "ogled kinopredstave",
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drugi odgovori pa so bili šibkeje zastopani. Od športnih aktivnosti sta izstopala "kolesarjenje"
in "tenis", za druge športne aktivnosti pa so bili deleži odgovorov sorazmerno majhni (Jeršič,
2002).
Danes se verjetno na prvih mestih pojavljajo podobne prostočasne dejavnosti kot 20 let
nazaj, z izjemo vrtičkarstva. Če sklepamo iz ugotovitev publikacije Vrtičkarstvo v Ljubljani
(Jamnik, Smrekar, Vrščaj, 2009), je dejavnost "obdelovanje vrtička" v zadnjih letih precej
manj priljubljena oz. zastopana kot leta 1995. Do leta 2005 se je vrtičkarstvo zaradi novega,
bolj urbanega načina življenja nekoliko zmanjšalo, zato ni presenetljivo dejstvo, da se je med
leti 1995 in 2005 skupna površina vrtičkov zmanjšala za skoraj tri desetine (z 267 ha na 186
ha), število območij vrtičkov pa za skoraj 35 %. Največje nazadovanje je bilo na območjih,
namenjenih pozidavi in bolj na obrobju mesta. Do leta 2008 se je z aktivnim posredovanjem
mestnih oblasti površina vrtičkov zmanjšala na 130 ha. Najprej so jih začeli odstranjevati na
okoljsko in vizualno najbolj problematičnih lokacijah ob Žalah (kulturni spomenik) in ob
Vojkovi cesti zaradi gradnje športnega kompleksa Stožice, nato pa še ob Savi južno od Črnuč
zaradi varovanja vodnega vira podtalnice na Ljubljanskem polju (Jamnik, Smrekar, Vrščaj,
2009).
Pri dejavnostih v prostem času med tednom v hladnejšem delu leta (od začetka novembra
do konca marca) so se na vrh seznama uvrstile iste prostočasne dejavnosti, z izjemo tistih, ki
so pogojene s podnebnimi razmerami (npr. sončenje in kopanje), namesto njih pa se je višje
na seznam uvrstilo alpsko smučanje (Jeršič, 2000).
Pri dejavnostih v prostem času ob koncu tedna v toplejšem delu leta (od začetka aprila do
konca oktobra) sta se prav tako kot pri dejavnostih med tednom na prvih dveh mestih po
zastopanosti pojavila "sprehod, hoja" in "obisk sorodnikov, znancev". Slednja aktivnost tudi
ni presenetljiva, saj gre pri večini Ljubljančanov za generacijo priseljeno v mesto, kar pomeni,
da imajo sorodnike, pa tudi prijatelje, na podeželju. Motivi za obiskovanje prijateljev in
družine med vikendom so skupna praznovanja raznih družinskih dogodkov, praznikov,
pomoč na domu ... (Jeršič, 2000). Na tretjem mestu po zastopanosti so sledili "kopanje,
sončenje" in "nabiranje gob, gozdnih sadežev" (pri tej dejavnosti je potrebno upoštevati, da
je časovno omejena na ožji del leta). Na naslednjih mestih so se pojavili "ogled naravnih in
kulturnih znamenitosti", "piknik", "planinarjenje", ki so vezane predvsem na pokrajino izven
mesta (Jeršič, 2002).
V hladnejšem delu leta sta bila na vrhu seznama "obisk sorodnikov, znancev" in "sprehod,
hoja". V tem delu leta je bilo na tretjem mestu "alpsko smučanje", ostale zimskošportne
dejavnosti pa so se uvrstile precej nižje (Jeršič, 2002).
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Preglednica 5: Dejavnosti v prostem času med tednom
Delež
Poletne dejavnosti (od začetka anketirancev
aprila do konca oktobra)
(%)
sprehod, hoja
71,3
obisk sorodnikov, znancev
57,4
obdelovanje vrtička
36,5
sončenje, kopanje
27
obisk kulturne ali zabavne
prireditve
26,1
obisk lokala
17,6
ogled kinopredstave
16,8
kolesarjenje
10,8
tenis
9,6
obisk športne prireditve
9,3
igre z žogo
6,5
Vir: Jeršič, 2002

Delež
Zimske dejavnosti (od začetka anketirancev
novembra do konca marca)
(%)
obisk sorodnikov, znancev
65,3
sprehod, hoja
62,7
obisk kulturne prireditve
31
ogled kinopredstave
24,7
obisk lokala
alpsko smučanje
obisk športne prireditve
igre z žogo
tenis
kopanje v bazenu
tek

17,6
11,1
9,3
3,9
3,2
1,8
1,7

Preglednica 6: Dejavnosti v prostem času ob koncu tedna
Poletne
dejavnosti
(od
začetka aprila do konca
oktobra)
sprehod, hoja
obisk sorodnikov, znancev
kopanje, sončenje
nabiranje
gob,
gozdnih
sadežev
ogled nar. in kult. znamenitosti
piknik
planinarjenje
kolesarjenje
obisk šport., kult., zabav.
prireditve
delo na lastni kmetijski parceli
pomoč pri kmečkih opravilih
Vir: Jeršič, 2002

Delež
anketirancev
(%)
61,9
52,2
37,6
33,7
27
24,5
22,4
21,2

Delež
Zimske dejavnosti (od začetka anketirancev
novembra do konca marca)
(%)
obisk sorodnikov, znancev
59,7
sprehod, hoja
55,8
alpsko smučanje
32,6
obisk šport., kult., zabav.
prireditve
21,9
ogled nar. in kult. znamenitosti 15,5
obisk lokala
14,7
hoja in tek na smučeh
8,3
planinarjenje
7,8

18,7
17
12,9

kopanje v bazenu
delo na lastni kmetijski parceli
različne igre na prostem

3,7
3,3
2,8

*opomba: V grafih smo navedli prostočasne dejavnosti, s katerimi se je ukvarjal največji delež
anketirancev. Ostale dejavnosti so bile zastopane precej manj, udejstvoval se jih je relativno
ožji segment anketirancev.
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Leta 2004 je Mestna občina Ljubljana naročila raziskavo na temo preživljanje prostega časa
mladih v Ljubljani. Izvajalec je bil Pedagoški inštitut, odgovorna nosilka raziskave pa dr.
Alenka Gril. V raziskavi je sodelovalo približno 2000 mladostnikov v starosti med 12 in 26 let.
Analiza anket je pokazala, da z naraščanjem starosti anketirancev upadata udeleževanje v
organiziranih prostočasnih aktivnostih in pasivno preživljanje prostega časa, pogostejše pa
postajajo aktivne oblike preživljanja prostega časa. Mladostniki vseh starosti se v prostem
času najraje ukvarjajo s športom, gledajo televizijo in poslušajo glasbo, ter se družijo s
prijatelji. Mladostniki vseh starosti si želijo več športa, umetnosti in zabave ter boljše
avtobusne povezave, več kolesarskih stez in zelenih površin. Mlajši mladostniki se večinoma
družijo na ulicah in dvoriščih, starejši mladostniki pa v lokalih. Starejši mladostniki si želijo
več javnega dogajanja in družabne prostore za mladino, mlajši mladostniki pogrešajo športna
igrišča, srednji mladostniki pa si želijo več diskotek, lokalov in zabavišč (Gril, 2004).
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6. NASTANEK DEGRADIRANIH OBMOČIJ IN REVITALIZACIJA
Z globalizacijo se v urbanih centrih odvija proces transformacije mest iz industrijskih centrov
v centre kulture. S selitvijo industrije na obrobja mest v obrtno-industrijske cone se v mestih
pojavlja problematika opuščenih, degradiranih območij (Cercleux, Merciu, Merciu, 2012).
Mesto je dinamičen sistem, zato v njem vedno znova nastajajo opuščena, propadajoča in
slabo izkoriščena degradirana območja, ki predstavljajo velik izziv za prostorske planerje in
urbaniste. Degradirana območja so povezana s procesi deindustrializacije, ekonomskega
prestrukturiranja, suburbanizacije, razpršene poselitve izven strnjenih naselij. Degradirana
območja predstavljajo velik izziv za prostorske načrtovalce, prispevajo k "urban sprawlu",
predstavljajo breme tudi za neposredno okolico, pogosto predstavljajo tudi tveganje za
človekovo zdravje in okolje, postajajo zbirališče marginalnih skupin in območja ilegalnih
aktivnosti ter kriminala. Ključnega pomena je prenova in revitalizacija teh degradiranih
območij, ki so pogosto tudi onesnažena in posledično potrebna (drage) sanacije (Frantal in
sod., 2015).
Do uspešne prenove ali revitalizacije nekega degradiranega območja lahko pride, če so
izpolnjeni določeni pogoji: urejene lastniške razmere, okoljska sanacija (dekontaminacija),
ugodni pogoji za potencialne investitorje, pobuda občine, jasni cilji prostorskega načrtovanja
in vključitev lokalne skupnosti. Poleg teh dejavnikov pa ima pomemben vpliv tudi sama
lokacija degradiranega območja sanacije (Frantal in sod., 2015). Pri revitalizaciji, obnovi ali
reaktivaciji degradiranih območij je potrebno upoštevati načela trajnostnega razvoja,
potrebe po novih delovnih mestih ter fokus usmeriti v kreativnost in inovativnost (Cercleux,
Merciu, Merciu, 2012).
Tudi stavbe imajo neko življenjsko dobo in ob nepravilnem vzdrževanju lahko hitro postanejo
neprimerne za dejavnosti, za katere so bile v začetku namenjene, posledično pa začnejo
propadati. Ena od možnosti je, da se tako stavbo poruši do tal, lahko pa se jo revitalizira in ji
vdihne "novo življenje" z novimi funkcijami in namenom. Revitalizacija je v primerjavi z
rušenjem okoljsko bolj sprejemljiva, hkrati pa se s takim posegom ohranja tudi kulturno
dediščino (Langston in sod., 2008).
Sama prenova (refurbishment) lahko poteka v različnih oblikah: od preproste prenove,
redekoracije, pa do večjih posegov, kot je na primer rekonstrukcija. Včasih so opuščene
stavbe še v povsem dobrem stanju, vendar je njihovo delovanje oziroma tehnologija
zastarela. Tudi na tak način prihaja do nastanka degradiranih območij, saj je obnova
zastarele infrastrukture finančno velik zalogaj in posledično lastnik (ali investitor) na območju
preprosto opusti obstoječo ali načrtovano dejavnost (Langston in sod., 2008).
Revitalizacija (ali pa le obnova in reaktivacija) je običajno bolj ekonomična kot porušenje do
tal in ponovna gradnja. Prav tako je revitalizacija cenejša in hitrejša (razen v primeru, da je
potrebna obsežna konstrukcijska prenova). Problem se pojavi pri starejših stavbah, saj
pogosto način izgradnje ni v skladu s sodobnimi predpisi; večinoma se zatakne pri požarni
varnosti stavb. Torej zelo pomembno je, da se v primeru revitalizacije preveri stanje stavbe
in okolice ter oceni, kakšni vložki (časovni in finančni) bodo potrebni (Langston in sod., 2008).
Za boljše razumevanje tematike degradiranih območij in njihove revitalizacije v turistične in
prostočasne namene smo za pogovor o tej temi izbrali dva sogovornika. Podžupan profesor
Janez Koželj nam je osvetlil problematiko degradiranih območij z estetskega vidika in
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pomagal pri razumevanju različnih pristopov k revitalizaciji degradiranih območij (Koželj,
2015a). V intervjuju z mag. Heleno Matoz z Ministrstva za okolje in prostor smo dobili
dodatne informacije o okoljski sanaciji degradiranih območij, predstavila pa nam je tudi dva
primera revitalizacije: RIC Sava in Golf Trnovo Ljubljana (Matoz, 2015). Sogovornika na temo
degradiranih območij in njihovo revitalizacijo gledata precej drugače, sledita pa tudi
različnim definicijam.
Profesor Koželj je izpostavil estetsko problematiko degradiranih območij. Po njegovem
mnenju naj bi šlo za "luknje v prostoru", ki kazijo podobo mesta. Po njegovem mnenju je
turistična industrija že nasičena s ponudbo in se posledično spušča v drugačna področja,
niše. V to skupino prišteva tudi revitalizirana degradirana območja. Izpostavil pa je vprašanje,
ali bi se degradirana območja izplačalo tržiti v izvirni stopnji degradacije ali pa je potrebno
območje sanirati. Profesor Koželj predlaga štiri možne načine revitalizacije degradiranih
območij v turistične in prostočasne namene (Koželj, 2015a):
1. Vse pustimo tako, kot je; turist naj uživa v "estetiki grdega", zapuščenega.
2. Aktivni turizem, pri katerem turist sodeluje pri sanaciji. Takšna oblika turizma ima
tudi pomembno izobraževalno funkcijo.
3. Degradirana območja z manjšimi posegi prilagodimo za obiske turistov.
4. Degradirana območja povsem revitaliziramo (po potrebi predhodno tudi saniramo) in
jim damo novo funkcijo (park, muzej, sprehajalna pot, skate park ...).
Mag. Helena Matoz z Ministrstva za okolje in prostor na degradirana območja in njihovo
sanacijo gleda z okoljskega vidika, opira se na definicijo degradiranih površin iz Zakona o
varstvu okolja. Degradirana območja so okoljsko breme, problematična so predvsem zaradi
potencialnega onesnaževanja okoljskih sestavin. V primeru, da se lokalna skupnost odloči za
turistično rabo na določenem območju, je potrebno, da doseže standarde kakovosti, ki so
primerni za turistično rabo. V primeru revitalizacije na območju Mestne občine Ljubljana je
pred posegi v prostor potrebno upoštevati omejitve, ki izhajajo iz Uredb o vodovarstvenih
območjih: Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
in Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane (Matoz, 2015).
Na lokacijah, na katerih je le mogoče in bi bilo varno, bi morali načrtno spodbujati
revitalizacijo degradiranih območij. Revitalizirana degradirana območja namreč skrivajo velik
potencial za turizem, prostočasne aktivnosti in rekreacijo, ki pa pozitivno vplivajo na lokalno
skupnost in njihovo ekonomijo (Alker, Stone, 2005). V zadnjem času je vedno pogostejša
transformacija starih, opuščenih, degradiranih območij v atraktivne in inovativne prostore za
turistične in/ali prostočasne dejavnosti: muzeji, razstavni prostori, učne poti, razne
umetniške delavnice, knjižnice, konferenčni centri, večnamenski prostori za gledališke ali
filmske predstave ter glasbene dogodke, hoteli, kavarne, restavracije ... (Agaliotou, 2015).
Degradirana območja, ki so revitalizirana v turistične namene, nudijo tudi nova delovna
mesta. Ta se pojavljajo na treh različnih nivojih (Cercleux, Merciu, Merciu, 2012):
1. Delovna mesta, ki nastanejo neposredno kot posledica vzpostavitve turistične
dejavnosti na revitaliziranem degradiranem območju (na primer zaposleni v muzeju,
knjigarni, restavraciji ...).
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2. Delovna mesta, ki nastanejo v času procesa revitalizacije (na primer gradbinci,
sodelujoči pri restavriranju in vzdrževanju ...).
3. Delovna mesta, ki so posredno vezana na končni produkt, to je revitalizirano
degradirano območje (na primer distribucijska veriga za restavracije, podjetje, ki tiska
vstopnice ...).
Revitalizirano degradirano območje na lokacijo pritegne nove turiste, ki se lahko na območju
zadržijo dlje časa in tam pogosto tudi prenočijo. Torej posledično se veča tudi število nočitev
v regiji, obiskovanje bližnjih nakupovalnih središč in restavracij, ogled drugih znamenitosti v
bližnji okolici ... (Cercleux, Merciu, Merciu, 2015).
Profesor Koželj je kot eno izmed najbolj osnovnih ponovnih rab izpostavil vrtičkarstvo in
revitalizacijo v parkovne površine. Po njegovem je vzpostavitev parka ena od enostavnejših
in cenejših variant revitalizacije. Seveda je to odvisno tudi od prejšnje rabe in stopnje
degradacije okolja (Koželj, 2015a). Pri revitalizaciji degradiranih območij v zelene površine
govorimo o območjih, ki so lokalnim prebivalcem (pa tudi turistom) namenjena za druženje,
sprehajanje, opazovanje drugih ljudi, srečevanje in rekreacijo. Zelene površine imajo za
prebivalce in okolje številne pozitivne učinke: preprečujejo erozijo prsti, preprečujejo razlitje
poplavnih voda, prečiščujejo prst in vode, izboljšujejo kvaliteto zraka, uravnavajo
mikroklimo, vsrkavajo ogljikov dioksid, preprečujejo nastanek mestnega toplotnega otoka,
ohranjajo biodiverziteto in naravne habitate, izboljšujejo kvaliteto življenja za okoliške
prebivalce, drevesne krošnje v vročih poletnih mesecih nudijo senco, zelene površine
ponujajo odmik od hrupnega prometnega dela mesta ter delujejo navdihujoče in
sproščujoče, omogočajo različne načine rekreacije in prostočasnih aktivnosti, kar posledično
vpliva na zdravje ljudi, povečujejo se površine za rekreacijo na prostem in izboljšuje videz
mestnega okolja (Minnesota ..., 2010). Zelene površine tudi pomembno izboljšujejo kvaliteto
bivalnega okolja za okoliško prebivalstvo z vidika zmanjševanja kriminalitete, zmanjševanja
ravni stresa, izboljšuje se splošno počutje prebivalcev, zelene površine privlačijo nove
investicije v mesto in posledično preprečujejo nastanek "urban sprawla", zvišujejo vrednost
okoliških zemljišč, vplivajo na povečanje turističnega obiska ... (De Sousa, 2002).
V Kanadi in ZDA so se degradirana območja v glavnem obnavljala in revitalizirala v
industrijske cone, trgovske centre in stanovanjske objekte. Danes pa se vedno bolj zavedajo
tudi pomena tako imenovanega ozelenjevanja degradiranih območij oziroma revitalizacije
degradiranih območij v parke, otroška igrišča, učne poti, pohodniške steze ... (De Sousa,
2002).
Primer mesta z velikim številom zelenih površin je Toronto, ki ga zaradi 1500 parkov, ki se
raztezajo na 8000 ha, imenujejo tudi "mesto znotraj parka" (city within a park). Dva izmed
primerov revitalizacije degradiranih območij v zelene parkovne površine sta parka Sorauren
in Woodbine. Območje današnjega parka Sorauren je bilo revitalizirano leta 1995, pred tem
pa je bilo na njegovi lokaciji industrijsko degradirano območje nekdanje tovarne orožja s
pripadajočimi transportnimi površinami. Od leta 1995 se na omenjeni lokaciji nahaja park
Sorauren, v katerem se nahajajo: teniška igrišča, igrišče za bejzbol, manjše nogometno
igrišče, nekaj izobraževalnih območij, ki predstavljajo različne habitate, travnike. Območje
današnjega parka Woodbine je bilo revitalizirano leta 2000. Pred tem je bilo na njegovi
lokaciji degradirano območje hipodroma in konjušnice, območje pa je bilo tudi
kontaminirano s pepelom iz sežigalnice in tekočinami iz podzemnih rezervoarjev. Danes je na
tem območju park Woodbine, katerega večji del zavzema travnik za večje prireditve (tudi do
33

22.000 obiskovalcev). Znotraj parka so locirani tudi vrtovi, otroško nogometno igrišče,
pohodniške poti, sprehajališče, območje avtohtonega rastja, fontana, območje namenjeno
otroški knjižnici na prostem, zadrževalnik hudourniških voda in otroško igrišče (De Sousa,
2002).
V zadnjem času se izpostavlja pomen mešane rabe tal, ki vključuje zelene površine in
pozidane površine in s tem prebivalcem ponuja možnost sprehoda (ali kolesarjenja) do
trgovine, službe, šole in jih tako ohranja aktivne. V ameriški zvezni državi Wisconsin so v
naselju Kenosha na tak način uredili Harbor Park. Na obrobju jezera Michigan so dve
degradirani industrijski območji revitalizirali v območje stanovanjskih blokov s parkom,
stezami in muzejem. Zelene površine so bile zasnovane z namenom druženja, v parku se
odvijajo razni festivali in koncerti. Sprehajalne in kolesarske poti so ločene, območje z
mestnim središčem povezuje železnica (Hirschhorn, 2015).
Pri revitalizaciji degradiranih območij v zelene površine se pogosto kot glavni problem
izpostavlja kontaminacija, onesnaženost prsti in voda (in tudi zraka). Sanacija je pogosto
draga in časovno zamudna, kar odbija potencialne investitorje (Wolch, Byrne, Newell, 2014).
Zaradi tega je zelo pomembno, da se upošteva multifunkcionalen pogled na revitalizacijo in
upošteva tako ekonomski kot tudi okoljski, biološki, estetski in rekreacijski vidik.
Ozelenjevanje degradiranih območij je namreč odlična priložnost za povečanje števila zelenih
rekreacijskih površin v mestu. Pri takih projektih je pomembno sodelovanje lokalne
skupnosti, vzpostavitev aktivnega registra degradiranih območij in potreb po zelenih
površinah, povezovanje teh dveh pojavov in usmerjanje investitorjev, vzpostavitev javnozasebnega partnerstva, aktivno vključevanje občine in raznih društev, finančno spodbujanje
projektov revitalizacije in druge (De Sousa, 2002).
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7. PREGLED DOSEDANJIH POPISOV DEGRADIRANIH OBMOČIJ
V Sloveniji je bilo v preteklosti opravljenih nekaj celovitih raziskav degradiranih območij, ki
pa so se osredotočale pretežno na izbrane vrste degradacije ali pa na posamična degradirana
območja. Trenutno ne obstaja splošno sprejeta tipologija degradiranih območij, kjer bi bile
določene definicije pojava in kjer bi bile degradirane površine razdeljene v skupine. Glede na
to, da različne raziskave in popisi degradiranih območij uporabljajo različno tipologijo ali
izbrane vrste degradacije, rezultati ne dajo povsem primerljivih informacij. Popisi so bili
narejeni v velikih časovnih razmikih, izdelali so jih različni avtorji po različnih metodologijah,
kar prav tako vpliva na to, katera območja so bila v posamezni raziskavi prepoznana kot
degradirana območja.
V znanstveni monografiji o degradiranih območjih v Sloveniji je Špesova (1998) obravnavala
onesnaženje okolja na primeru štirih najbolj degradiranih in s človekovimi posegi
preoblikovanih slovenskih pokrajin (Celje, Trbovlje, Mežiška dolina in Jesenice).
Koželj (1998) predstavlja razvrednotenje ali degradacijo urbanega območja kot proces
zmanjševanja vrednosti zemljišča, ureditev, stavb in naprav na njem od višjega k nižjemu
stanju uporabnosti. Skrajno stopnjo procesa razvrednotenja predstavlja stanje, ko je urbano
območje tako iztrošeno in poškodovano, da v njem ni več mogoče obnoviti nobene rabe ali
dejavnosti brez predhodne sanacije oziroma rekonstrukcije območja (Koželj, 1998). V svoji
knjigi Degradirana urbana območja je Koželj popisal in kartiral degradirana urbana območja
v 35 slovenskih mestih.
Rebernik (2008) govori o tem, da mesta zaradi stalne gospodarske, socialne in prostorske
preobrazbe spreminjajo svojo podobo. Nova stanovanjska, proizvodna, oskrbna ali storitvena
območja na obrobju mest in mestnih regij povzročajo nazadovanje ali propadanje teh
dejavnosti v (ožjih) mestnih središčih. Tako nastanejo opuščena, razvrednotena območja:
degradirana urbana območja oziroma "brownfields". Leta 2007 Rebernik v članku Trajnostni
prostorski razvoj in novejši procesi v prostorskem razvoju Ljubljane prepozna degradirana
urbana območja v Ljubljani in sanacijo ter ponovno rabo degradiranih urbanih območij v
Ljubljani (Rebernik, 2007).
V raziskovalnem projektu Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna
priložnost Slovenije (Špes in sod., 2012) so izdelali prvo sistematično, vendar še vedno ne
popolno evidenco degradiranih območij v Sloveniji. Popisana so bila industrijska, rudarska,
vojaška območja in transportne ter druge infrastrukturne površine.
Posamezna degradirana območja in predlogi njihove sanacije so bila predmet številnih
raziskav, člankov in diplomskih nalog. Kokot (2014) se je ukvarjala s kazalniki trajnosti pri
revitalizaciji starih industrijskih območij; Zakrajšek, Tolar in Haus (2012) so v sklopu
Občinskega programa varstva okolja evidentirali degradirane površine v občini Jesenice;
Cvahte in Snoj (2011) sta geografsko ovrednotila degradirana območja v Gorenjski,
Osrednjeslovenski, Zasavski in Spodnjeposavski statistični regiji in statistični regiji
Jugovzhodna Slovenija, ki so bila opredeljena v projektu Sonaravna sanacija okoljskih
bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije; Marot (2005) je v svojem diplomskem
delu določila smernice za prostorsko ureditev degradiranih območij v Trbovljah; Lavrič (2008)
je v diplomskem delu proučila industrijsko območje Dekani v mestni občini Koper in podala
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predlog za njegovo revitalizacijo; Šulin (2007) je v svoji nalogi proučevala preobrazbo
industrijskih območij v Mestni občini Ljubljana.
Koželj (1998) v publikaciji Degradirana urbana območja opredeli šest osnovnih tipov
degradiranih urbanih območij:







industrijska območja, pristaniška območja in območja železnice,
rudarska območja,
vojaška območja,
sive cone,
stanovanjska območja,
predmestja.

Po Koželjevih ocenah bi lahko sredi 90. let 20. stoletja okoli 15 % površin slovenskih mest
uvrstili med degradirana urbana območja. Od popisanih degradiranih urbanih območij v
Sloveniji jih največ spada v kategorijo industrijska s 34 %, sledijo sive cone s 24 % in rudarska
z 19 %. V kategorijo stanovanjska območja spada 9 %, v kategorijo predmestja 9 % ter v
kategorijo vojaška območja 5 % degradiranih urbanih območij (Koželj, 1998).
Na območju Ljubljane je Koželj leta 1998 opredelil za 517,68 ha degradiranih urbanih
površin, kar predstavlja 10,6 % celotne urbane površine. Največ območij je po površini
spadalo v kategorijo sive cone (170,5 ha), s podobno površino so jim sledila industrijska
območja (168,12 ha), nato predmestja (94,53 ha), stanovanjska območja (31,83 ha), rudarska
območja (26,80 ha) in vojaška območja (25,90 ha) (Koželj, 1998).
Karta 1: Degradirana območja v Ljubljani leta 1998

Vir: Koželj, 1998
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Rebernik (2007) v članku Trajnostni prostorski razvoj in novejši procesi v prostorskem razvoju
Ljubljane predstavi dve karti: stanje degradiranih urbanih območij v Ljubljani ter sanacija in
ponovna raba degradiranih urbanih območij v Ljubljani, leta 2007. Območja je razvrstil v štiri
kategorije degradiranih urbanih območij. Kategorije so povzete po Koželju (1998) ter malo
poenostavljene in združene:





industrijska območja,
vojaška območja,
sive cone,
degradirana stanovanjska območja.

V Ljubljani se je obseg degradiranih industrijskih območij povečal zaradi deindustrializacije in
selitve industrije v industrijske cone na obrobju mesta. Druga degradirana urbana območja v
Ljubljani so rezultat opuščanja dejavnosti (npr. vojaška območja) ali pa so rezultat
neustreznega prostorskega planiranja in neurejenih lastniških razmerij (tudi problem
denacionalizacije) (Rebernik, 2007).

Karta 2: Degradirana območja v Ljubljani leta 2007

Vir: Rebernik, 2007
V zadnjem desetletju se je v Ljubljani začela sanacija in prenova degradiranih urbanih
območij. V največji meri je šlo za prostorske ureditve zasebnih investitorjev, nekaj pa je bilo
tudi primerov javnih investicij. Najpogostejša oblika sanacije so stanovanjska območja in
nakupovalna središča, včasih pa tudi območja poslovnih dejavnosti (Rebernik, 2007).
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Karta 3: Sanacija in ponovna raba degradiranih urbanih območij v Ljubljani leta 2007

Vir: Rebernik, 2007
Karta 3 prikazuje nekaj najobsežnejših primerov sanacije degradiranih urbanih območij v
Ljubljani (leta 2007). Gre za naslednje primere (Rebernik, 2007):





Iz nekdaj opuščenih industrijskih območij so tako s sanacijo nastala: nakupovalno
središče BTC in Citypark, stanovanjske soseske Mostec, Poljansko nabrežje, Zelena
jama, Tivoli.
Iz nekdanjih vojaških območij (vojašnic) so nastala: stanovanjska soseska Bežigrajski
dvor, stanovanjska soseska Nove Poljane.
Iz nekdanjih sivih con so nastale: stanovanjske soseske Trnovska vrata, Trubarjev
kvart in tehnološki park Brdo.
Iz nekdanjih degradiranih stanovanjskih območij je nastalo naselje vrstnih hiš
Tomačevo.

Namen projekta Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost
Slovenije je bil definiranje in analiza stanja degradiranih površin ter zasnova podatkovnega
sloja degradiranih območij v Sloveniji. Naročnik si je tudi želel, da se poišče območja, na
katere se lahko locirajo nove gospodarske in druge dejavnosti. Tako so opredelili štiri vrste
degradiranih območij (Špes in sod., 2012):





industrijska območja,
rudarska območja,
transportne in druge infrastrukturne površine in objekti,
vojaška območja.
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Obravnavana so bila tista degradirana območja, na katerih je dejavnost, ki je povzročila
degradacijo, ali opuščena ali so objekti in površine le delno izkoriščeni ali pa je dejavnost
zgolj delno prisotna. V projektu so se odločili le za površine, večje od 1 ha. Terenska
inventarizacija degradiranih območij je potekala spomladi 2011 (Špes in sod., 2012).
Kot degradirano območje je bilo v Sloveniji prepoznanih 194 območij, s površino 979,01 ha.
Degradirana območja so bila identificirana v 82 občinah. Največje degradirano območje je
bilo v občini Lendava (Rafinerija Lendava, 72 ha). Med statističnimi regijami je bilo po
površini in številu največ degradiranih območij v Osrednjeslovenski statistični regiji. Med
štirimi tipi degradiranih območij je bilo največ industrijskih območij (65 %) in na drugem
mestu transportnih površin (16 %). Po površini so prevladovala degradirana območja s
površino 1–5 ha (62 %). Pri lastništvu je največji delež predstavljal zasebni tip lastništva (47
%). Ravno to je eden največjih problemov pri reševanju problematike degradiranih območij
(Špes in sod., 2012).

Karta 4: Površina degradiranih območij po občinah

Vir: Špes in sod., 2012
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Karta 5: Razporeditev degradiranih območij po vrsti in velikosti

Vir: Špes in sod., 2012

V Mestni občini Ljubljana je bilo v okviru projekta Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot
trajnostno razvojna priložnost Slovenije evidentiranih 11 degradiranih območij, s skupno
površino 25,6 ha. Večina območij je bila industrijski tip degradiranega območja (Zelena jama,
Kajuhova, Litostroj, Smodinovec, Kurilniška, Rog, Kamniška, Kolinska, nekdanji IMP, Javna
skladišča), eno je bilo transportna degradirana površina (Železniški muzej SŽ), ki pa je bila
hkrati tudi največja med vsemi (5,62 ha). Industrijska degradirana območja so posledica
deindustrializacije in selitve industrije na industrijske cone na obrobje mesta. Velik problem
pri revitalizaciji in sanaciji teh območij so lastniške razmere; kar pri polovici popisanih
območij je lastništvo neznano, pri štirih pa mešano. Ob potencialnem zanimanju investitorjev
za katero od območij, je revitalizacija precej olajšana, saj imajo vsa ljubljanska degradirana
območja urejeno infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacija, zemeljski plin).
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Preglednica 7: Degradirana območja v MOL leta 2011

Zelena jama

površina
(ha)
stopnja opuščenosti lastništvo
delno opuščeno
industrijsko 0,96
(stara dejavnost)
mešano

Kajuhova

industrijsko 1,12

povsem opuščeno

neznano

Litostroj

industrijsko 1,19

povsem opuščeno

neznano

Smodinovec

industrijsko 1,29

mešano

Kurilniška

industrijsko 1,53

Rog

industrijsko 1,7

Kamniška

industrijsko 2,65

Kolinska

industrijsko 2,15

povsem opuščeno
delno opuščeno
(nova dejavnost)
delno opuščeno
(nova dejavnost)
delno opuščeno
(nova dejavnost)
delno opuščeno
(stara dejavnost)
delno opuščeno
(stara in nova
dejavnost)
povsem opuščeno
delno opuščeno
(stara in nova
dejavnost)

mešano

elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin
elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin

neznano

elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin

ime območja tip DO

IMP
(nekdanji)
Javna
skladišča
Železniški
muzej SŽ

industrijsko 2,86
industrijsko 4,55

transportna 5,62

neznano
neznano
zasebno
neznano

mešano

infrastruktura
elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin
elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin
elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin
elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin
elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin
elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin
elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin
elektrika, vodovod, kanalizacija,
zemeljski plin

Vir: Špes in sod., 2012
Karta 6: Degradirana območja v MOL leta 2011

Vir: Geopedia, 2015
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Naslednjih 18 mesecev (do pomladi leta 2017) bo potekal projekt na področju degradiranih
območij v Sloveniji, katerega prijavitelj je bil Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UL.
Gre za projekt CRP V6-1510 Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij,
izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra, katerega sofinancer je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (skupaj z Javno agencijo za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije). Z raziskavo želijo vzpostaviti celovito metodologijo za
določitev degradiranih območij (merila in kriteriji) v Sloveniji, ki bi nadgradila obstoječo
evidenco, ki prikazuje stanje spomladi 2011 (projekt Sonaravna sanacija okoljskih bremen
kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije). Pilotno bodo izvedli popis degradiranih območij
na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (po ZSRR-2), območju pomurskega zakona
(ZRPPR 1015) in območju zakona o TNP (ZTNP) (Javni razpis ..., 2015).
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8. INDUSTRIJSKI TURIZEM
Industrijski turizem je vrsta turizma, pri katerem turisti obiščejo delujočo tovarno ali
industrijsko dediščino z namenom, da se podučijo o procesih in postopkih nastajanja
proizvoda, o strojih, ki se uporabljajo pri proizvodnji in zgodovinskih okoliščinah (VargasSánchez, 2011). Industrijski turizem je zanimiv in rastoč segment turizma, ki bi ga zaenkrat
lahko označili kot nišni turizem. Ta tip turizma pripomore k diverzifikaciji turistične ponudbe,
ustvarja nove oblike aktivnosti in delovna mesta, prinaša razvoj turizma tudi na območja, ki
so sicer manj turistično zanimiva in turistom ponuja drugačno veduto in doživetja, kot so jih
vajeni pri drugih oblikah turizma. Pri industrijskem turizmu gre za idejo, da so lahko tovarne,
skladišča, rudniki ravno tako zanimivi in privlačni kot na primer katedrala ali staro mestno
jedro. V strokovni literaturi za to obstajajo različna poimenovanja: "estetika
deindustrializacije", "estetika propadajoče industrije" ter zavedanje, da tudi "grdo je lahko
lepo" (Edwards, Llurdes, 1996).
Industrijski turizem je oblika turizma, ki se ji povečuje pomen kot eni od turističnih ponudb in
je lahko zanimiva dopolnitev turistični ponudbi neke destinacije (Edwards, Llurdes, 1996).
Vedno več industrijskih mest po svetu uporablja ta tip turizma (industrijski turizem) za
namen preoblikovanja, revitalizacije mesta in ekonomski razvoj (Xie, 2006). Namen te oblike
turizma je obiskovalce povezati s kulturo in ekonomsko usmerjenostjo destinacije. Po svetu
obstajajo številni primeri dobre prakse (Vargas-Sánchez, 2011), nekateri bodo tudi opisani v
nadaljevanju.
Industrijski turizem spremljajo kratkoročne koristi (dodatni zaslužek s prodajo vstopnic za
ogled delovanja tovarne) in tudi srednjeročne do dolgoročne koristi (povečana
prepoznavnost podjetja, drugačen tip stika z javnostjo), hkrati pa podjetje s takim načinom
dela sebe prikaže kot družbeno odgovorno (Vargas-Sánchez, 2011).
Kljub vsemu pa se je potrebno zavedati, da mnogi turisti industrije še vedno ne dojemajo kot
turizma oziroma nekaj, kar si je vredno ogledati v prostem času. Potrebno je delati na zavesti
in prepoznavnosti tega tipa turizma, saj lahko pomembno prispeva k turistični diverzifikaciji
turistične ponudbe in destinacije (Vargas-Sánchez, 2011).

8.1. TURIZEM INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE
Pri turizmu industrijske dediščine gre za razvoj turističnih aktivnosti na območjih nekdanje
(danes opuščene) industrije, pripadajočih skladiščnih hal in okoliške pokrajine. Industrijska
dejavnost je lahko povsem opuščena, lahko pa je območje tudi aktivno, z novo funkcijo (Xie,
2006). Nova funkcija je lahko podobna prejšnji, se pravi industrijska, ali pa je povsem
drugačna, na primer turistična. Pomembno je, da se zgodovini in dediščini območja (tovarne,
objekti, stroji/naprave) nameni posebno pozornost in se jo na različne načine vključi v novo
funkcijo območja (Xie, 2015).
Industrijsko dediščino pogosto imenujejo tudi "pokrajina nostalgije". Procesi, zaradi katerih
industrijska dediščina sploh "obstaja", posledično pa tudi pojav turizma industrijske
dediščine, so deindustrializacija, terciarizacija družbe, opuščanje tradicionalnega načina
izdelave produktov. Turizem industrijske dediščine se navezuje na razvoj turističnih
aktivnosti na območjih nekdanjih tovarn, skladišč. Ta turizem zajema materialne ostanke
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turizma: zemljišče, lokacija, industrijske zgradbe in njihova arhitektura, tovarne, industrijski
stroji in pripomočki. Pod industrijsko dediščino se štejejo tudi pripadajoče industrijske
stanovanjske soseske, okoliška pokrajina, izdelki ter postopek njihove izdelave. V zadnjem
času se pojavlja vedno večje število industrijskih območij, kjer se zaradi možnosti
ekonomskega razvoja in prestrukturiranja spodbuja razvoj turizma industrijske dediščine
(Xie, 2006).
Turizem industrijske dediščine postaja pomemben socioekonomski fenomen. Trženje
industrijske preteklosti nekega območja in navezava na turizem pozitivno vpliva na zavest in
identiteto lokalnih prebivalcev. Ta nova kombinacija industrije in turizma vpliva tudi na imidž
regije, povečuje (razloge za) obisk regije in nevtralizira predsodke ljudi o deindustrializiranih
območjih (Xie, 2006). Poleg tega ima turizem industrijske dediščine tudi pomembno
izobraževalno funkcijo. Z načinom predstavitve turistične destinacije se vzbudi zanimanje v
obiskovalcu, ravno to zanimanje/radovednost pa je razlog, da ljudje obiskujejo določene
destinacije (Vargas-Sánchez, 2011).
Turizem industrijske dediščine pa se pogosto dojema tudi kot vprašljiva prednost za samo
skupnost, saj ga spremljajo določeni stroški, prebivalci ga pogosto dojemajo kot
kompenzacijo za ekonomsko prestrukturiranje. Na primer v nekdanji tovarni, revitalizirani v
muzej, je zaposlenih manj ljudi kot v delujoči tovarni. Ob prehodu iz industrijske dejavnosti v
turistično pa v prostoru potrošnje pogosto pride do konfliktov med različnimi deležniki, ki
imajo različne namene in cilje. Poleg tega obstajajo številne omejitve, kaj je mogoče storiti s
takimi opuščenimi industrijskimi območji; nekatere stavbe so pod spomeniškim varstvom,
nekatera območja kontaminirana, pogost zaviralni dejavnik so tudi neurejeni lastniški odnosi
... Vse to je pri razvoju turizma in revitalizaciji potrebno vzeti v obzir (Xie, 2006).
Prenova industrijske arhitekture ni nov pojav. Res pa je, da si ljudje lažje predstavljajo mlin
ali kaščo, preurejeno za gostinski ali turistični namen, kot pa velikanske industrijske hale,
preurejene v na primer stanovanja, športne dvorane ali prostore druženja. V ZDA so že v 50.
in 60. letih 20. stoletja začeli prenavljati območja nekdanjih velikih pristanišč. V Baltimoru so
v propadajoče objekte postavili velik akvarij, tehniški in znanstveni muzej ter številne lokale,
ki na leto privabijo kar 18 milijonov obiskovalcev. Revitalizirano območje je torej postalo
pomembna turistična točka in vir dohodka. Med bolj znanimi primeri prenove sta opuščena
londonska toplarna Battersea, ki je bila revitalizirana v galerijo sodobne umetnosti Tate
Modern. Dunajski mestni plinohrami skoraj celo stoletje niso obratovali. Najprej se je tam
razvila kultura rejv zabav, nato pa so štirje svetovno znani arhitekti plinohrame preuredili v
stanovanja. Primer, kako je na enem območju mogoče združiti več različnih funkcij, dokazuje
mesto Norrkoping na Švedskem. Nekdanje industrijsko območje so s premišljeno prenovo
spremenili v novo izobraževalno, kulturno in znanstveno središče. V zadnji delujoči tekstilni
tovarni so uredili univerzitetni center s kampusom za okoli 7000 študentov, v opuščeni
tovarni papirja so uredili koncertno dvorano in kongresni center, nekaj tovarniških objektov
so prenovili v pisarne, druge pa v stanovanja. Predstavitev industrijske tradicije so dopolnili z
odprtjem Muzeja dela, Mestni muzej pa je v nekdanji tkalnici in barvarni in je posvečen
lokalni tekstilni zgodovini (Matos, 2005).
Pod industrijsko dediščino spadajo tudi opuščeni rudniki. Ti se poleg vizualne neprivlačnosti
(prevladujoče mnenje javnosti) soočajo še z nekaterimi drugimi težavami: gre za objekte
velikih razsežnosti, kar otežuje njihovo obnovo, revitalizacijo, posledično pa je drago tudi
vzdrževanje; pri opuščenih rudnikih gre pogosto za precejšnjo stopnjo degradacije (tako
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okolja, kot tudi pogledov), zaradi česar je oteženo privabljanje kakršnihkoli novih aktivnosti,
tudi turizma; pogosto je problematična lokacija rudnikov, saj so običajno precej oddaljeni od
poselitvenih zgostitev ter posledično tudi od območij, na katerih se turisti zadržujejo in
atrakcij, ki jih obiskujejo (Edwards, Lluredes, 1996).
Kljub številnim omejitvenim dejavnikom obstaja kar nekaj rudnikov, ki so bili uspešno
revitalizirani v območje turističnih dejavnosti. Na primer na območju Walesa: Llechwedd
Slate Caverns, Big Pit Museum, Welsh Slate Museum, Rhondda Heritage Park (Edwards,
Lluredes, 1996).

8.1.1. INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA IN DOŽIVLJAJSKI TURIZEM
Trendi v turizmu se vedno bolj nagibajo k doživljajskemu turizmu, pri katerem je glavni
poudarek na pozitivnih spominih, občutkih in doživetjih na neke posebne dogodke iz
določene lokacije. Ta tip turizma je vezan na nostalgične spomine. V tem poglavju pa bo
posebej izpostavljena povezava med turizmom industrijske dediščine in doživljajskim
turizmom (Lee, 2015).
Strokovnjaki so ugotovili, da obstaja močna povezava med kulinaričnimi izkušnjami, kulturno
(tudi industrijsko) dediščino in nostalgijo. Tem ugotovitvam je sledil primer s Tajvana, kjer so
iz nekdanje železniške postaje naredili restavracijo in razstavni prostor z raznimi spominki,
knjigami, zgodbami in fotografijami Tajvana iz 17. in 18. stoletja. Tak prostor pričara
nostalgično vzdušje, ki se turistu vtisne v spomin (Lee, 2015).
Proces potrošnje mora biti za turista posebno doživetje. Več čutov/čutil, kot jih turist uporabi
pri izkušnji, bolj je zanj ta izkušnja zapomnljiva. Lepi spomini vplivajo na odločitev turista za
izbor svojih turističnih destinacij v prihodnje. Ljudje pogosto iz nostalgije obiščejo lokacije, na
katere imajo pozitivne spomine (Lee, 2015).

8.1.2. EVROPSKA POT INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE (ERIH)
Industrijska arhitekturna dediščina je verjetno danes ena izmed najbolj ogroženih kategorij
kulturne dediščine. Industrijska območja, ki so bila nekoč locirana na obrobju mest, so zaradi
razraščanja mesta navzven zdaj v mestnih središčih. Zaradi selitve proizvodnje na mestna
obrobja se industrijski kompleksi v mestu praznijo, ostajajo zapuščeni in degradirani. Zaradi
številnih izgubljenih kompleksov industrijske dediščine v zadnjem desetletju je preostalim v
prihodnje potrebno nameniti več pozornosti in proučiti možnosti revitalizacije in njihovega
medsebojnega povezovanja. Izkušnje primerov iz tujine dokazujejo, da je mogoče s pravilnim
odnosom do industrijske dediščine in razvojnimi programi nekdanja degradirana območja
uspešno revitalizirati in jih pod neko skupno blagovno znamko tudi tržiti (Adamič, 2005).
Evropska pot industrijske dediščine ERIH (European Route of Industrial Heritage) promovira
industrijsko dediščino po celi Evropi in jo povezuje v tematske poti. Spodbuja obisk
industrijskih regij in na ta način spodbuja razvoj lokalnega turizma. Številne zapuščene
tovarne so na novo in uspešno zaživele kot turistične znamenitosti (European ..., 2015).
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Tako kot stari gradovi, cerkve, utrdbe, ki veljajo za "normalne" turistične znamenitosti, so
tudi opuščene in na novo prenovljene tovarne, rudniki in stroji zanimivi in vredni ogleda. V
Evropi so tako imenovani industrijski spomeniki povezani v Evropsko pot industrijske
dediščine. Trenutno ta pot obsega več kot 1.250 znamenitosti v 44 državah. Na seznamu
ERIH je tudi 16 industrijskih turističnih znamenitosti v Sloveniji (European ..., 2015).
V okviru ERIH obstaja v Evropi 22 regionalnih poti, ki so namenjene spoznavanju območne
industrijske zgodovine, ter 13 evropskih vsebinskih poti in vsaka priča o zgodovini določene
industrijske panoge. Na primer na Nizozemskem poteka regionalna pot okoli Amsterdama.
Ena od najbolj priljubljenih postaj te poti je nekdanja pivovarna Heineken v Amsterdamu.
Potem ko so leta 1988 staro pivovarno preselili drugam, so obrate spremenili v zanimivo
turistično znamenitost – muzej Heineken Experience (European ..., 2015).
Eden od najuspešnejših primerov revitalizacije degradiranih industrijskih območij je nemško
Porurje. Gre za območje, na katerem so bile v preteklosti opuščene številne industrijske
dejavnosti (premogovniki, jeklarne), še vedno pa je tudi veliko delujočih industrijskih
objektov. Opuščene tovarniške objekte so preuredili v centre umetnosti, zabave in športa. Z
vidika industrijske dediščine Porurje danes velja za eno najzanimivejših območij v Evropi, saj
se na njegovem območju nahaja 3500 industrijskih spomenikov, 200 muzejev, 120 gledališč,
nekaj sto kulturnih centrov, 100 koncertnih dvoran in dve gledališči namenjeni muzikalom.
Območje Porurja na leto obišče okoli 12 milijonov turistov. Večina jih pride prav zaradi
ogleda industrijske dediščine (več o tem v poglavju 10.1.) (Koghee, 2013).
Seveda ni nikakršna novost, da se deli industrijske zgodovine ohranijo in postavijo na ogled.
Novo je to, da se v muzeje spreminjajo celotne tovarne, da se nekdanji industrijski kompleksi
spreminjajo v kulturna središča in da obstajajo poti, ki vse te objekte med seboj povezujejo.
Turizem industrijske dediščine se razvija počasi, dejstvo pa je, da se je v zadnjih dvajsetih
letih zanimanje za tovrstne znamenitosti občutno povečalo (Koghee, 2013). V navezavi na to
tematiko je zanimiva tudi informacija, da je bilo leto 2015 Evropsko leto industrijske
dediščine.
V Sloveniji smo, kar zadeva turizem industrijske dediščine, malce bolj skromni. Večja
pozornost se je industrijski dediščini namenila leta 2012, ko so na UNESCO-v seznam
svetovne dediščine uvrstili Rudnik živega srebra v Idriji. Skupno imamo v Sloveniji 16 območij
ERIH, ki pa zaenkrat še niso povezana v območno pot. Slovenska industrijska zgodovina je za
zdaj na ogled v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri, Muzeju v Hrastniku, Mestnem muzeju
Idrije s stalno razstavo Partizanske tiskarne Slovenije, Rudarskem muzeju Idrija, Železarskem
muzeju Jesenice, Kovaškem muzeju Kropa, Pivovarskem muzeju Pivovarne Union v Ljubljani,
Tobačnem muzeju v Ljubljani, Steklarskem muzeju v Ljubljani, Železniškem muzeju v
Ljubljani, Muzeju rudnika svinca in cinka v Mežici, Pomorskem muzeju Sergeja Mašere v
oddelku solinarstva v Piranu, Koroškem muzeju enota Ravne na Koroškem, na Železniški
postaji Podbrdo v občini Tolmin, v Muzeju premogovništva v Velenju in Muzeju v Železnikih
(European ..., 2015).
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Slika 1: Slovenska industrijska dediščina vključena v ERIH

Vir: European ..., 2015

8.1.3. INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA V SLOVENIJI
Težka industrija je v polpretekli zgodovini po državi pustila sledi v obliki starih, zapuščenih,
zaraščenih tovarn, skladišč, rudnikov in drugih spremljevalnih objektov. Nekateri v tem vidijo
le propadajoče objekte, ki jih je potrebno čim prej porušiti, nekateri pa industrijsko dediščino
(Bandur, 2013).
Glavni problem pri obravnavi industrijske dediščine v Sloveniji je že v tem, da nimamo
seznama objektov, ki bi sodili pod to kategorijo. V poseben register je zapisana nepremična
kulturna dediščina (okoli 30.000 objektov), od tega je nekaj čez tisoč takih, ki imajo med
strokovnimi področji navedeno "tehniška zgodovina". Vendar sam vpis v register še ne
prinaša nobene zaščite, za to mora biti objekt razglašen za kulturni spomenik oziroma
zaščiten z drugim varstvenim aktom (Bandur, 2013).
Industrijska dediščina je bila pogosto v središčih mesta, kjer so najdražja zemljišča. V Sloveniji
je to razvidno po lokacijah nakupovalnih središč, ki stojijo na zemljiščih nekdanjih
(porušenih) industrijskih objektov. Tipičen primer iz Ljubljane je območje znamenite
ljubljanske klavnice, na območju katere sta danes locirana Hofer in Mercator. Na tem
območju ni nobenega avtentičnega dela kompleksa več, le rekonstrukcija v armiranem
betonu (Bandur, 2013).
Investitorje vodi želja po dobičku in pogosto je najlažja in najcenejša rešitev, da se do tal
poruši opuščeno (industrijsko) stavbo in zgradi novo. Če želimo ohranjati industrijsko
dediščino, je potrebno ob prodaji zemljišč postaviti pogoje za zaščito objektov in pripraviti
program varstva. Primer zgledne ureditve je na primer nemško Porurje, eno izmed
(nekdanjih) industrijskih središč Nemčije. Tam so se regeneracije opuščenih industrijskih
območij lotili na različne načine, odvisno od pomena dediščine. Nekatera območja so pustili
skoraj nedotaknjena in jih spremenili v krajinske parke, na nekaterih območjih pa so naredili
zelo inovativne prenove. Pomembno je torej, kaj zaščititi in koliko. Strokovnjakinja s
področja industrijske arhitekturne dediščine Sonja Ifko (Bandur, 2013) ne zagovarja pretirane
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nostalgičnosti, kajti tako bi marsikje onemogočili razvoj. Meni, da bi bilo treba v vsakem od
industrijskih središč Slovenije izbrati ključna območja in jih ohranjati, a jim hkrati omogočati
razvoj, pustiti, da jih ljudje uporabljajo. Prenove industrijskih objektov niso samo strošek,
vendar je potrebno to prepoznati in znati tržiti ter vključevati v razvojne strategije območij
kot del identitete (Bandur, 2013).
V Sloveniji lastniki in investitorji v industrijskih objektih še vedno ne vidijo prostorskega in
ekonomskega potenciala. Vidijo predvsem veliko finančno breme, ki ga je treba po čim
krajšem postopku likvidirati, zemljišče pa sprostiti za nove zazidave. Območja industrijske
dediščine so po opustitvi ali prestrukturiranju proizvodnje izpostavljena intenzivnim
pritiskom kapitala, ki dediščino vidi predvsem kot oviro, zato poskuša zmanjšati njeno
vrednost. Izjeme, kakršna je bila uspešna prenova ljubljanske Stare mestne elektrarne, so
redke. V tem pogledu se zelo razlikujemo od tujine, kjer so že zdavnaj prepoznali potencial
odsluženih tovarniških obratov, termoelektrarn, rudnikov in pristanišč (Matos, 2005). Primer
iz Idrije je dokaz, da samo uvrstitev na UNESCO-v seznam svetovne dediščine ni dovolj za
večji turistični obisk. Potrebna je tudi intenzivnejša promocija, pravilno trženje, finančno
vlaganje in vključevanje destinacije v razvojne strategije (Bandur, 2013).
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9. DANAŠNJE STANJE DEGRADIRANIH OBMOČIJ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
V tem poglavju bodo predstavljeni rezultati terenskega dela naloge, pri katerem smo
preverili stanje degradiranih območij v Mestni občini Ljubljana, ki so bila popisana s
projektom Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije.
Terenski del je zajemal preverjanje današnjega stanja degradiranih območij. Torej zanimalo
nas je predvsem, ali je na označeni lokaciji še vedno degradirano območje, ali so bili objekti
porušeni, obnovljeni oziroma so se notri naselile nove dejavnosti, morda celo povezane s
turizmom in drugo.
Karta 7: Lokacije degradiranih območij v MOL leta 2011

*1= Smodinovec, 2=Litostroj, 3= Kamniška, 4= Železniški muzej SŽ, 5= Kurilniška, 6= nekdanja
IMP, 7= Rog, 8= Kolinska, 9= Zelena jama, 10= Javna skladišča, 11= Kajuhova
Vir: Geopedia, 2015

Slike bodo prikazovale stanje leta 2011 in novembra leta 2015 (teren opravljen za potrebe
tega magistrskega dela). Slike in opisi za stanje v letu 2011 so povzeti iz projekta Sonaravna
sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije.
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 ROG
Slika 2: Rog leta 2011

Avtor: Luka Snoj, 2011
Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti (na
območju so v nekaterih stavbah umeščene nove dejavnosti; zgradba Rog je kulturno
zaščitena in se je ne sme porušiti, ostale objekte naj bi v prihodnosti porušili).
Slika 3: Rog leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti.
Stanje ostaja nespremenjeno.
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 KURILNIŠKA
Slika 4: Kurilniška leta 2011

Avtor: Luka Snoj, 2011
Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti
(večina objektov je v fazi rušenja), na območju naj bi v prihodnosti stala džamija.
Slika 5: Kurilniška leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti.
Danes na območju Kurilniške gradijo islamski versko-kulturni center.

 ŽELEZNIŠKI MUZEJ SLOVENSKIH ŽELEZNIC
Slika 6: Železniški muzej SŽ leta 2011

Avtor: Luka Snoj, 2011
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Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti (s
celotnim območjem upravlja Železniški muzej; nekatere stavbe znotraj območja so
popolnoma opuščene, nekatere so namenjene rušenju, v drugih pa se nahajajo raznovrstne
dejavnosti, tako stare kot nove; nekatere stavbe so tudi spomeniško zaščitene).
Slika 7: Železniški muzej SŽ leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti.
Stanje ostaja nespremenjeno.

 LITOSTROJ
Slika 8: Litostroj leta 2011

Avtor: Sanja Bužinel, 2011
Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območja proizvodnih dejavnosti
(opuščena stavba črpalk Litostroj je v celoti opuščena).
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Slika 9: Litostroj leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – gospodarske cone. Opuščena stavba
je v celoti prenovljena, v notranjosti so se locirala nova podjetja s finančno-računovodskimi
storitvami (Alterna - intertrade holding, Unistar, ITC, Infinum, Element Lab).

 ZELENA JAMA
Slika 10: Zelena jama leta 2011

Avtor: Petra Lavrič, 2011
Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti
(območje je delno opuščeno).
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Slika 11: Zelena jama leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti,
gospodarske cone. Območje je ograjeno in nedostopno, še vedno je videti delno opuščeno.

 JAVNA SKLADIŠČA
Slika 12: Javna skladišča leta 2011

Avtor: Petra Lavrič, 2011
Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti
(območje je povsem opuščeno, na območju je le še ena stavba, ki je v razpadajočem stanju).
Slika 13: Javna skladišča leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
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Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti, parki,
površine cest. Območje je trenutno gradbišče. Na tej lokaciji naj bi zgradili Ikeo.

 NEKDANJA IMP
Slika 14: Nekdanja IMP leta 2011

Avtor: Petra Lavrič, 2011
Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje stanovanj in športni centri
(območje je delno opuščeno).
Slika 15: Nekdanja IMP leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje stanovanj. Na območje so
se naselile nove dejavnosti, z vidika magistrskega dela je najbolj zanimiva nova
športnorekreacijska ponudba: športni center Chagi in balvanski plezalni center Balvanija.
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 SMODINOVEC
Slika 16: Smodinovec leta 2011

Avtor: Matej Klinc, 2011
Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti.
Območje je delno opuščeno.
Slika 17: Smodinovec leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – gospodarske cone. Na območju se
gradi novi servisni center Brdo (servis tovornih vozil MAN).
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 KOLINSKA
Slika 18: Kolinska leta 2011

Avtor: Matej Klinc, 2011
Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – ni bilo navedeno. Območje je delno
opuščeno.
Slika 19: Kolinska leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje centralnih dejavnosti.
Območje je zagrajeno in nedostopno, stanje ostaja nespremenjeno.
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 KAJUHOVA CESTA
Slika 20: Kajuhova cesta leta 2011

Avtor: Matej Klinc, 2011
Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – ni bilo navedeno. Območje je
opuščeno.
Slika 21: Kajuhova cesta leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – gospodarske cone. Območje je še
vedno povsem opuščeno.
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 KAMNIŠKA ULICA
Slika 22: Kamniška ulica leta 2011

Avtor: Matej Klinc, 2011
Leta 2011: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – ni bilo navedeno. Območje je delno
opuščeno.
Slika 23: Kamniška ulica leta 2015

Avtor: Kaja Uršič, 2015
Leta 2015: Dejanska raba – pozidano; namenska raba – območje stanovanj, gospodarske
cone. Območje je še vedno delno opuščeno, v eni izmed zgradb najdemo avtopralnico in
vulkanizerja.
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10. PRIMERI REVITALIZACIJE DEGRADIRANIH OBMOČIJ
V tujini je revitalizacija degradiranih območij v turistične in prostočasne namene že ustaljena
praksa. Temu v prid govorijo številni uspešno izvedeni projekti. Revitalizirana območja
pritegnejo številne nove turiste, ki se pogosto za obisk destinacije odločijo ravno zaradi
inovativnosti turistične ponudbe (Koghee, 2013). V nadaljevanju bo predstavljenih le nekaj
izmed mnogih uspešnih primerov revitalizacije.

10.1. PORURJE
Veliko število degradiranih območij se je po strukturnih spremembah v zadnjih tridesetih
letih pojavilo tudi v Porurju. Gre za regijo, ki je nekoč predstavljala industrijsko središče
Nemčije in tudi Srednje Evrope, poznana je bila po premogovništvu in pridelavi jekla. Dolgo
obdobje težke industrije je na tem območju za seboj pustilo nepregledne površine opuščenih
tovarn, transportnih površin, železnice, kanalizacijske infrastrukture, skladišča, onesnaženi so
bili tudi zrak, prst in okoliški vodotoki (Kunzmann, 2004).
Iniciativa IBA Emscher Park (Internationale Bauausstellung Emscher Park) je 10-letni projekt,
ki je trajal od leta 1989 do leta 1999, oblikovan pa je bil s strani zvezne vlade z namenom
revitalizirati degradirane površine na območju zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija. Cilji
iniciative IBA Emscher Park so bili ekološka in ekonomska transformacija ter strukturna
revitalizacija propadajočih območij v dolinah rek Emscher in Ruhr, renaturalizacija reke
Emscher, ozelenitev regije, revitalizacija starih industrijskih obratov, ohranitev kulturne
dediščine, promocija umetnosti z namenom krepitve kulturne identitete območja in
ustvarjanje novih delovnih mest (Kunzmann, 2004; Emscher Park ..., 2014).
Glavni projekt prenove v okviru IBA je ustanovitev Emscher Landschaftsparka, ki deluje kot
zelena povezava med naselji v dolini reke Ruhr ter ob bregovih reke Emscher, vključeni pa so
tudi prostori opuščenih industrijskih kompleksov. Park se je povezal z že obstoječimi
rekreacijskimi in zelenimi površinami, ki sedaj skupaj tvorijo veliko območje povezanih
zelenih površin in povezujejo obe dolini rek (Emscher Park ..., 2014).
V opuščene industrijske hale so se locirala podjetja s svojimi pisarnami, galerije, muzeji,
umetniške delavnice ... Opuščene jeklene konstrukcije služijo kot oder za razne prireditve in
koncerte, eden od plavžev je transformiran v koncertno dvorano na prostem, namenjeno
operam. Nekdanji zbiralnik za plin so spremenili v vadbeni center za potapljače. Kupe
premogovniških odpadkov so ozelenili in preobrazili v griče prepredene s pohodniškimi
potmi, stene nekdanjih skladišč so opremljene s plezalnimi oprimki. Različne dele parka
povezujejo pohodniške poti, ki potekajo po opuščenih železniških tirih (Emscher Park ...,
2014).
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Slika 24: Nekdanje delujoče tovarne na območju današnjega Emscher Landschaftsparka

Vir: Nickerson, 2010

Slika 25: Plezalna stena, Emscher Landschaftspark

Vir: Pinterest, 2015

Od nastanka Emscher Landschaftsparka se je podoba tega območja močno spremenila, poleg
tega se je odprlo približno 5000 novih delovnih mest. Še ena od pozitivnih posledic nastanka
parka je v tem, da se je prebivalcem dvignila zavest o zgodovinskem pomenu njihove okolice.
Emscher park je postal simbol inovacij in je dober primer, kako se lahko neko degradirano
območje uspešno revitalizira. Celoten projekt tudi služi kot primer dobre prakse in model
preobrazbe za podobna opuščena industrijska območja (Emscher Park ..., 2014).
Primer uspešne oživitve industrijskega območja v Porurju v okviru iniciative IBA je tudi
revitalizacija premogovnika in obrata za pridobivanje koksa Zeche Zollverein pri mestu
Essen. Gre za transformacijo nekdanjih predelovalnih obratov v t. i. center kulturne
industrije, ki pa je zaradi svoje pomembnosti uvrščen na UNESCO-v seznam svetovne
dediščine. Z revitalizacijo so pričeli leta 1986, ko so zaprli industrijske obrate. Nekdanjo
kotlarno so preoblikovali v oblikovalski center (Design Zentrum Nordrhein Westfalen),
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ustanovili so dizajn muzej, restavracijo, delavnice za umetnike, plesni center, letni bazen,
sprejemni center za obiskovalce, konferenčno dvorano ... Območje Zeche Zollverein danes
letno obišče kar 1,5 milijona obiskovalcev iz Nemčije in tudi od drugod (Zollverein, 2012).
Slika 26: Zeche Zollverein okoli leta 1930

Vir: Zeche Zollverein, 2015

Slika 27: Bazen, Zeche Zollverein

Vir: Pinterest, 2015
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Slika 28: Prireditev na območju Zeche Zollverein

Vir: Pinterest, 2015

10.2. IRONBRIDGE GORGE
Območje soteske Ironbridge Gorge zaseda območje veliko 5,5 km2, vpisano na v UNESCO-v
seznam svetovne dediščine, svetu pa je poznano kot simbol industrijske revolucije. Naselje
Ironbridge je locirano v grofiji Shropshire, 50 km severozahodno od Birminghama. V 18.
stoletju je predstavljalo center železarske industrije. Na tem območju so bili locirani rudniki,
tovarne, delavnice, skladišča, transportna železnica, kar je v 18. stoletju vodilo v hiter
gospodarski oz. industrijski razvoj tega območja. Na območju se je v 18. in 19. stoletju razvil
t. i. poslovni turizem; obiskovalci so v Ironbridge in sosednji Coalbrookdale prihajali z
namenom naučiti se o novih tehnologijah v železarstvu, rudarstvu oz. izkopavanju in
strojništvu. V naselju Ironbridge so leta 1781 odprli prvi železni most na svetu. Pomembno je
vplival na nadaljnji razvoj arhitekture in tehnologije, postal pa je tudi mednarodna turistična
atrakcija (Alker, Stone, 2005; Ironbridge Gorge, 2015).
Zaton območja se je zgodil v drugi polovici 19. stoletja, ko so pošle zaloge premoga, zaradi
česar se je preselila tudi sama industrija. Celotno območje je postalo zanemarjeno in
zapuščeno v prvi polovici 20. stoletja (Alker, Stone, 2005; Ironbridge Gorge, 2015).
Z ustanovitvijo novega mesta Telford (locirano nekaj kilometrov severno od soteske
Ironbridge) je prišlo do prenove, pojavile so se nove možnosti zaposlovanja in nastanitev, kar
je vodilo v oživitev naselja Ironbridge. Leta 1967 je bil ustanovljen sklad za ohranitev
industrijske dediščine soteske (Alker, Stone, 2005; Ironbridge Gorge, 2015).
Danes je na območju soteske Ironbridge lociranih nekaj najpomembnejših zgradb in
spomenikov iz obdobja industrijske revolucije ter devet muzejev na to temo. Obiskovalec
lahko občuduje kovačnice, talilne peči, vodne in energetske sisteme, skladišča in delavnice,
pa tudi nekdanja bivališča železarjev, rudarjev, šole iz tistega obdobja ... Celotno turistično
območje (skupaj z devetimi muzeji) na leto pritegne med 250.000 in 300.000 obiskovalcev
(Alker, Stone, 2005; Ironbridge Gorge, 2015).
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Slika 29: Ironbridge Gorge nekoč

Vir: Ironbridge Gorge, 2015

Slika 30: Ironbridge Gorge danes

Vir: Pinterest, 2015

Slika 31: Ironbridge Gorge - muzej

Vir: Pinterest, 2015
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10.3. SALTAIRE
V 19. stoletju je grofija Yorkshire predstavljala središče tekstilne industrije, s produkcijo
volnenih izdelkov, ki so jih izvažali po celem svetu. Za dinamičen razvoj je bil zaslužen razvoj
parnega stroja. Največje širjenje produkcije je doživela vasica Saltaire, in sicer s prihodom
železnice na to območje. Leta 1853 je Titus Salt zgradil ogromno tovarno, z namenom
izdelovanja novega tipa tkanine worsted (tkanje alpakine in svilene niti), ki je v tistem
obdobju postala zelo modna. Salt je tovarno lociral v vasici Saltaire, kjer je nastanil tudi
delavce, dal za njih zgraditi kamnite hiše, priskrbel pa je tudi knjižnico, šolo, cerkev, javna
kopališča, zdravstveni dom, trgovine in javni park (Alker, Stone, 2005; Saltaire, 2015).
Sprva je bila tovarna zelo uspešna, 3500 delavcev je vsako leto pridelalo nekaj tisoč
kilometrov tkanine. Med leti 1890 in 1918 je tovarna doživljala težke čase zaradi konkurence
pridelave worsteda iz ZDA, vendar se je stanje že po 1. svetovni vojni izboljšalo, saj so se
pokazale velike potrebe po volni moher (za prevleke za avtomobilske sedeže). Tekom 2.
svetovne vojne se je velika proizvodnja nadaljevala, saj je tovarna proizvajala tkanino za
vojaške uniforme. Zaton industrije v Veliki Britaniji (upad števila zaposlenih v tekstilni
industriji od leta 1970 do leta 1990 za dve tretjini), je vodil tudi v zaprtje tovarne leta 1986
(Alker, Stone, 2005; Saltaire, 2015).
V poznih 80. letih so se pojavile ideje tako o prenovi tovarne in okolice v industrijski
kompleks v kombinaciji z objektom za prostočasne aktivnosti kot tudi ideje o rušenju.
Oddelek za promet je predstavil tudi idejo o vzpostavitvi štiripasovne avtoceste, ki bi
potekala skozi to območje, kar pa bi vodilo v znatno izgubo dediščine te pomembne
zgodovinske lokacije (Alker, Stone, 2005; Saltaire, 2015).
Leta 1987 je lokalni podjetnik Jonathan Silver kupil tovarno s pripadajočo okolico z idejo
preoblikovanja v turistično atrakcijo, ki bi posledično ustvarila oz. vzdrževala do 1200
delovnih mest za lokalno prebivalstvo. Silver je predlagal mešan način rabe prostora, s
kavarnami, trgovinami, majhno marino in muzejem. Sprva je imel težave pri pridobivanju
dovoljenj, saj so bila zemljišča namenjena industriji. Kot odgovor na ta problem je Silver del
območja prepustil pisarnam in trgovinam, del območja pa je po svojih prvotnih načrtih
namenil turističnim dejavnostim. Tri nadstropja nekdanje tovarne je namenil galeriji, kasneje
pa ustanovil še muzejsko trgovino, trgovine z dizajnerskim pohištvom, butik z oblačili ter
kavarno in restavracijo, ki jo je poimenoval po ustanovitelju tovarne, Saltu (Alker, Stone,
2005; Saltaire, 2015).
Danes je Salt's Mill domiselna, uspešna in visokokakovostna turistična destinacija, ki temelji
na umetnosti, in na leto privabi okoli pol milijona obiskovalcev. Poleg uspešne turistične
destinacije je Saltaire postal tudi privlačna in vedno bolj popularna lokacije za bivanje,
predvsem za ljudi, ki delajo v mestih Leeds in Bradford. K priljubljenosti je prispevala tudi
obnova železniške postaje, ki je privabila nove investitorje, zaradi česar je celotno naselje
Saltaire dobilo novo modernizirano podobo. V naselju ima industrija še vedno pomembno
vlogo, saj se je tam lociralo pomembno tehnološko podjetje Pace Micro Technology, ki
zaposluje več kot 700 ljudi (Alker, Stone, 2005; Saltaire, 2015).
Uspešna revitalizacija naselja Saltaire in Salt's Mill ni ostala neopažena; za projekt
revitalizacije so prejeli več nagrad, leta 2001 pa so bili uvrščeni tudi na UNESCO-v seznam
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svetovne dediščine. Območje danes velja za primer dobre prakse revitalizacije degradiranega
industrijskega območja (Alker, Stone, 2005; Saltaire, 2015).
Slika 32: Salt's Mill nekoč

Vir: Pinterest, 2015

Slika 33: Ena izmed galerij Salt's Mill

Vir: Salt's Mill, 2015

10.4. JAVNE KLAVNICE V ŠPANIJI
V Španiji so na zanimiv in inovativen način za potrebe turizma revitalizirali številne javne
klavnice, zgrajene v drugi polovici 19. stoletja in prvi polovici 20. stoletja. Zaradi strogih novih
higienskih standardov, ki so se pojavili v 70. letih 20. stoletja, so te klavnice nadomestile
moderne privatne klavnice z novejšo opremo in večjimi zmogljivostmi, kar je vodilo v
postopno opuščanje starejših javnih klavnic. Mnoge so porušili, nekatere so še danes
opuščene, nekatere pa so v zadnjih letih revitalizirali in jim dali zanimive nove funkcije, kot so
knjižnice, športni centri, razstavni prostori in galerije, muzeji, pisarne, restavracije ... Izkazalo
se je, da je bila obnova in revitalizacija degradiranih območij in zapuščenih stavb na njih
pogosto dražja kot gradnja povsem novega objekta na praznem zemljišču, saj so opuščene
stavbe potrebovale velik vložek na področju požarne varnosti, ventilacije, gretja in same
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opreme. Vendar pa se v primeru revitalizacije teh starih objektov investitorji izognejo
stroškom izgradnje novih objektov in odvoza odpadnega materiala, degradirane površine
znotraj poselitvenih območij se zopet oživijo in prepreči se nekontrolirano širjenje naselja na
njegovo obrobje, ohrani pa se tudi del kulturne in arhitekturne dediščine območja (Fuentes
in sod., 2015).

Slika 34: Plesni tečaj v eni izmed revitaliziranih javnih klavnic v Španiji

Vir: Binioris, 2014

10.5. PARK HIGH LINE
Leta 1847 so v New Yorku zgradili železnico po zahodni strani Manhattna, njena glavna
funkcija je bila dostava mesa. Kljub temu, da so pred počasi premikajočimi se kompozicijami
vlakov jezdili možje na konjih (West Side Cowboys), se je skoraj vsak dan zgodila kakšna
smrtna nesreča. Tako se je 10. avenije prijelo tudi ime avenija smrti. Konec 20. let 20. stoletja
so se odločili za gradnjo nove železnice, ki je potekala približno 15 m nad nivojem ulic. Z
gradnjo tako imenovane High Line, ki so jo dokončali leta 1934, so se izognili več kot stotim
smrtno nevarnim železniškim prehodom. Vlaki so lahko zapeljali kar v prvo nadstropje
ogromnih skladišč, kjer so delavci vsak dan raztovorili in natovorili meso. V 50. letih pa je
cestni promet začel izpodrivati železniškega in potreba po železnici na zahodni strani
Manhattna se je iz leta v leto manjšala (Šket, 2011).
Leta 1999 so ustanovili društvo prijateljev High Line (Friends of the High Line), ki je izdelalo
načrt, kako bi lahko celotno traso High Line spremenili v atraktiven javni prostor. Leta 2003
je bil organiziran javni natečaj, ki se ga je udeležilo več kot sedemsto arhitektov in
urbanistov, njihove ideje pa so razstavili v glavni avli železniške postaje Grand Central. Na
natečaju sta zmagala arhitekturna studia James Corner Field Operations in Diller Scofidio +
Renfro. Prvi je specializiran za krajinsko arhitekturo, drugi pa za kombiniranje arhitekture s
hortikulturo in različnimi oblikami ulične umetnosti. Prvi del parka so za javnost odprli junija
2009, junija 2011 pa je bil odprt še del med dvajseto in trideseto ulico. Večji del poteka skozi
četrt West Chelsea, kjer je največja koncentracija umetniških galerij na svetu (Šket, 2011).
Takoj po odprtju parka je v okolici nastalo veliko število hotelov, restavracij, pisarn in trgovin.
Leta 2013 je park obiskalo več kot 4 milijone turistov (Rothenberg, Lang, 2015).
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Park danes inovativno predstavlja industrijsko dediščino območja. V parku so ohranili
originalne tirnice, ki se kljub zarjavelosti odlično vklapljajo v zelenje in betonska tla. Sprehod
po parku ponuja tudi zanimive poglede na newyorško veduto in reko Hudson. Pozitivno pa je
tudi to, da so nekdanji industrijski predeli zahodnega dela mesta dobili nove zelene površine
(Šket, 2011). Žal pa so rekreacijske dejavnosti v parku High Line omejene. Zaradi ozkega
sprehajališča sta sprehajanje psov in kolesarjenje prepovedana. V parku je veliko klopi,
vendar pa ni nekega območja za druženje večjih skupin ljudi, za piknike in igranje iger z žogo
(Rothenberg, Lang, 2015).
Park High Line ima le nekaj vstopnih točk, ki so strateško locirane pri restavracijah, trgovinah,
barih. Za obisk parka ni potrebno plačati vstopnine, ponoči pa je zaprt. Sprehajalno pot so
zasnovali tako, da so del originalnih tirov shranili in jih nato umestili v novo betonsko
podlogo. V parku se pojavijo še nekateri zanimivi elementi: zastekljen amfiteater za
opazovanje dogajanja na 10. aveniji, klopi na koleščkih, razne umetniške inštalacije ... V
parku danes uspeva vegetacija, ki je zrasla iz semen rastlin, ki so prej zaraščale opuščeno
progo. Park High Line je zasnovan inovativno, privlačno, v obiskovalcu pa vzbuja nekakšno
nostalgijo in romantiko. Park je dal širšemu območju neko novo identiteto, ki se uspešno
promovira na področju globalnega turizma, investicij in potrošništva (Rothenberg, Lang,
2015).
Slika 35: Park High Line v mestu New York

Avtor: Kaja Uršič, 2014

10.6. COBRAMAN
COBRAMAN je evropski projekt, ki je potekal od začetka leta 2009 pa do konca leta 2011.
Namen projekta je bil vzpostaviti sistem pristopa k revitalizaciji degradiranih območij v
mestih ter vzpostaviti način, kako strokovno peljati postopek od začetnih raziskav pa do
izvedbene faze. Projekt se je ukvarjal z revitalizacijo (reurbanizacijo) degradiranih območij v
več mestih v Evropi. Ravno revitalizacija degradiranih območij igra pomembno vlogo pri
preprečevanju razpršene poselitve (in tako imenovanega "urban sprawl"), in vpliva na
kvaliteto urbanega okolja. Degradirana območja namreč pogosto ogrožajo zdravje ljudi in
imajo negativne vplive na okolje (zrak, prst, vode). Tudi s tega vidika ima revitalizacija teh
območij velik pomen v državah Evropske unije (Cobraman, 2008).
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Revitalizacija degradiranega območja je pogosto dolgotrajen in kompleksen proces, ki
vključuje pester nabor akterjev (občine, strokovnjaki iz različnih področij, investitorji).
Poglavitna naloga projekta COBRAMAN je bila poglobiti znanje o temi degradiranih območij
in upravljanja (menedžmenta) njihove revitalizacije (Cobraman, 2008). Glavni rezultat
projekta so izobraženi upravljavci (menedžerji) za področje degradiranih urbanih območij
("brownfield manager"), ki so v času projekta svojo izobrazbo in izkušnje pridobivali s
pomočjo izkušene ekipe strokovnjakov iz držav Vzhodne in Zahodne Evrope (Ziherl, 2015). V
vsakem sodelujočem mestu (Bydgoszcz, Stuttgart, Most, Kranj, Usti nad Labem, Comacchio)
je bil predstavljen drugačen primer degradiranega območja in specifičen pristop k reševanju
problemov ter posledično revitalizaciji. Iz teh pilotnih primerov so se bodoči upravljavci
degradiranih območij naučili oceniti zahtevnost določenega projekta ter časovno obdobje
izvedbe in spoznali vse aktivnosti v postopku reurbanizacije/revitalizacije degradiranih
urbanih območij. Upravljavci degradiranih območij bodo (kot kontaktna oseba na občini) na
voljo potencialnim investitorjem. Upravljavec bo koordiniral delo z drugimi deležniki v
procesu revitalizacije degradiranega območja. Pomembnejši cilj projekta COBRAMAN je bil
tudi vzpostavitev študijske smeri na eni od sodelujočih univerz (Tehnična univerza v Ostravi,
Češka republika), na kateri se bodo študentje lahko izšolali za upravljavca degradiranih
območij. Tako bo zagotovljen prenos znanja na druge ravni, nadaljevalo se bo izobraževanje
v tej smeri. Poleg tega sta bila pomembnejša rezultata projekta še vzpostavitev baze
podatkov s primeri dobrih praks za proces revitalizacije degradiranih območij ter objava
priročnika za upravljanje takšne urbane prenove (Cobraman ..., 2015).
Partnerji v projektu so bile izobraževalne inštitucije in lokalne skupnosti, (ki so jih
izobraževalne inštitucije usposabljale za urbano prenovo) (Cobraman ..., 2015):
 mesto Bydgoszcz (Poljska)/Urząd Miasta Bydgoszczy, vodilni partner,
 mesto Stuttgart, oddelek za nepremičnine in stanovanjsko problematiko
(Nemčija)/Landeshauptstadt Stuttgart, Amt fur Liegenschaften und Wohnen,
 univerza v Bydgoszczu, fakulteta za ekonomijo (Poljska)/Wyższa Szkoła Gospodarki,
 mesto Most (Poljska)/Statutarni mesto Most,
 tehnična univerza v Ostravi (Češka republika)/VSB – Technická univerzita Ostrava,
 Mestna občina Kranj (Slovenija),
 mesto Usti nad Labem (Češka republika)/Statutární město Ústí nad Labem,
 SIPRO, regionalna razvojna agencija Ferrara (Italija)/SIPRO Agenzia per lo Sviluppo –
Ferrara,
 Urbanistični inštitut Republike Slovenije (Slovenija)/Urban Planning Institute of the
Republic of Slovenia.
Kranj ima kot staro industrijsko mesto veliko degradiranih območij, ki predstavljajo okoljski
problem, uničujejo pa tudi mestno podobo. Vendar pa degradirana območja predstavljajo
tudi velik urbanistični potencial, saj gre večinoma za območja, ki so sorazmerno blizu
mestnega jedra in so v večini primerov že opremljena s komunalno infrastrukturo
(Cobraman, 2015).
Območje železniške postaje Kranj se je začelo razvijati v času izgradnje železnice (leta 1870),
ki je povezala Ljubljano z Gorenjsko regijo in potekala naprej proti Avstriji in Nemčiji. V 20.
stoletju je bil Kranj eno izmed najbolj industrializiranih mest na Slovenskem (Cobraman,
2008). Proizvodni obrati so bili locirani predvsem ob reki Savi. Zadnjih dvajset let pa sta
cenejša proizvodnja in nižji stroški delovne sile v drugih državah prizadela industrijo v Kranju.
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Veliko industrije v Kranju je bilo opuščene in nastalo je precejšnje število degradiranih
območij. Območje železniške postaje je eden takšnih primerov. Gre za 90.000 m2 veliko
območje, na eni strani omejeno z železniškimi tiri, na drugi strani pa z reko Savo in cesto.
Lastništvo je deljeno med Ministrstvom za promet, Merkurjem (trgovec) in drugimi manjšimi
zemljiškimi lastniki. V publikaciji Upravljanje prenove degradiranih območij – od
izobraževanja do prakse so kot prejšnjo rabo na območju opredelili skladišča in železniška
postaja, kot načrtovano rabo pa potniški center (železniška in avtobusna postaja, javna
površina), urade in druge storitve (Ertel in sod., 2011).
Leta 2008 je Mestna občina Kranj sprejela Strategijo trajnostnega razvoja, v kateri je bila
prenova degradiranih območij opredeljena kot eden glavnih ciljev prihodnjega razvoja. Leta
2009 je pripravila vizijo prenove območja železniške postaje v potniški in poslovni center
(Ertel in sod., 2011). Za območje železniške postaje in okolice so imeli v načrtu trajnostni
razvoj celotnega območja, integracijo območja z ostalim delom mesta, boljši izkoristek
bližine reke, mestnega središča, letališča Jožeta Pučnika ter privabljanje velikih investitorjev,
ki bi vlagali v to območje in ga reaktivirali. Načrt je predvideval, da se v sodelovanju s
Slovenskimi železnicami na območju železniške postaje uredi del območja ter postavi
informacijsko točko, na kateri bi bila predstavljena degradirana območja v Kranju, njihove
značilnosti, predlogi možnih rešitev ter rezultati projekta COBRAMAN (Ziherl, 2015). Info
točka na prenovljeni železniški postaji je odprta od maja leta 2012. Njen glavni namen je
ozaveščanje javnosti in spodbujanje investicij v degradirana območja na območju Mestne
občine Kranj. S tem pristopom želijo javnost spoznati z novimi možnostmi, ki lahko privedejo
tudi do konkretnih rešitev (Cobraman, 2015). Na lokaciji je zagotovljen tudi zastonj Wi-Fi,
razne turistične informacije, parkirišče za kolesa ter vozni red vlakov. Info točka velja za prvo
tovrstno točko namenjeno javnosti. Njena naloga je predstavitev in "promocija" degradiranih
območij v Sloveniji (Cobraman ..., 2012).
Slika 36: Parkirišče za kolesa (projekt COBRAMAN)

Avtor: Kaja Uršič, 2015

70

Slika 37: Info točka (projekt COBRAMAN)

Avtor: Kaja Uršič, 2015

10.7. PRIMERI IZ SLOVENIJE
V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj primerov revitalizacije degradiranih območij v
turistične in prostočasne namene v Sloveniji.
Park vojaške zgodovine je muzejsko in doživljajsko središče, ki nastaja na območju starih
italijanskih kasarn v Pivki. Osnovni cilj projekta je na podlagi bogate vojaško-zgodovinske
dediščine tega območja osnovati razgibano turistično središče, ki je namenjeno
izobraževanju in raziskovanju. Leta 2004 so začeli obnavljati opuščene vojašnice, ki so bile
prej prepuščene propadanju. V desetih letih je na njihovem območju nastala največja
vojaško-zgodovinska muzejska zbirka v tem delu Evrope, Park vojaške zgodovine pa hkrati
postaja tudi največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji (Park vojaške zgodovine, 2015).
Na območju Mestne občine Velenje se nahajata dve jezeri: Velenjsko in Škalsko jezero.
Nastali sta kot posledica podzemnega izkopavanja lignita v Šaleški dolini. Območje ob jezerih
je postalo pomembno iz športno-rekreacijskega vidika in prostočasnih dejavnosti. Velenjsko
jezero ima urejeno plažo, čolnarno, turistični kamp, restavracijo, prireditveni prostor, teniška
igrišča in športno dvorano. Obiskovalci se lahko po jezeru vozijo s pletno, jadralnimi deskami
ali supi. Ob Škalskem jezeru so urejene poti za kolesarjenje, tek, konjeništvo in sprehajanje
(sprehajalna pot s sadovnjakom avtohtonih rastlin) (Jezera Velenja, 2015).
Kropa je naselje z večstoletno fužinarsko in kovaško tradicijo. Razvijati se je začela v 14.
stoletju, v 15. stoletju so tam delovale kovačnice in dve fužini. V 18. in 19. stoletju je
kroparsko železarstvo doseglo višek, ob koncu 19. stoletja sta fužini zaradi krize in
pomanjkanja rude morali prenehati delovati, kovači pa so našli rešitev v ustanovitvi
žebljarske zadruge, ki je pomenila začetek industrializacije. Kovaški muzej Kropa prikazuje
tehnično-zgodovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja ter gospodarske, socialne,
demografske in kulturne razmere v Kropi in sosednjih železarskih naseljih od 15. stoletja do
propada fužin v 19. ter razvoj ročnega žebljarstva v 20. stoletju. Kot prvi tehniški muzej na
Slovenskem je bil odprt leta 1952 na pobudo domačinov in strokovne javnosti, ki si je
prizadevala za ohranjanje tehniške dediščine in situ. Muzej je v prostorih Klinarjeve hiše na
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Placu, ki je primer ene izmed mogočnejših fužinarskih hiš iz konca 18. stoletja (Drugačni
muzeji ..., 2015).
Muzej usnjarstva na Slovenskem se je razvil na samem območju Tovarne usnja v Šoštanju.
Po njenem zaprtju leta 1999 je bilo kar nekaj tovarniških objektov porušenih, vendar je
kmalu začel delovati Iniciativni odbor za ohranitev kulturne in tehniške dediščine TUŠ. Z
aktivnim delovanjem na področju ohranjanja dediščine je zrasla tudi ideja o muzeju in tako je
leta 2009 s podporo Občine Šoštanj in pridobljenimi evropskimi sredstvi muzej odprl svoja
vrata. Zbirka Usnjarstvo v Šoštanju in usnjarski stroji so tako stalno na ogled, dopolnjujejo jih
občasne razstave. Muzej izdaja tudi zbornike in publikacije o temi, ki se navezuje na
usnjarstvo in varovanje dediščine usnjarstva na Slovenskem (Muzej usnjarstva na
Slovenskem, 2015).
Rudnik svinca in cinka Mežica je bil eden zadnjih svinčevo–cinkovih rudnikov v Evropi, ki je
deloval še do konca 20. stoletja. Po zaprtju rudnika je ostala bogata tehniška, kulturna in
naravna dediščina. Ob močni lokalni iniciativi in želji zaposlenih, da se ta dediščina ohrani, so
med projekte zapiranja uvrstili tudi rudarski projekt "Zavarovanje delov rudišč Mežica za
namene ohranitve naravne, tehnične in kulturne dediščine". V projektu je bilo opredeljeno
območje v rudniku, ki ostane odprto še po dokončnem zaprtju rudnika in bo služilo v
turistične, izobraževalne, raziskovalne in študijske namene. Vizija Turističnega rudnika in
muzeja - Podzemlje Pece je ohranjanje zgodovinskega znanja, opreme in prostorov, na
osnovi katerih se razvija inovativne turistične produkte. Rudnik na primer ponuja inovativne
oblike ogledov rudnika: z vlakom, s kajakom ali s kolesom (Podzemlje Pece, 2014).
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11. RELEVANTNI PRIMERI IZ PODROČJA PROUČEVANE TEMATIKE: PRIMERI IZ LJUBLJANE
11.1. CUKRARNA
Stavba na Poljanskem nasipu ima ime po rafineriji sladkorja, ki je tam delovala od leta 1828
do 1858. Ko je bila po načrtih arhitekta Mateja Pertscha leta 1828 zgrajena, je veljala za
največjo sladkorno rafinerijo v Avstriji, saj je predelala skoraj šestino vsega sladkorja v državi.
Po požaru leta 1858 si tovarna ni nikoli več povsem opomogla (Matos, 2005). Nekaj let je bila
v njej Tobačna tovarna, nato vojašnica, po potresu leta 1895 pa je postala prebivališče
revežev, med drugim tudi pesnikov moderne – Dragotina Ketteja in Josipa Murna
Aleksandrova. V naslednjih desetletjih se je v Cukrarni zvrstilo še kar nekaj dejavnosti:
prehodni dom za socialne zavarovance in gradbene delavce, prostori Javne razsvetljave,
tovarna Tribuna in Lutkovno gledališče. Na začetku 90. let 20. stoletja so jo izpraznili.
Občasno so v njej bivali brezdomci, ki so večkrat zanetili požar, zaradi česar so jo v nižjih
nadstropjih zazidali. Zadnji poseg je bil leta 2010, ko so zaradi mostu čez Ljubljanico podrli
del povezovalnega trakta med Cukrarno in dvorcem (Petkovšek, 2015).
Danes Cukrarna propada, kljub temu, da je bila z odlokom razglašena za kulturni spomenik
lokalnega pomena. Kot izgovor, zakaj se v zadnjih dvajsetih letih ni nič storilo za njeno
obnovo, se pogosto omenja denacionalizacijo. Občina za objekt ni dolžna skrbeti samo
danes, ko je ta dokončno v njeni lasti, pač pa ga bi bila dolžna vzdrževati tudi v obdobju
dolgotrajnih birokratskih postopkov. Ker tega ni počela, je objekt dotrajan. Po naročilu
mestne uprave je ljubljanski gradbeni inštitut ZRMK izdelal analizo stanja. Rezultati so
pokazali, da je velik del stavbe v tako kritičnem stanju, da bi bili tudi po zelo zahtevnih
posegih še vedno vprašljivi kakovost in varnost. Prav tako naj bi po njihovih ocenah sanacija
skupaj z drugimi stroški močno presegla ceno novogradnje (Matos, 2005).
MOL je sredi leta 2009 razpisala javni natečaj za celovito ureditev območja Cukrarne in
Ambroževega trga z obrežjem Ljubljanice in arhitekturno zasnovo upravnega središča.
Oktobra leta 2009 so prvo nagrado podelili Marku Studnu s sodelavci. Njihov načrt je
predvideval, da se Cukrarno prenovi in poveže z novo upravno palačo za njo. V tej bi v
zgornjih prostorih uredili pokrajinsko upravo, v pritličju pa protokolarni dostop oziroma
preddverje na poti do upravnega središča ali do prireditvenega prostora v reprezentativni
dvorani izpraznjene Cukrarne. Ob Ljubljanici so predvideli več parkovnih ureditev, pri tem pa
bi imel osrednjo vlogo vodni trg s pristani. Sprehajališče ob Ambroževem trgu bi obogatili s
spomeniki članom slovenske moderne in navezavo na skupinski spominski prostor v Cukrarni
(Petkovšek, 2012). Verjetno je (finančno) najbolj izvedljiv del projekta tisti, v katerem se
načrtuje ureditev galerije Cukrarna. Ocenjena vrednost obnove znaša 13,2 milijona evrov, s
tem da bi objekt najprej statično sanirali (temelji, stene, medetažne konstrukcije, ostrešje),
na novo uredili vse napeljave (prezračevanje, gretje, električna napeljava) in dostope do
objekta (Petkovšek, 2014a).
Leta 2010 je bil zgrajen Fabianijev most čez Ljubljanico, ki je palačo na Ambroževem trgu 3
ločil od drugih delov Cukrarne. V okviru gradnje mostu so sanirali tudi manjši del Cukrarne
(palačo na Ambroževem trgu). Večji del Cukrarne pa še vedno propada; na več delih
manjkajo žlebovi in deli streh, ponekod so v strehi velike luknje, saj zaradi propadlega
ostrešja manjkajo strešniki (Petkovšek, 2012). Kljub številnim opozorilom, zahtevam in
odločbam varuhov kulturne dediščine ter inšpektorjev pa občina vse do danes Cukrarne ni
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celovito zaščitila. Prenova posameznih delov je bila namreč le posledica gradnje novega
Fabianijevega mostu (Petkovšek, 2014a).
Kljub vsem obljubam MOL Cukrarna verjetno še kar nekaj časa ne bo doživela revitalizacije
(ali pa vsaj obnove). V proračunu za leti 2015 in 2016 občina namreč ni predvidela denarja ne
za projekt Ene hiše (selitev vseh upravnih služb) ne za projekt Galerije Cukrarna, kar pomeni,
da ne enega ne drugega pred letom 2017 torej ne bo začela uresničevati (Petkovšek, 2015).
Slika 38: Propadajoča Cukrarna

Avtor: Janez Petkovšek, 2015

Slika 39: Načrti za Galerijo Cukrarna (biroja Scapelab)

Vir: Petkovšek, 2015

11.2. ŠUMI
Leta 1876 je na lokaciji, na kateri je kasneje stala tovarna Šumi, Jožefina Schumi začela z
obrtniško izdelavo bombonov in sladic, ki jih je prodajala v svoji trgovini. Po 1. svetovni vojni
je delavnico odkupil Dragutin Hribar, nastala je znana tovarna trdih in desertnih bombonov
ter peciva. Po drugi svetovni vojni so tovarno nacionalizirali, proizvodnjo pa so v 70. letih
preselili v novozgrajeno poslopje na Šmartinski cesti, kjer je delovala do leta 2008. Tam, kjer
je bila nekoč delavnica sladkarij, je nastal kultni lokal Šumi, ki je bil od 70. in vse do 90. let
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prejšnjega stoletja pomembno zbirališče gledališčnikov, literatov, slikarjev, novinarjev,
glasbenikov, filozofov in drugih. Svoj vzpon je doživel v obdobju hipijev, študentskih gibanj,
začetkov alternativne kulture, zaton pa v času družbenih in političnih sprememb (Mrevlje,
2015a).
Potem ko so leta 2006 porušili tovarno bombonov Šumi, je bila na območju nekaj časa
gradbena jama, nato so na tem območju uredili začasno makadamsko parkirišče za približno
140 avtomobilov. To bo obratovalo, dokler ne bodo podpisali pogodbe o financiranju novega
Šumija (Petkovšek, 2014b).
Po zaprtju tovarne se je pojavilo več zamisli o novem programu in podobi te lokacije.
Razmišljali so o hotelu, novi Drami, univerzi, mestni upravi, v času nekdanje Jugoslavije tudi o
palači Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Obdržal pa se je eden od poznejših
idejnih projektov, čeprav se je tudi ta skozi leta in spopadanje z novimi družbenimi in
gospodarskimi okoliščinami spremenil. Leta 1996 je na natečaju s svojim predlogom o
multikinu, zabavišču in stanovanjih zmagal dunajski arhitekt Boris Podrecca. Kasneje so se
zaradi zunanjih dejavnikov (kriza kinematografije) odločili opustiti idejo o kinu in so v planu
ostali le stanovanjske stavbe, gostinski lokali in trgovska ponudba. V severnem delu stavbe
so načrtovani poslovni prostori, južni del pa bo namenjen predvsem luksuznim stanovanjem
s terasami. V kleti bodo parkirišča in tudi prodajalne, ki se bodo nadaljevale še v pritličju. V
novem Šumiju bodo tudi številni gostinski lokali in restavracije. V pritličnem delu je v načrtu
tudi povezava z emonskimi ostalinami (rimska cesta, ki je vzhod mesta povezovala z
zahodom), ki so jih na tem območju odkrili med arheološkimi izkopavanji (Mrevlje, 2015a).

Slika 40: Načrt za poslovno-stanovanjski objekt Šumi

Vir: Mrevlje, 2015a
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Slika 41: Začasno parkirišče na območju nekdanje tovarne Šumi

Vir: Mrevlje, 2015a

11.3. KOLIZEJ
Pobudnik za gradnjo Kolizeja je bil arhitekt Joseph Benedikt Withalm. Takratnim ljubljanskim
mestnim oblastem je predlagal, da bi na robu Ljubljane zgradil sobe za 1.500 vojakov in tako
meščane rešil nevšečnosti z nameščanjem vojakov v njihovih domovih. Kmalu po sklenitvi
dogovora z mestom je Withalm maja 1845 položil štiri vogelne temeljne kamne. Sama
gradnja tega velikega objekta je potekala hitro, saj so gradbeniki končali delo že pozimi 1847.
Toda še preden je bil Kolizej zgrajen do konca, ga je še istega leta zajel požar in na stavbi
povzročil veliko škode. Ogenj gradnje sicer ni ustavil, le končno podobo Kolizeja je nekoliko
spremenil (Brkić, 2012).
Kolizej je bil prva večja stavba ob Gosposvetski cesti in poleg Cukrarne ter Kazine tudi
najpomembnejša in najbolj monumentalna zgradba 19. stoletja. Wilthalm si Kolizeja ni
zamislil le kot vojaško prenočišče, temveč kot večnamensko zgradbo. Zato je v skladu s svojo
vizijo ponudbo prenočišč dopolnil s pivnico, kavarno, pekarno in jahalnico. V stavbi je bilo
tudi šest dvoran (Brkić, 2012).
S koncem vojn v severni Italiji se je tudi zmanjšalo število nočitev vojakov v Kolizeju.
Posledično so sobe začeli oddajati različnim stanovalcem, druge prostore pa so dali v najem
obrtnikom in trgovcem. Propadanje Kolizeja, po katerem je bil znan v zadnjih letih, se je
začelo približno hkrati z nacionalizacijo objekta v 70. letih prejšnjega stoletja. Tudi po letu
1993, ko ga je država razglasila za arhitekturni spomenik lokalnega pomena, se stanje ni
izboljšalo. Leta 2003 je Kolizej kupil Jože Anderlič, ki je imel v načrtu, da ga poruši (kar je leta
2011 tudi izvedel), namesto njega pa je želel zgraditi nov večnamenski kulturni center (Brkić,
2012).
Prvotno je bil za izbiro projektanta novega objekta razpisan mednarodni arhitekturni natečaj,
na katerem je zmagala nizozemska arhitekturna pisarna Neutelings Riedijk (Gabrijelčič,
2015). Prvotno je bila načrtovana gradnja koncertno-operne dvorane s površino 20.600 m2.
Da mora biti osrednji prostor v novem Kolizeju namenjen kulturi, je bil eden od pogojev
soglasja za odstranitev Kolizeja, ki ga je leta 2009 podpisala takratna ministrica za kulturo
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(Jesenšek, 2014). Projektu nikoli ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja, sprva zaradi
neustreznih višinskih gabaritov, kasneje zaradi statusa spomenika (Gabrijelčič, 2015).
Pred kratkim je skupina projektantov iz Nemčije za območje Kolizeja izdelala nove plane. Od
nekdanjih načrtov so opustili idejo o kulturno-umetniškem centru, ki je bila prej opravičilo za
rušitev spomenika nacionalnega kulturnega pomena. Investitor se je v novem planu
osredotočil le na gradnjo stanovanjsko-poslovnih površin. Trenutno je projekt šele v fazi
izdelave gradbene dokumentacije (Gabrijelčič, 2015).
Slika 42: Kolizej sredi 19. stoletja

Vir: Kolizej, 2015

Slika 43: Kolizej leta 2006

Vir: Kolizej, 2015

Slika 44: Načrti za Kolizej (nizozemska arhitekturna pisarna Neutelings Riedijk)

Vir: Načrt ..., 2007
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Slika 45: Načrti za Kolizej (nemški projektanti)

Vir: Gabrijelčič, 2015

11.4. TOBAČNA
Začetki Tobačne tovarne Ljubljana segajo v leto 1871, ko se je v prostorih nekdanje Cukrarne
začela proizvodnja viržink. Podjetje se je že leto pozneje zaradi požara v poslopju ob
Ljubljanici preselilo v nove tovarniške prostore ob Tržaški ulici, to je ob železniški progi
Ljubljana–Trst. Obsežen tovarniški kompleks je bil zgrajen med letoma 1871 in 1890. Načrte
zanj so zrisali na Dunaju in je bil med največjimi v Avstro-Ogrski monarhiji in največji v
Ljubljani (Mrevlje, 2015b).
Ročno izdelane cigare (viržinke) so bile vsaj osem desetletij prejšnjega stoletja med najbolj
priljubljenimi proizvodi ljubljanske Tobačne tovarne. Bile so celo tako cenjene, da so jih
izvažali na dunajski dvor. Med proizvodi te mestne tovarne so bili še tobak za pipe, nosljanec,
tobak za žvečenje in še drugi tobačni izdelki. Čeprav so prvo cigareto v ljubljanski Tobačni
tovarni proizvedli že leta 1877, so pomemben mejnik v proizvodnji predstavljali stroji za
spajanje cigaretnega dela s filtrom, ki so jih namestili leta 1957. S tem pa je postavljen rojstni
dan legendarnim cigaretam znamke Filter 57. Te so kmalu postale zaščitni znak delavcev, v
zgodovino pa so se zapisale kot najbolj priljubljene cigarete več generacij kadilcev in ena od
prepoznavnih znamk nekdanje Jugoslavije. Od 60. let so se v ljubljanski tovarni usmerili
predvsem v izdelavo cigaret, zmanjšali so proizvodnjo cigar, nato pa jo dokončno opustili. Do
leta 2004 je Tobačna tovarna obratovala sredi Ljubljane in veljala za mesto v mestu s
pripadajočim družabnim in kulturnim življenjem (Mrevlje, 2015b).
Kompleks nekdanje tovarne se je večinoma ohranil do danes, prostore so naselile različne
vsebine, od birokratskih do ustvarjalnih, pred kratkim tudi festivalske. Na enem delu pa se
nahaja gradbena jama, ki že več let miruje. Idej in zamisli o revitalizaciji Tobačne tovarne
(območja se je prijelo poimenovanje Tobačna mesto) je kar nekaj. Pri načrtovanju njene
revitalizacije je potrebno upoštevati kulturni, simbolni in ekonomski kapital ter kako
območje inovativno napolniti z novimi vsebinami (Mrevlje, 2015b).
Ohranjanje prostorov nekdanje tovarne oziroma njene industrijske dediščine je pomemben
del sodobne slovenske identitete, saj je z industrijskimi obrati in z delom v njih povezana
zgodovina precejšnjega dela prebivalstva. Ohranjanje spomina na industrijsko tradicijo
pomeni tudi ozaveščanje o pomembnem segmentu razvoja na tehnološkem in tudi na
socialnem področju, ki smo ga kot družba dosegli. Zato ohranjanje dediščine in njena oživitev
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ne moreta biti vezana le na manjše razstave in spominske plošče. To je že zastarel pristop.
Industrijska območja, kot je Tobačna tovarna, imajo veliko možnosti za sodobno in celostno
predstavitev svoje preteklosti (Mrevlje, 2015b).
Danes so v nekdanjem tovarniškem kompleksu locirani Tobačni muzej, galerija, kreativni
center Poligon, oblikovalski in arhitekturni studii, platforma za totalno umetnost Cirkulacija
2, birokratske pisarne in drugo. Pred desetimi leti je območje gostilo tudi grafični bienale
(Mrevlje, 2015b).
Junija 2015 se je na območju Tobačne tovarne odvijal tridnevni mednarodni festival Flow, ki
je uspešno izkoristil potenciale industrijskega kompleksa, tako v kulturnem kot tudi v
družabnem smislu. V času festivala je nastalo festivalsko mesto v mestu: s programom,
organizacijo in intervencijami v prostor ter njegovo uporabo pa so nakazali tudi produktivno
smer razmišljanja o bolj dolgoročni umestitvi tovrstnega urbanega programa v prostore
nekdanje tovarne (Mrevlje, 2015b). Flow je obiskovalcem ponudil celostno kakovostno
izkušnjo: koncerti številnih izvajalcev, DJ-seti, trgovina "pop-up store" (gre za trgovino, ki jo
postavijo praktično čez noč, in jo ob koncu dogodka tudi pospravijo), obiskovalcem je bilo
omogočeno zastonj striženje pri priznanem (začasnem) frizerskem salonu, po celotnem
festivalskem območju so bili locirani kotički za posedanje in druženje, pestra je bila tudi
ponudba hrane in pijače ... (Flow Festival, 2015). Festival Flow je zagotovo eden od načinov
promocije tovrstne dediščine, saj v prostor pripelje številne ljudi, ki ga spoznajo, vidijo
njegove potenciale, zato se morda v prihodnje izoblikujejo predlogi za trajnejše rešitve ali
celostno revitalizacijo. V tujini je tak pristop že precej utečen (Mrevlje, 2015b).
Avgusta 2015 se je na območju Tobačne tovarne odvijal še en festival – Urbano dejanje. Tako
kot pri Flow festivalu je šlo tudi v tem primeru za raznolik glasbeni in kulturni program, ki je
pritegnil številne obiskovalce. Tobačno mesto se tako kot kraj kreativnih industrij kaže tudi
kot dobra festivalska platforma (Mrevlje, 2015b).
Za območje Tobačne tovarne (Tobačna mesto) so bili pred nekaj leti načrtovani veliki projekti
za celostno preobrazbo območja. Investitor je bilo podjetje Imos, načrtovalo pa je devet
stanovanjskih stolpičev, en velik hibridni objekt, 3.000 parkirnih mest in nekaj tisoč
kvadratnih metrov površin za mestno upravo, kulturne in javne programe. S tem naj bi se
začelo širjenje mestnega središča prestolnice, saj naj bi Tobačna mesto postalo poslovno,
upravno, bivalno, storitveno, kulturno in izobraževalno središče (Teržan, 2011). Trenutno
projekt miruje, saj je investitor (podjetje Imos) trenutno v stečaju.
Slika 46: Tobačni muzej

Vir: Tobačni muzej Ljubljana, 2015
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Slika 47: Festival Flow podnevi

Avtor: Kaja Uršič, 2015

Slika 48: Festival Flow ponoči

Avtor: Kaja Uršič, 2015

11.5. ROG
Območje, na katerem danes stoji (zapuščena) tovarna Rog, je bilo že v drugi polovici 19.
stoletja namenjeno proizvodnji, le da precej drugačni. Zemljišče je leta 1871 kupil podjetnik
Ivan Janež in na njem zgradil manjšo stavbo za strojenje kož. Proizvodnja in obrat sta se z leti
širila in Janeževo tovarno je leta 1900 kupil veletrgovec z usnjem Karl Pollak. Ta je tovarno še
posodobil, tako da je obrat uspešno deloval vse do gospodarske krize v 30. letih, ko je
podjetje zaradi prezadolženosti prešlo pod prisilno upravo Mestne hranilnice. Leta 1938 je
razglasila stečaj, obrat pa je prevzela tovarna usnja in usnjarskih izdelkov Indus. Po vojni so
tovarno nacionalizirali in spremenili njeno namembnost. Namesto obdelovanja usnja so se
odločili za izdelovanje koles. Prva kolesa Rog so bila izdelana leta 1953 (Jaklič, 2014).
V začetku 90. let je tovarna Rog prenehala delovati, industrijski kompleks pa se je začelo
občasno uporabljati za kulturne prireditve, kot sta Bienale industrijskega oblikovanja in
festival Break. Do leta 2002, ko je MOL z LB Hypo podpisala pogodbo o lizingu za objekte in
območje tovarne Rog, je bila prihodnost tega območja predmet različnih razprav in analiz.
Zaključek pa so predstavljala priporočila, da se območje nameni tudi ali pretežno javnim
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kulturnim programom. Leta 1995 je na primer MOL gostila kolokvij "Eurocultures", katerega
tema je bila namenjena revitalizaciji degradiranega območja tovarne Rog. Sklepne
ugotovitve so izpostavile pomen javnega in mešanega programa (javno-kulturna
namembnost, obrtna in stanovanjska) (CSU Rog, 2015).
Od leta 2006 delujejo v prostorih nekdanje tovarne Rog začasni uporabniki predvsem s
kulturnim, umetniškim, družabnim in socialnim programom. Različne skupine in posamezniki
objekt uporabljajo kot produkcijski, razstavni, izobraževalni, družabni, koncertni in vadbeni
prostor (CSU Rog, 2015). Danes je to prostor različne kulturne produkcije in socialnega
centra, vse dokler ne bo s prenovo tam nastal Center sodobnih umetnosti Rog (Mrevlje,
2014). Stavba nekdanje tovarne koles Rog v Ljubljani je pomemben primer industrijske
arhitekture iz začetka 20. stoletja. Objekt je tudi zaščiten kot industrijska kulturna dediščina
(Teržan, 2012). Arhitekturno je objekt zanimiv zaradi železobetonske skeletne konstrukcije,
ki je bila tudi po 1. svetovni vojni v našem prostoru še velika redkost. Prav tako edinstvena
pa je notranjost tovarniškega poslopja, saj gre za ogromen prostor (9 x 120 metrov), ki ga je
mogoče uporabiti za najrazličnejše namene. Pred leti so študenti arhitekture v seminarju
profesorja Florijančiča na primer izdelali študijo, po kateri bi se v prenovljeno halo umestili
novi prostori Moderne galerije (Matos, 2005).
MOL je pred približno desetimi leti razpisala mednarodni javni natečaj za urbanistično in
arhitekturno rešitev območja tovarne Rog. Leta 2008 je na natečaju zmagal slovenskomehiški arhitekturni studio MX_SI, ki je pripravil načrt preobrazbe stare tovarne v Center
sodobnih umetnosti s sočasno izpolnitvijo zahteve zasebnega kapitala, saj naj bi projekt Rog
postal primer uspešnega javno-zasebnega partnerstva. V načrt so vključili razkošna
stanovanja, hotel, restavracije in trgovine, ki bodo dopolnjevale ponudbo tega predela
mesta. Novi Center sodobnih umetnosti naj bi tako postal produkcijski, raziskovalni in
razstavni prostor za potrebe arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti v najširšem
pomenu besede, skratka center kreativnih industrij v smislu interdisciplinarnosti in
mednarodnega povezovanja ustvarjalcev z gospodarstvom in izobraževanjem. Šlo naj bi za
oblikovanje novega ustvarjalnega in umetniškega središča Ljubljane (Teržan, 2012).
Leta 2010 se je MOL pridružila evropskemu projektu Second Chance, v katerem so poleg
Ljubljane sodelovala še štiri evropska mesta (Krakov, Benetke, Leipzig in Nürnberg) s svojimi
industrijskimi objekti. Projekt Second Chance je bil del programa Central Europe (Srednja
Evropa), ki ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Cilj projekta Second Chance
je bil analizirati, preizkusiti in izpopolniti rešitve za urbano regeneracijo in spodbujanje
razvoja degradiranih območij v omenjenih petih evropskih mestih. Torej glavni izziv je bil,
kako oživiti opuščena industrijska območja oziroma nadaljevati njihov razvoj s pomočjo
kulture in ustvarjalnosti (Teržan, 2012).
V okviru Second Chance je na Petkovškovem nabrežju v neposredni bližini nekdanje tovarne
zaživel pilotni projekt RogLab. Z njim želijo v pomanjšanem merilu razvijati in preizkušati
vsebine, partnerstva, finančna orodja ter upravljavske pristope, ki bi jih lahko po prenovi
nekdanje tovarne nadgradili v novem centru Rog. RogLab je zasnovan kot produkcijski,
izobraževalni in predstavitveni prostor v kontejnerskem objektu s skupno površino 30 m2.
Deluje kot majhno vozlišče ustvarjalnih delavnosti, s poudarkom na dostopnosti
produkcijskih orodij. Glede na pravila programa Srednja Evropa, iz katerega je Second
Chance sofinanciran, bo RogLab v fazi obratovanja vsaj do leta 2018 oziroma bo po prenovi
tovarne Rog lahko vključen v kompleks novega Centra Rog (Pilotni projekt ..., 2015).
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Slika 49: Rog

Avtor: Matevž Paternoster, 2015

11.6. METELKOVA
 AVTONOMNI KULTURNI CENTER METELKOVA MESTO
Alternativni družbeni in kulturni prostor v nekdanjih vojaških objektih avstroogrske in
kasneje jugoslovanske vojske na Metelkovi v Ljubljani je ena uspešnejših zgodb v samostojni
Sloveniji. Skupaj z muzejskim kompleksom in hostlom Celica ni le kulturno središče, ampak
tudi opazna turistična točka v Ljubljani (Matoz, 2013). Zgodovina Metelkove kot kulturnega
središča se je začela leta 1993, ko je stavbe nekdanje avstroogrske vojašnice na pobudo
družbenih aktivistov, povezanih v Mrežo za Metelkovo (večinoma je šlo za alternativno
usmerjene umetnike in izobražence), zasedla skupina približno dvestotih prostovoljcev
(Metelkova mesto ..., 2015). Stavbe so bile sicer tik pred rušenjem, ljubljanska mladina pa si
je želela prostore za druženje in ustvarjanje, ki bi temeljilo na principu samoregulative.
Avtonomni kulturni center Metelkova mesto so uredili večinoma s prostovoljnim delom, že
ves čas pa obstaja grožnja, da bi lastnik zemljišča (MOL) onemogočil delovanje. Leta 2006 je
prišlo do rušenja urbane likovne skulpture Mala šola, ker je državni inšpektorat za okolje in
prostor ugotovil, da je bila stavba grajena brez ustreznih dovoljenj (Matoz, 2013).
V okviru Metelkova mesto deluje vrsta različnih klubov, lokalov, večnamenskih prostorov za
koncerte, gledališke predstave in podobne dogodke. Na območju je lociran tudi mladinski
center, galerije, informacijski center, čitalnica, prostor za filmske projekcije, delavnice, studii
in ateljeji (Metelkova mesto ..., 2015). Sestavni del kompleksa na Metelkovi je tudi hostel
Celica, v katerem so nekdanje zaporniške celice vojaškega zapora spremenili v unikatne sobe.
S tem je postal turistična atrakcija predvsem med mladimi popotniki. Hostel ima tudi galerijo
in v program vključene redne koncertne večere (Matoz, 2013).
Metelkova je za Ljubljano in Slovenijo pomembna predvsem zaradi treh vidikov: omogoča
program, ki ni vezan na komercialno uspešnost, poleg domače produkcije lahko na Metelkovi
zasledimo veliko število tujih izvajalcev, odprt pa je tudi za nove glasbene smernice.
Avtonomni kulturni center Metelkova mesto predstavlja center alternativne kulture v
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Ljubljani in širše (Matoz, 2013). Avtonomni kulturni center Metelkova mesto je omenjen v
številnih turističnih vodičih, na internetu obstaja veliko objav iz raznih dogodkov, ki so se
odvijali na tem območju, tuji mediji Metelkovo izpostavljajo kot znamenitost, ki si jo je v
Ljubljani nujno ogledati ...
Slika 50: AKC Metelkova mesto

Vir: Metelkova mesto, 2015
 MODERNA GALERIJA in MSUM
Moderna galerija je bila ustanovljena leta 1948 kot muzej moderne umetnosti. Po
osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je Moderna galerija postala osrednja državna ustanova za
moderno in sodobno umetnost in vse bolj aktivna povezovalka lokalnega prostora z
mednarodnim. V zadnjem desetletju se je Moderna galerija veliko posvečala urejanju
prostorske stiske, reorganizaciji dela in redefiniranju vloge muzeja v družbenopolitičnem
kontekstu. Leta 2011 je svojo dejavnost dokončno razdelila na dve veliki enoti, Moderno
galerijo (muzej moderne umetnosti), ki ostaja v stavbi na Tomšičevi ulici, in Muzej sodobne
umetnosti Metelkova (MSUM) v kompleksu nekdanje vojašnice na Metelkovi ulici (Od
muzeja ..., 2015).
Stavba MSUM-a je del nekdanjega avstroogrskega vojaškega kompleksa, ki ga je po 2.
svetovni vojni prevzela Jugoslovanska ljudska armada. Po njenem odhodu leta 1991 je država
južni del kompleksa dala v uporabo muzejem, severni del pa so zasedli umetniki in aktivisti,
ki so leta 1993 ustanovili AKC Metelkova Mesto. Južni del je Ministrstvo za kulturo RS
zasnovalo kot muzejski kare in najprej obnovilo stavbe Slovenskega etnografskega muzeja in
dislocirane enote Narodnega muzeja Slovenije ter nazadnje še stavbo, v kateri je Moderna
galerija predvidela prostor za sodobno umetnost (Od muzeja ..., 2015).
Celoten kompleks vojašnice, na katerem so (poleg AKC Metelkova mesto in Moderna galerija
ter MSUM) še Slovenski etnografski muzej, Narodni muzej Slovenije, Mirovni inštitut in
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je vpisan v register nepremične kulturne
dediščine. Na območju Metelkove gre za primer sobivanja različnih kulturnih vsebin (Matoz,
2013).
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11.7. MESTNA KLAVNICA
Mestno klavnico v Ljubljani je po naročilu mestne občine leta 1881 zgradila Kranjska stavbna
družba, načrte zanjo pa je izdelal arhitekt Adolf Wagner, takrat predstojnik mestnega
stavbnega urada. Wagner je poleg klavnice v Ljubljani projektiral tudi osnovno šolo na
Grabnu (današnja fakulteta za arhitekturo), prostore filharmoničnega društva na
Kongresnem trgu, Cerkev srca Jezusovega na Taboru s samostanom lazaristov in kopališče
Kolezija. Po povečavi in modernizaciji v 30. letih 20. stoletja je mestna klavnica postala
najsodobnejši tovrstni kompleks v Jugoslaviji (Matos, 2005).
V 90. letih prejšnjega stoletja je ljubljanska mestna klavnica prenehala delovati. Vpisana je
bila v register nepremične kulturne dediščine in bila predlagana za razglasitev za kulturni
spomenik lokalnega pomena (Preobrazba klavnice, 2005). Šlo je za primer opuščenega
industrijskega območja, ki bi bil vsekakor vreden prenove zaradi različnih razlogov: lege v
neposredni bližini središča mesta, arhitekturnih kvalitet velikih konstrukcijsko in oblikovno
zanimivih dvoranskih objektov, ki bi zaradi svojih razsežnosti omogočali različne dejavnosti,
ter tudi kot avtorsko delo mednarodno priznanega arhitekta (Adamič, 2005).
Na Fakulteti za arhitekturo je leta 2005 (ko je opuščena stavba klavnice še stala) pod
vodstvom dr. Fedje Koširja in strokovnjakinje s področja industrijske arhitekturne dediščine
dr. Sonje Ifko potekala arhitekturna delavnica o revitalizaciji mestne klavnice z naslovom
"DeKlavnica". Študentje arhitekture so se spoprijeli z izzivom načrtovanja revitalizacije
opuščenega industrijskega območja ljubljanske mestne klavnice, ki je zaključila s proizvodnjo
v 90. letih minulega stoletja (Preobrazba klavnice, 2005). Preverili so novo idejno
namembnost kompleksa in začrtali možne uporabe obstoječih objektov. Predvideli so
različne rabe prostora in poiskali nove vsebine, ki so pokazale, da bi bilo mogoče celoten
kompleks uporabiti tako v kulturne kot tudi druge namene (Kladnik, 2005). Po njihovem
predlogu bi se ohranili vsi zgodovinsko pomembni objekti, porušili pa le prizidki, ki so bili
zgrajeni v 60. in 70. letih. V prenovljene objekte bi iz Trubarjeve ulice preselili Hišo
eksperimentov, med drugim pa bi tja lahko umestili še gledališče, galerijo, ateljeje za
umetnike, stanovanja in pisarne. Pod terenom bi bilo dovolj prostora za 13.000 m 2 trgovskih
površin, velik del zemljišča pa bi spremenili v urbani park, s čimer bi se povečala rekreacijska
ponudba območja za prebivalce bližnjega blokovskega naselja Nove Poljane (Matos, 2005).
Žal je proces revitalizacije ljubljanske mestne klavnice ostal pri načrtih, saj danes na tem
območju stoji nakupovalno središče. Nekdanje prostore množične proizvodnje so v
sodobnosti tako nadomestili kraji množične potrošnje. V takšnih primerih, kot opozarja
arhitektka Sonja Ifko, gre za izgubljene priložnosti (Mrevlje, 2014).
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Slika 51: Mestna klavnica v Ljubljani

Avtor: Bogdan Zupan, 2002

Slika 52: Nakupovalno središče na območju nekdanje mestne klavnice

Vir: Mrevlje, 2014

11.8. LJUBLJANSKA STARA MESTNA ELEKTRARNA
Ljubljanska Stara mestna elektrarna je eden redkih ohranjenih primerov industrijske
arhitekture pri nas. Od leta 1898, ko se je začel proces njene gradnje, je preživela mnogo
sprememb (Stara mestna elektrarna, 2015). Na njeno oblikovanje je vplivala angleška
opečnata gradnja (Mrevlje, 2014). Skladno z modernizacijo so jo posodabljali in razširjali vse
do konca 2. svetovne vojne, ko je zastarelo tehnologijo zamenjala toplarna na obrobju mesta
(Stara mestna elektrarna, 2015).
Stara mestna elektrarna je bila ob svojem nastanku povezana z razvojem tovarn, pa tudi z
modernizacijo mesta, saj je povezana z začetki elektrifikacije oziroma novimi viri energije. V
Ljubljano je prinesla urbane spremembe, med drugim tudi odločitev, da bo po mestnih ulicah
vozil tramvaj (Mrevlje, 2014).
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Stavba je danes zaščitena kot kulturni, tehniški in zgodovinski spomenik in je v lasti Elektra
Ljubljana, ki je stavbo ob stoletnici tudi temeljito prenovilo. Že v 80. in 90. letih so jo odkrili
umetniki in začeli ta zanimiv prostor polniti z različnimi umetniškimi vsebinami ter v njem
izvajati performanse. Lesen strop je privlačil številne filmarje (Stara mestna elektrarna,
2015). Leta 1996 je v okviru festivala Exodos njene prostore zasedel kolumbijski režiser
Enrique Vargas s senzorialnim gledališčem, kar je bila takrat prva tovrstna predstava pri nas
(gledalec je v njej hodil kot po labirintu, vohal, se dotikal, okušal, poslušal, čutil, gledal)
(Megla, 2014). V Stari mestni elektrarni je ob koncu 90. let kar dvakrat gostoval tudi
mednarodni festival Mladi levi (Stara mestna elektrarna, 2015).
Danes je del stavbe osrednja dvorana z odrom, preddverje pa je ohranjeno kot muzejski del,
v katerem je še vedno viden del dimnika, turbine in nekatere merilne naprave elektrarne.
Program Stare mestne elektrarne je razdeljen v tri programske sklope (Stara mestna
elektrarna, 2015):




program umetniškega ustvarjanja,
izobraževanje (delavnice, seminarji, okrogle mize in predavanja),
predstavitveni oziroma umetniški programski del (domače in tuje predstave ter
festivali).

Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana (SMEEL) je danes polno zasedena, v njej vadijo
številne skupine, potekajo različne delavnice, ki segajo od kulturnega managementa do
učenja plesnih tehnik, večere pa pogosto zapolnjujejo predstave ali drugi multimedijski
dogodki (Stara mestna elektrarna, 2015). Od leta 2004 je programski upravitelj prostorov
Stare mestne elektrarne zavod Bunker (Megla, 2014). Posebnost SMEEL je tudi v tem, da ne
gre za zapuščeno stavbo, saj se z elektriko prav od tu napaja tretjina mesta. Gre za dejansko
sožitje električne in umetniške energije (Stara mestna elektrarna, 2015). Podjetje Elektro
Ljubljana je historični objekt leta 1998 prenovilo, delno ga uporablja za komunikacijo s
strankami, deloma pa za delovanje zavoda Bunker. Danes je to primer uspešne revitalizacije
in prakse spreminjanja atraktivnih industrijskih objektov v kulturne centre (Mrevlje, 2014).
Slika 53: Stara mestna elektrarna

Vir: Stara mestna elektrarna, 2015
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11.9. GOLF TRNOVO LJUBLJANA
Leta 2007 so v bližini ljubljanske južne obvoznice in nasproti avtosejma uradno odprli prvo
golfišče v Ljubljani (Golf Trnovo Ljubljana, 2015).
Gradnja golfišč na deponijah je v tujini že desetletja nekaj povsem vsakdanjega. Prvo igrišče,
ki je stalo na deponiji, so zgradili v začetku 60. let v ZDA, do danes so jih tam zgradili približno
70. Nekoliko manj pogosta so v Evropi, kjer so jih kot način revitalizacije odsluženih deponij
sprejeli na primer v Avstriji, Nemčiji in Veliki Britaniji. Z gradnjo na deponijah so investitorji
odkrili zanimiv način revitalizacije degradiranih površin. Zaprte deponije, ki jih je na primer v
ZDA približno 17.000, so nehvaležna lastnina, saj so stroški vzdrževanja in okoljsko tveganje
visoki, možnosti prodaje ali spreminjanja uporabe pa majhne. S postavitvijo igrišča za golf se
lahko pokrajina delno obnovi, dvigne se cena sosednjih zemljišč, zagotovljeni so redni
dohodki, hkrati pa je rešeno vprašanje iskanja primernih lokacij za golfišča (Crnović, 2007).
V Ljubljani je igrišče za golf nastalo na Snagini deponiji, in sicer kot projekt iz razpisa za
oddajo zemljišč, namenjenih za šport in rekreacijo. Trnovska revitalizirana deponija je tudi
edino golfišče v Sloveniji, na katerem je mogoče igrati brez dovoljenja oziroma izpita za golf.
Igrišče je Ljubljančanom láhko dostopno v smislu fizične bližine, láhko dostopno je tudi
finančno, glavni namen pa je populariziranje golfa. V Sloveniji se sicer pojavlja velik problem
pri iskanju primernih lokacij za golfišča, predvsem zaradi lastniško razdrobljenih zemljišč.
Preureditev deponije v igrišče za golf je kljub pogosto nižjim cenam zemljišča dražja od
gradnje na klasičnih površinah, saj je potrebnih precej prilagoditev, pomeni pa cenejšo
rešitev od popolne sanacije deponije (Crnović, 2007).
Čeprav investitorji radi govorijo o sanaciji, gre pri gradnji na deponijah predvsem za
pokrivanje in s tem skrivanje smeti. Tako so na 9 m debelo plast smeti ljubljanske deponije
navozili 60 cm gline in jo po utrditvi z valjanjem zasuli še z 90 cm zmletega laporja in zemlje,
na zgornjih 20 cm zemlje pa so zasejali travo. To, da je bilo treba strupene snovi ločiti od
površine igrišča, so na igrišču za golf Trnovo Ljubljana racionalno izkoristili. Ker ima deponija
obliko hriba, se ob vznožjih v zbiralnih jezerih zaradi neprepustne plasti gline lahko zbira
voda, ki jo je mogoče uporabiti za dodatno zalivanje. Trnovsko golfišče tako zalivajo izključno
z deževnico, dodatne vode naj ne bi uporabljali. S plastjo gline, ki prekriva smeti, naj bi bilo
rešeno tudi pronicanje vode s površin za golf skozi jedro deponije v tla in podtalnico. Kljub
temu se je potrebno zavedati, da ima podtalnica svoj tok in teče v določeni smeri, zato ta
voda še vedno prehaja pod deponijo in kar je še nevarnih snovi v deponiji, se še vedno
spirajo v tla. Ljubljanska deponija je namreč stara več kot 20 let, tako da še nima tamponsko
zaščitenega dna, ki bi preprečevalo stik s podtalnico (Crnović, 2007).
Pojavljajo se seveda tudi številne kritike na način revitalizacije deponije v igrišče za golf.
Kritiki trdijo, če bi želeli govoriti o sanaciji deponije, potem bi jo morali povsem izprazniti,
smeti pa prestaviti na sodobnejšo, urejeno deponijo z zaščitenim dnom, kar bi bilo seveda
veliko dražje od pokritja z golfiščem. Med drugim naj bi se pojavljalo tudi onesnaževanje
podtalnice in povečane obremenitve s kemikalijami (predvsem aerosoli, ki jih uporabljajo za
vzdrževanje) na igrišču, obstaja pa tudi možnost pogrezanja igrišča (Crnović, 2007).
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Slika 54: Golf Trnovo Ljubljana

Avtor: Kaja Uršič, 2015

11.10. RIC SAVA
Namen projekta Rekreacijski in izobraževalni center Sava (RIC Sava) je urediti degradirano
(nedovoljeno odlagališče odpadkov in nelegalno postavljeni objekti) in neurejeno območje
ob reki Savi v Tomačevem in povezati športne in rekreacijske centre ob Savi v MOL (Oživitev
bregov Save ..., 2014).
Načrti projekta segajo tudi izven meja občine MOL in celo izven Slovenije. Pri projektu želijo s
kolesarsko-peš potjo vse od izvira Save pa do državne meje povezati vse občine ob Savi v
Sloveniji, prav tako pa nameravajo k ureditvi nabrežij pritegniti lokalne in državne oblasti v
Republiki Hrvaški ter Republiki Srbiji (Oživitev bregov Save ..., 2014).
Do leta 2012 so bile v okviru projekta RIC Sava urejene konjeniške ograde, piknik prostori,
otroško igrišče, mala živalska farma in vzorčna konjeniška ter kolesarska-peš pot v dolžini
približno 1.180 m (Oživitev bregov Save ..., 2014).
V letu 2014 je RIC Sava doživel nadgradnjo. Podaljšali so vzorčne peš in kolesarske poti po
desnem bregu Save do Črnuškega mosta, navezave na Nemško cesto ter do Športnega centra
Šmartno ob Savi. Uredili so učilnice in nadstreške nad piknik prostori, vzpostavili
fotovoltaično razsvetljavo ob obstoječem objektu (RIC Sava) ter ob novo urejeni kolesarski,
peš in konjeniški poti. Uredili so tudi počivališča, klopi, smetnjake in info točke. Na novo je
postavljeno tudi otroško igrišče, plezalna stena, trim naprave, igrišče za disk golf in konjeniški
poligon. Območje bregov ob Savi je tako namenjeno rekreaciji, druženju in izobraževanju
(Oživitev bregov Save ..., 2014).
Ureditev centra so sofinancirali Mestna občina Ljubljana, Evropski sklad za regionalni razvoj
in Fundacija za šport (RIC Sava, 2012).
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Karta 8: Območje projekta RIC Sava

Vir: Oživitev bregov Save ..., 2014
Slika 55: Otroška igrala na območju RIC Sava

Avtor: Kaja Uršič, 2015

11.11. GRAFIČNI MODEL
Grafični model predstavlja nekatera "znana" ljubljanska degradirana območja, oziroma
območja, ki so na določeni točki svojega razvoja imela status degradiranega območja
(Cukrarna, Kolizej, mestna klavnica, Metelkova, Rog, Šumi, Tobačna, Stara mestna
elektrarna). V raziskavo in grafični model smo vključili tudi dve območji, ki sta bili nedolgo
tega revitalizirani, danes pa imata pomembno prostočasno vlogo (Golf Trnovo Ljubljana in
RIC Sava).
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Slika 56: Grafični model - stanje izbranih degradiranih območij v Ljubljani

Avtor: Kaja Uršič, 2015

Razlaga grafičnega modela:
Grafični model predstavlja stopnje transformacije od degradiranega območja do
revitaliziranega območja (v turistične in prostočasne namene). Nižje kot je neko območje na
grafičnem modelu, bližje je uresničitvi revitalizacije. Območjem smo podelili oznake + (plus),
- (minus) ali * (zvezdica), ki pokažejo, ali bo (oziroma je že) območje revitalizirano v
prostočasne namene ali ne. Območje je dobilo plus, če je revitalizirano v turistične in/ali
prostočasne namene, ali pa če je v planih predvidena revitalizacija v te namene. Območju
smo dodelili minus, če so bili opuščeni načrti za revitalizacijo v turistične in/ali prostočasne
namene. Območju smo pripisali zvezdico, če je že prenovljeno in nima turistične in/ali
prostočasne funkcije.
Cukrarna je trenutno degradirano območje, zato je na naši lestvici najbližje polju
"degradirano območje". Ker pa ima v načrtih gradnjo galerije in ker so načrti prenove
usmerjeni v revitalizacijo v turistične in prostočasne dejavnosti, dobi Cukrarna v grafičnem
modelu oznako plus.
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Šumi je bil degradirano območje, nekaj časa tudi gradbena jama, danes pa je na njegovem
območju urejeno začasno parkirišče. V času rušenja in načrtovanja revitalizacije območja so
planirali gradnjo multikina in zabavišča, kasneje pa so opustili idejo o kinu in so v planu ostali
le stanovanjske stavbe, poslovni prostori, gostinski lokali in trgovska ponudba. Zaradi
opustitve načrtov za revitalizacijo območja v območje, namenjeno prostočasnim aktivnostim,
smo območju Šumija v grafičnem modelu dodelili oznako minus.
Kolizej je bil degradirano območje, danes pa je tam gradbena jama. Prvotno je bila na
območju načrtovana gradnja koncertno-operne dvorane, pred kratkim pa je skupina
projektantov iz Nemčije za območje Kolizeja izdelala nove plane. Od prejšnjih načrtov so
opustili idejo o kulturno-umetniškem centru, v novem planu je v ospredju gradnja
stanovanjsko-poslovnih površin. Zaradi opustitve načrtov za revitalizacijo območja v
območje, namenjeno prostočasnim aktivnostim, smo območju Kolizeja v grafičnem modelu
dodelili oznako minus.
Mestna klavnica je bila degradirano območje. Po prenehanju delovanja je bila vpisana v
register nepremične kulturne dediščine in bila predlagana za razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena. V času načrtovanja revitalizacije opuščenega industrijskega območja so
predvideli gledališče, galerijo, ateljeje za umetnike, stanovanja in pisarne, velik del zemljišča
pa bi spremenili v urbani park. Proces revitalizacije ljubljanske mestne klavnice je ostal le pri
načrtih, saj stoji danes na tem območju nakupovalno središče. Ker je območje mestne
klavnice že prenovljeno in nima (izrazite) turistične in/ali prostočasne funkcije, smo mu
pripisali oznako zvezdica.
Kompleks nekdanje Tobačne tovarne se je večinoma ohranil do danes, prostore so naselile
različne vsebine, od birokratskih do ustvarjalnih, pred kratkim tudi festivalske. Na enem delu
pa se nahaja gradbena jama, ki že več let miruje. Danes so v nekdanjem tovarniškem
kompleksu locirani Tobačni muzej, galerija, kreativni center Poligon, oblikovalski in
arhitekturni studii, platforma za totalno umetnost Cirkulacija 2, birokratske pisarne in drugo
(Mrevlje, 2014). Pred desetimi leti je območje gostilo tudi grafični bienale, poleti 2015 pa sta
se na območju Tobačne odvijala festivala Flow in Urbano dejanje. Zaradi različnih
ustvarjalnih in festivalnih vsebin, ki so se naselile v prostore Tobačne tovarne in prihodnjih
planov, po katerih naj bi Tobačna mesto postalo poslovno, upravno, bivalno, storitveno,
kulturno in izobraževalno središče, smo območju v grafičnem modelu pripisali oznako plus.
Danes v prostorih nekdanje tovarne Rog delujejo začasni uporabniki predvsem s kulturnim,
umetniškim, družabnim in socialnim programom (CSU Rog, 2015). Kmalu bo na območju
nastal Center sodobnih umetnosti Rog, ki bo postal produkcijski, raziskovalni in razstavni
prostor za potrebe arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti v najširšem pomenu
besede (Teržan, 2012). Leta 2010 se je MOL pridružila evropskemu projektu Second Chance,
katerega glavni izziv je bil način oživljanja opuščenih industrijskih območij oziroma
nadaljevati njihov razvoj s pomočjo kulture in ustvarjalnosti (Razvojni projekt, 2015). V okviru
projekta Second Chance je zaživel tudi pilotni projekt RogLab, ki deluje kot majhno vozlišče
ustvarjalnih delavnosti, s poudarkom na dostopnosti produkcijskih orodij (Pilotni projekt
RogLab, 2015). Zaradi kulturnih in prostočasnih dejavnosti, ki so locirane v prostorih
nekdanje tovarne Rog in načrtov za CSU Rog ter sodelovanja v projektu Second Chance, smo
območju nekdanje tovarne Rog v grafičnem modelu dodelili oznako plus.
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Območje opuščene vojašnice na Metelkovi je bilo degradirano območje, danes pa je to
kulturno središče in skupaj z muzejskim kompleksom in hostlom Celica tudi opazna turistična
točka v Ljubljani. V okviru Metelkova mesto delujejo različni klubi, lokali, večnamenski
prostori za koncerte, gledališke predstave in podobne dogodke (Metelkova mesto ..., 2015).
Zaradi kulturnih in prostočasnih dejavnosti, ki so locirane v prostorih nekdanje vojašnice na
Metelkovi in navezave na hostel Celica, ki ima velik turistični pomen za to območje, smo v
grafičnem modelu Metelkovi dodelili oznako plus.
Ljubljanska Stara mestna elektrarna je eden redkih ohranjenih primerov industrijske
arhitekture pri nas. Danes je to primer uspešne revitalizacije in prakse spreminjanja
atraktivnih industrijskih objektov v kulturne centre; na območju potekajo različne delavnice,
predstave in drugi multimedijski dogodki. Preddverje elektrarne je ohranjeno kot muzejski
del, v katerem so še vedno vidni del dimnika, turbine in nekatere merilne naprave elektrarne
(Stara mesta elektrarna, 2015). Zaradi uspešne revitalizacije za potrebe prostočasnih
dejavnosti smo območju v grafičnem modelu dodelili oznako plus.
Tema magistrskega dela je revitalizacija degradiranih površin v turistične in prostočasne
namene. Na območju Ljubljane sta se v zadnjih letih revitalizirali še dve območji, ki imata
danes pomembno prostočasno vlogo. Obe sta na nek način vezani na odpadke: prvo
območje, Golf Trnovo Ljubljana je nastalo na deponiji Snage v bližini ljubljanske južne
obvoznice, drugo območje RIC Sava pa na nedovoljenem (saniranem) odlagališču odpadkov.
Zaradi njune prostočasne vloge in kreativne revitalizacije smo tudi ta dva primera vključili v
obravnavo tematike in obema v grafičnem modelu pripisali oznako plus.
V sklopu tega poglavja naj omenimo še, da je po nekaterih raziskavah nakupovanje
opredeljeno kot oblika prostočasne aktivnosti, ki v zadnjem času postaja vedno bolj
priljubljena. Na primer v ZDA je nakupovanje druga najbolj priljubljena prostočasna aktivnost
prebivalcev, takoj za gledanjem televizije (Timothy, 2005). V magistrskem delu smo se držali
bolj "tradicionalnih" oblik prostočasnih aktivnosti in nakupovanja nismo vključili kot eno
izmed prostočasnih aktivnosti.
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12. NOVE PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ LJUBLJANE
V procesu globalizacije je vedno več poudarka na medregionalnem povezovanju, pri katerem
mesta v okviru ekonomije igrajo pomembno vlogo. Naraščajoče potrebe po večji
učinkovitosti, produktivnosti in inovacijah v mestih zbudijo medsebojno tekmovalnost,
iskanje lastnih primerjalnih prednosti in elementov prepoznavnosti ter iskanje identitete.
Ena pomembnejših strategij Ljubljane bi morala biti prav opredelitev in ohranjanje identitete
mesta in njegove zgodovine. Ljubljana mora ohranjati svojo zgodovino in dediščino ter s
kreativno prenovo ustvariti perspektivno prihodnost (Burgar, 2015).
Ljubljana naj bi svojo rast v skladu z načeli trajnostnega razvoja usmerjala na obstoječe
zazidane površine oziroma zgoščevala mestno strukturo ter se izogibala razpršeni poselitvi.
Razvoj naj bi usmerjala tudi na degradirana območja (na primer industrijska območja,
vojašnice), saj povečini ležijo prav v mestnem središču in so že komunalno opremljena. Ta
degradirana območja zato za mesto predstavljajo dragocena razvojna območja, na katerih bi
morala Ljubljana uveljaviti javni interes in jih ne bi smela prepuščati zgolj tržni logiki (Burgar,
2015).
Uspešna obnova degradiranih območij in ponovna uporaba objektov pogosto temeljita na
uspešnem javno-zasebnem partnerstvu. Po izkušnjah financiranje izključno s strani javnega
sektorja ne zadostuje in predstavlja le kratkoročno reševanje. V takem primeru se razmere za
kratek čas ublažijo, nato pa je potrebno ponovno iskanje finančnega vira. V primerih obnove
degradiranih območij v zahodnoevropskih mestih se je po javnem vlaganju v prenovo
povečalo zanimanje privatnega sektorja oziroma potencialnih vlagateljev. Za pridobitev
zanimivih (tudi tujih) vlagateljev je bistvenega pomena, da ima Ljubljana pripravljen katalog
potencialnih lokacij za prenovo ali novogradnjo s podatki o komunalni opremljenosti, stanju
urbanistične dokumentacije, vrsti zaželenih oziroma predvidenih vsebin in časovnim okvirom
za pridobitev posameznih dovoljenj za pričetek del. Potrebna je torej konkretna mestna
politika glede obnove degradiranih mestnih območij in ravnanja z obstoječimi zgradbami.
Odločanje o obnovi degradiranih območij in ponovni uporabi zgradb torej ne sme biti samo v
domeni ozkih interesov tržne logike. Mesto Ljubljana bi moralo biti nosilec in pobudnik
sanacij na takšnih območjih ter usklajevati javni in zasebni interes (Burgar, 2015).
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13. SKLEPNE UGOTOVITVE
Degradirana območja predstavljajo bolj ali manj sklenjena opuščena območja, ki imajo lahko
zaradi součinkovanja različnih dejavnikov negativen vpliv na nekatere ekosisteme in človeka
ter kvarijo videz pokrajine (Cvahte, Snoj, 2011). Degradirana območja so problematična s
številnih vidikov, vendar pa lahko ob predhodni sanaciji, obnovi in revitalizaciji predstavljajo
velik turistični potencial.
V tujini je sicer revitalizacija degradiranih območij v turistične in prostočasne namene že
ustaljena praksa. Temu v prid govorijo številni uspešno izvedeni projekti (Ironbridge Gorge,
park High Line, velikopotezna revitalizacija premogovnikov in jeklarn v Porurju).
Revitalizirana območja pritegnejo številne nove turiste, ki se pogosto za obisk destinacije
odločijo ravno zaradi inovativnosti v turistični ponudbi (Koghee, 2013). Tudi v Sloveniji
poznamo nekaj takih primerov revitalizacije (ogled rudnika s kolesom – Podzemlje Pece,
prostočasna in športnorekreacijska ponudba ob Velenjskem in Škalskem jezeru, Park vojaške
zgodovine v Pivki, Muzej usnjarstva na Slovenskem), vendar pa na tem področju Slovenija
vseeno zaostaja. Žal se številnim načrtovanim projektom zatakne pri financah, dovoljenjih ali
lastništvu in do izvedbe (revitalizacije) ne pride.
V literaturi se revitalizacija degradiranih območij večinoma nanaša na območja nekdanje
industrijske dejavnosti. V magistrskem delu je bila za obravnavano območje izbrana Mestna
občina Ljubljana, v kateri je bilo ob popisu v okviru projekta Sonaravna sanacija okoljskih
bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije (Špes in sod., 2012) zabeleženih 11
degradiranih območij, od tega 10 industrijskih. Iz teh dveh razlogov smo se v magistrskem
delu bolj posvetili obravnavi industrijskih degradiranih območij. V raziskavo smo (poleg
območij popisanih z omenjenim projektom) vključili tudi nekatera "znana" ljubljanska
degradirana območja in območja, ki so na določeni točki svojega razvoja imela status
degradiranega območja, na primer Cukrarna, mestna klavnica, Kolizej ...
V terenskem delu naloge smo preverili današnje stanje degradiranih območij v Mestni občini
Ljubljana, popisanih z zgoraj omenjenim projektom. Na degradiranih območjih Železniški
muzej SŽ, Zelena jama, Kajuhova cesta, Rog in Kamniška ulica od popisa ni večjih sprememb.
Večinoma gre še vedno za delno opuščena območja, z izjemo Roga, v katerem so že ob
prejšnjem popisu delovali začasni uporabniki predvsem s kulturnim, umetniškim, družabnim
in s socialnim programom. Na degradiranih območjih Kurilniška, Javna skladišča in
Smodinovec se na novo gradi. Na Kurilniški poteka gradnja islamskega versko-kulturnega
centra, na območju Javnih skladišč gradijo Ikeo, na območju Smodinovca pa potekajo
zaključna dela za novi servisni center Brdo. Degradirano območje, ki je bilo popisano na
območju Litostroja je obnovljeno, v prenovljene prostore so se naselila podjetja s finančnoračunovodskimi storitvami. Degradirano območje nekdanje IMP je še vedno delno opuščeno,
vendar se je od popisa v nekaterih delih opuščene hale naselila nova dejavnost. Z vidika
magistrskega dela je zanimiva predvsem nova športnorekreacijska ponudba: športni center
Chagi in balvanski plezalni center Balvanija.
Za ostala obravnavana degradirana območja v Ljubljani smo izdelali grafični model, v
katerega smo uvrstili 10 izbranih območij. Opredelili smo območja s statusom degradiranega
območja (Cukrarna); območja, ki so porušena in imajo v načrtih ponovno gradnjo (Šumi,
Kolizej); območja z novo dejavnostjo (mestna klavnica) in območja, ki so se bolj ali manj
uspešno revitalizirala v prostočasne namene (Tobačna, Rog, Metelkova, Stara mestna
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elektrarna). V raziskavo in grafični model smo vključili tudi dve območji, ki sta bili
revitalizirani pred kratkim, danes pa imata pomembno prostočasno vlogo (Golf Trnovo
Ljubljana in RIC Sava). Območja so bila razdeljena v skupine z določenimi značilnostmi.
Območja Cukrarna, Tobačna, Rog, Metelkova, Stara mestna elektrarna, Golf Trnovo Ljubljana
in RIC Sava tvorijo skupino degradiranih območij, ki so že bila revitalizirana v
turistične/prostočasne namene ali pa je tovrstna revitalizacija načrtovana. Mestna klavnica
je območje z novo dejavnostjo – nakupovalno središče, ki nima (izrazite) turistične ali
prostočasne funkcije. Območji Šumi in Kolizej sta opustili načrte za revitalizacijo v
prostočasne namene.
Ljubljana si je kot turistična destinacija izoblikovala vizijo, da bo Ljubljana do leta 2020 na
mednarodnem trgu prepoznana kot doživljajsko bogata evropska mestna turistična
destinacija, mesto za aktivna in romantična doživetja ter poslovna srečanja skozi vse leto.
Ljubljana daje velik poudarek na inovativnost in kakovost, med operativnimi cilji in ukrepi pa
se pojavljajo: boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za konkurenčnejšo
turistično destinacijo Ljubljana, razvoj celovite turistične ponudbe Ljubljane, dvig privlačnosti
destinacije z inovativnimi turističnimi proizvodi, nadgradnja ponudbe muzejev, ureditev
sodobnega razstavno-kongresnega centra, mesec kulture in umetnosti, vzpostavitev novih
turističnih območij (za razbremenitev mestnega jedra) ... (Strategija ..., 2014). Ljubljana bi
lahko svoje degradirane površine inovativno revitalizirala v območja namenjena
prostočasnim aktivnostim in turizmu, s čimer bi ta območja z novimi kulturnimi doživetji in
športnorekreacijsko ponudbo pomembno prispevala k raznovrstnosti turistične ponudbe
Ljubljane. Uspešna tovrstna projekta sta na primer RIC Sava in Golf Trnovo Ljubljana. Oba
primera revitalizacije sta na nek način vezana na odpadke; Golf Trnovo Ljubljana je nastal na
deponiji Snage v bližini ljubljanske južne obvoznice, RIC Sava pa na nedovoljenem
(saniranem) odlagališču odpadkov. Območji imata danes pomembno prostočasno vlogo, gre
pa tudi za primera kreativne revitalizacije.
Za revitalizacijo degradiranih območij v turistične in prostočasne namene imamo v mislih
tako obstoječa degradirana območja kot tudi tista, ki bodo nastala v prihodnje zaradi
procesov deindustrializacije, ekonomskega prestrukturiranja in suburbanizacije. Degradirana
območja v Mestni občini Ljubljana se pogosto nahajajo v središču mesta, na dobro dostopnih
lokacijah. Glede na to, da je cela vrsta prostočasnih dejavnosti usmerjenih v mestni prostor,
bi revitalizirana degradirana območja pomembno prispevala k prostočasni ponudbi mesta.
Na nekaterih revitaliziranih degradiranih območjih bi lahko prostočasno/turistično ponudbo
navezali na že obstoječo vsebino, kot so to naredili v primeru Tobačne (Tobačni muzej) in
Metelkove (hostel Celica): Tobačni muzej predstavi industrijsko dediščino Tobačne, hostel
Celica ponuja prenočitev v prostorih nekdanjih zaporniških celic. V teh primerih so ohranili
industrijsko dediščino in identiteto območja, ki sta obiskovalcem predstavljeni na zanimiv in
inovativen način. Degradirana območja pa lahko prostorskim načrtovalcem in investitorjem
predstavljajo le "rezervoar prostora", torej nekakšen prazen prostor z dobro lokacijo, v
katerega lahko umestijo nove dejavnosti, ki nimajo nobene povezave s prejšnjo rabo
prostora. Tak primer sta degradirani območji Šumi in Kolizej, ki sta s porušenjem zgradb
izgubili del svoje identitete. Kljub temu, da originalnih zgradb ni več, bi lahko nove vsebine
vseeno navezali na nekdanjo identiteto teh območij. (Trenutno je sicer na obeh lokacijah v
planu gradnja stanovanjskih stavb, poslovnih prostorov, gostinskih lokalov in trgovske
ponudbe, načrti pa ne vključujejo pretekle vsebine in identitete območij.)
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Degradirana območja se lahko pojavijo tudi bolj na obrobju mesta. Na ta degradirana
območja bi lahko umestili razna sprehajališča, parke ali vrtičke. Vrtičkarstvo je namreč ena
izmed najpomembnejših prostočasnih aktivnosti prebivalcev Ljubljane (Jeršič, 2002).
Vrtičkarstvo kot dejavnost ne potrebuje večjih posegov v prostor ali posebne infrastrukture,
zato bi lahko na večja degradirana območja, ki se nahajajo bolj na obrobju mesta, kot
vmesno fazo med degradiranim območjem in dokončno revitaliziranim območjem umestili
vrtičke (Koželj, 2015a). V tem primeru je potrebno upoštevati tudi normative prostorskega
načrtovanja in preprečiti pojav črne gradnje (Jeršič, 2002). Na večja degradirana območja, ki
se nahajajo na obrobju mesta, bi lahko umeščali tudi parke, igrišča in sprehajališča.
Prostočasna aktivnost "sprehod in hoja" je namreč v vseh letnih časih (med tednom in tudi
ob koncu tedna) med prebivalci Ljubljane najbolj zastopana.
H krepitvi prostočasne funkcije Ljubljane pomembno prispeva tudi ponudba raznih
prireditev. Vsako leto se v mestu zvrsti več kot 10.000 kulturnih, glasbenih, gledaliških in
likovnih prireditev (Predstavitev Ljubljane, 2015). Nekatera ljubljanska degradirana območja
so v tem že prepoznala potencial in svojo ponudbo razširila tudi v to smer (na primer Flow
Festival na Tobačni, koncerti in gledališke predstave na Metelkovi, razni festivali v Stari
mestni elektrarni), nekatera pa morajo ta potencial še prepoznati. Takšne prireditve
pritegnejo tudi veliko tujih turistov in pomembno prispevajo k pestri turistični ponudbi
Ljubljane.
V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja so bile prostočasne aktivnosti mestnega prebivalstva
usmerjene predvsem v mestno okolico. Glavna dejavnika za to sta bila motorizacija
prebivalstva, ki je omogočala potovanje prebivalcev iz mest v njihovo okolico, in
neprilagojenost mest za preživljanje prostega časa. V novejšem času so postale pomembne
tudi prostočasne aktivnosti, ki se navezujejo na mestni prostor kot prostor druženja,
rekreiranja, zabave in dodatnega izobraževanja. Območja namenjena prostočasnim
aktivnostim, ki so locirana v mestnih središčih, so pomembna tudi za določene skupine
prebivalstva (otroci, starejši), ki so manj mobilni in se težje poslužujejo prostočasnih
aktivnosti na obrobju mesta (Jeršič, 2002). Vedno hitrejši življenjski stil ljudem otežuje
večurne aktivnosti v okolici mesta. Pestra ponudba prostočasnih aktivnosti v mestu tako
ljudem omogoča rekreacijo, zabavo in druženje v bližini službe ali doma. Raziskava
potovalnih navad prebivalcev Ljubljanske regije (Anketa ..., 2003) je ugotovila, da se v
prostem času največ potovanj opravi z avtomobilom (61 %). Prostočasne aktivnosti, ki se
odvijajo blizu doma, izkazujejo manjšo potrebo po uporabi osebnega avtomobila, kar sledi
načelom trajnostne mobilnosti.
Turisti se v Ljubljani v povprečju zadržijo le 1,9 dneva (Visit Ljubljana, 2015). V primeru, da se
degradirano območje revitalizira v turistične namene (v park, galerijo, območje z industrijsko
dediščino, območje raznih prireditev in festivalov), se razširi turistična ponudba na območju.
Z razširjeno ponudbo ter novimi in inovativnimi oblikami turizma bi lahko obstoječe turiste v
Ljubljani zadržali dlje časa, hkrati pa bi privabili tudi nove turiste. Če bi se turisti odločili v
Ljubljani ostati dlje časa, bi posledično več trošili, tako neposredno (na primer za samo
turistično atrakcijo), kot tudi posredno (za prenočitev in hrano).
Nekatera izmed degradiranih območij, ki so podrobneje obravnavana v nalogi, so že
revitalizirana, vendar le delno. Na ta območja bi se lahko naselile dodatne dejavnosti. Taki
primeri so: Tobačna, pri kateri na enem delu območja zeva gradbena jama; propadajoči del
nekdanje tovarne Rog; površine okoli Mercatorja in Hoferja na območju nekdanje mestne
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klavnice. Ključnega pomena pa je, da se revitalizirana degradirana območja in industrijska
dediščina turistom, ki jih ta tematika zanima, predstavijo na zanimiv in privlačen način, preko
različnih medijev. Kot primer dobre prakse bi navedli Metelkova Mesto, ki je predstavljena v
številnih tujih revijah, vodičih, blogih in internetnih straneh (npr. TripAdvisor, 2016; Lonely
Planet, 2016; Local Life, 2016; The Guardian, 2016; Virtual Tourist, 2016; Foursquare, 2016;
In Your Pocket, 2016).
Leta 2014 se je v Ljubljani pojavila nova atrakcija "escape room" oziroma soba pobega. Gre
za resničnostno interaktivno igro, ki je nastala po vzoru računalniških iger, pri kateri poskuša
večje število oseb v določenem časovnem okviru preko različnih ugank najti ključ za rešitev iz
sobe. Koncept sobe pobega je bil zasnovan leta 2008 na Japonskem, kasneje pa se je razširil
po celem svetu. V Evropi so prve takšne sobe nastale v Švici in na Madžarskem (Milakovič,
2015). Trenutno v Ljubljani deluje že več sob pobega (The Key – 2 sobi v Ljubljani; MindMaze
– 2 sobi v Ljubljani; Enigmarium – 4 sobe v Ljubljani, 2 sobi v Trstu, 1 soba v Mariboru, 1
zimska soba v Kranjski Gori, 1 soba v Pulju). Ljubljanske sobe pobega so po podatkih
turističnega portala TripAdvisor med bolj priljubljenimi turističnimi atrakcijami v Ljubljani.
Enigmarium je na svoji spletni strani zapisal, da jih je leta 2015 obiskalo 12.500 obiskovalcev
(Potočnik, 2015).
Kakšno sobo pobega bi lahko umestili tudi na katero izmed degradiranih območij. Z vidika
investitorjev in obiskovalcev bi bila zanimiva industrijska degradirana območja s pestro
zgodovino. Obstoječe zgradbe oziroma industrijske komplekse, ki še vedno vsebujejo
infrastrukturo iz časa obratovanja, bi lahko spremenili v tematske sobe pobega, ki bi med
interaktivno igro predstavila tudi industrijsko dediščino območja. Sobe pobega so zanimive
predvsem za turiste, ki iščejo inovativne oblike turizma ter stremijo k soustvarjanju turizma
in aktivnejšemu sodelovanju ("co-creating a quality experience") (Boniface, Cooper, Cooper,
2012). Nove sobe pobega bi pripomogle k razširitvi turistične ponudbe Ljubljane, zanimive pa
bi bile tudi za prebivalce Ljubljane, ki si želijo drugačnega načina preživljanja prostega časa. V
Ljubljani bi bila za preobrazbo iz degradiranega območja v sobo pobega zanimiva Cukrarna.
Soba pobega bi se lahko navezala na obratovanje tovarne, pa tudi na njeno funkcijo kot
zbirališče pesnikov moderne (Murn, Kette, Cankar, Župančič). Za revitalizacijo bi bila
zanimiva tudi mestna klavnica (v primeru, da na njenem mestu danes ne bi stala Hofer in
Mercator), predvsem če bi uspeli ohraniti notranjo infrastrukturo klavnice in pripomočke za
proizvodnjo, na katere bi lahko tematsko navezali sam pobeg.
V uvodnem delu magistrskega dela smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja:





V tujini obstajajo številni uspešni primeri revitalizacije degradiranih območij v
turistične in prostočasne namene. Na kakšen način ta območja prispevajo k razširitvi
turistične ponudbe in v kolikšni meri vzbudijo zanimanje turistov?
Kako uspešno revitalizirana degradirana območja prispevajo k turistični in prostočasni
ponudbi Ljubljane?
Ali predstavljajo ljubljanska degradirana območja potencial za revitalizacijo v
turistične in prostočasne namene?

Na prvo vprašanje smo odgovorili s predstavitvijo primerov dobre prakse (Porurje, Ironbridge
Gorge, Saltaire, javne klavnice v Španiji, park High Line). Našteta območja so z revitalizacijo
razširila svojo ponudbo na področju turizma in prostega časa ter s tem vzbudila zanimanje
turistov. Pri večini primerov to dokazujejo tudi podatki o obisku: na primer revitalizirano
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območje nekdanjega premogovnika Zeche Zollverein, ki deluje v sklopu Emscher
Landschaftsparka, letno obišče kar 1,5 milijona obiskovalcev iz Nemčije in tudi od drugod,
turistično območje soteske Ironbridge na leto pritegne med 250.000 in 300.000
obiskovalcev, Salt's Mill na leto privabi okoli pol milijona obiskovalcev, park High Line je leta
2013 obiskalo več kot 4 milijone turistov, revitalizirane javne klavnice v Španiji z zanimivimi
novimi funkcijami, kot so športni centri, galerije, knjižnice, muzeji in restavracije prav tako
pritegnejo številne obiskovalce.
V sklopu drugega vprašanja smo ugotovili, da v Ljubljani obstajajo degradirana območja, ki so
revitalizirana za potrebe turizma ali prostočasnih dejavnosti. Taki primeri so Metelkova (AKC
Metelkova mesto) in Stara mestna elektrarna ter deloma Rog (CSU Rog) in Tobačna. Našteta
območja so danes napolnjena z različnimi umetniškimi vsebinami (muzeji, galerije,
predstave, koncerti) in imajo funkcijo kulturnih središč. V magistrsko delo smo vključili tudi
dve območji, ki sta bili revitalizirani pred kratkim, danes pa imata pomembno prostočasno
vlogo (Golf Trnovo Ljubljana in RIC Sava).
Tretje raziskovalno vprašanje se nanaša na degradirana območja, ki se nahajajo v Ljubljani, in
njihov potencial za revitalizacijo v turistične in prostočasne namene. V ljubljanskih
degradiranih območjih smo prepoznali takšen potencial; predvsem zaradi ugodne lokacije in
lahke dostopnosti degradiranih območij (večinoma se nahajajo v središču mesta) in zaradi
njihove (industrijske) dediščine. Revitalizirana degradirana območja bi lahko pomembno
prispevala k pestrejši turistični ponudbi in prostočasni vlogi Ljubljane.
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14. POVZETEK
V magistrskem delu smo predstavili možnosti revitalizacije degradiranih območij v turistične
in prostočasne namene. Številni uspešno izvedeni projekti iz tujine (revitalizacija
premogovnikov in jeklarn v Porurju, Ironbridge Gorge, Saltaire, javne klavnice v Španiji, park
High Line) prikazujejo, da so nekatera območja ta potencial že prepoznala. Nekaj primerov
revitalizacije v turistične in/ali prostočasne namene najdemo tudi v Sloveniji: ogled rudnika s
kolesom - Podzemlje Pece, prostočasna in športnorekreacijska ponudba ob Velenjskem in
Škalskem jezeru, Park vojaške zgodovine v Pivki, Muzej usnjarstva na Slovenskem. Našteti
primeri dobre prakse, ki so v delu tudi podrobneje predstavljeni, dokazujejo, da lahko kljub
temu, da degradirana območja pogosto predstavljajo velik okoljski ali vizualni problem, ob
predhodni sanaciji, obnovi in revitalizaciji predstavljajo velik turistični potencial.
V magistrskem delu sta podrobneje obravnavani dve skupini izbranih degradiranih območij iz
Mestne občine Ljubljana. Prvo skupino predstavlja 11 degradiranih območij, ki so bila leta
2011 popisana v okviru projekta Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno
razvojna priložnost Slovenije, katerih današnje stanje smo preverili na terenu. Degradirana
območja Železniški muzej SŽ, Zelena jama, Kajuhova cesta in Kamniška ulica smo prepoznali
kot delno opuščena območja. Na območju Roga delujejo začasni uporabniki s kulturnim,
umetniškim, družabnim in socialnim programom. Na degradiranih območjih Kurilniška, Javna
skladišča in Smodinovec se na novo gradi. Degradirano območje, ki je bilo popisano na
območju Litostroja, je obnovljeno, v prenovljene prostore so se naselila podjetja s finančnoračunovodskimi storitvami. Degradirano območje nekdanje IMP je še vedno delno opuščeno,
vendar se je od prejšnjega popisa v nekaterih delih opuščene hale naselila nova dejavnost
(med drugim tudi športnorekreacijska ponudba).
V drugo skupino smo uvrstili 10 "znanih" ljubljanskih degradiranih območij in območij, ki so
imela na določeni točki svojega razvoja status degradiranega območja. Izdelali smo grafični
model, v katerega smo na podlagi stanja območja ter stopnje in usmeritve revitalizacije
uvrstili ta območja. Cukrarna ima trenutno status degradiranega območja, v planih je
predvidena revitalizacija v turistične in prostočasne namene. Zgradbe, ki so se nahajale na
območjih Šumija in Kolizeja so porušene, v načrtih je ponovna gradnja, ki pa je opustila idejo
o revitalizaciji v turistične in/ali prostočasne namene. Mestna klavnica je območje z novo
dejavnostjo – nakupovalno središče, ki nima (izrazite) turistične ali prostočasne funkcije.
Tobačna, Rog, Metelkova, Stara mestna elektrarna, Golf Trnovo Ljubljana in RIC Sava so
območja, ki so se bolj ali manj uspešno revitalizirala in imajo danes pomembno prostočasno
in turistično vlogo.
V magistrskem delu smo predstavili nekaj degradiranih območij, ki se trenutno nahajajo v
Ljubljani. Ker pa je mesto dinamičen sistem, bodo zaradi procesov deindustrializacije,
ekonomskega prestrukturiranja in suburbanizacije v njem vedno znova nastajala nova
opuščena, propadajoča in slabo izkoriščena degradirana območja (Frantal in sod., 2015).
Degradirana območja v Mestni občini Ljubljana se pogosto nahajajo v središču mesta ali pa
na dobro dostopnih lokacijah. Glede na to, da je cela vrsta prostočasnih dejavnosti
usmerjenih v mestni prostor, bi revitalizirana degradirana območja pomembno prispevala k
prostočasni ponudbi mesta. Na nekaterih revitaliziranih degradiranih območjih bi lahko
prostočasno/turistično ponudbo navezali na že obstoječo vsebino, kot so to na primer
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naredili v primeru Tobačne in Metelkove: Tobačni muzej predstavi industrijsko dediščino
Tobačne, hostel Celica ponuja prenočitev v prostorih nekdanjih zaporniških celic. V teh
primerih so ohranili identiteto območja, ki je obiskovalcem predstavljena na zanimiv in
inovativen način. Degradirana območja, ki se nahajajo bolj na obrobju mesta in imajo večjo
površino, bi lahko preobrazili v vrtičke, saj je vrtičkarstvo ena izmed najpomembnejših
prostočasnih aktivnosti prebivalcev Ljubljane (Jeršič, 2002), sama dejavnost pa ne potrebuje
večjih posegov v prostor ali posebne infrastrukture. Atraktivna lokacija in "vzdušje" nekaterih
(nekdanjih) degradiranih območij sta pripomogla k lociranju raznih prireditev, festivalov,
predstav na ta območja (na primer Flow Festival na Tobačni, koncerti in gledališke predstave
na Metelkovi, razni festivali v Stari mestni elektrarni). Takšne prireditve pritegnejo tudi veliko
tujih turistov in pomembno prispevajo k pestri turistični ponudbi Ljubljane. V katero izmed
degradiranih območij z zanimivo zgodovino in identiteto bi lahko umestili tudi "escape
room" oziroma sobo pobega. Obstoječe zgradbe (industrijske komplekse), ki še vedno
vsebujejo infrastrukturo iz časa obratovanja, bi lahko spremenili v sobe pobega, s tematiko,
ki bi se navezovala na industrijsko dediščino območja.
Ljubljana bi lahko degradirana območja inovativno revitalizirala v površine namenjene
prostočasnim aktivnostim in turizmu, s čimer bi ta območja pomembno prispevala k pestrejši
turistični ponudbi in prostočasni vlogi Ljubljane.
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15. SUMMARY
This master's thesis introduces the possibilities of brownfield area revitalization for tourism
and leisure purposes. Numerous successful projects, which were accomplished abroad
(revitalization of coal mines and steelworks in The Ruhr, Ironbridge Gorge, Saltaire, public
abattoirs in Spain, The High Line Park), show that some areas have already recognised this
potential. Some examples of revitalization for tourism and/or leisure purposes can also be
found in Slovenia: the bicycle tour through the abandoned mining tunnels under Mount
Peca, a wide range of activities in the vicinity of Velenje and Škale Lake, The Park of Military
History Pivka, The Museum of Leather Industry in Slovenia (located in Šoštanj). Some
examples of good practice are introduced in this thesis. Despite the fact that brownfield
areas are generally perceived as an environmental and aesthetic problem, examples of good
practice prove that regenerated and revitalized brownfield areas also carry a strong
potential for tourism development.
This master's thesis researches two groups of chosen brownfield areas in the Municipality of
Ljubljana. The first group introduces 11 brownfield areas, which were defined in the project
"Sustainable remediation of environmental burdens as sustainable development opportunity
for Slovenia". For the purposes of this master's thesis, another field survey has been
conducted in these areas in 2015. Brownfield areas Železniški muzej SŽ (The Railway
Museum of Slovenian railways), Zelena jama, Kajuhova street and Kamniška street have
been recognised as partly abandoned areas. Brownfield area Rog is occasionally hosting
different cultural, artistic, entertaining and social programmes. Brownfield areas Kurilniška,
Javna skladišča (public warehouses) and Smodinovec are currently under construction.
Brownfield area Litostroj has been refurbished and is now used to accommodate companies
with financial and accounting services. Brownfield area of the former IMP business is still
partly abandoned, however since the last inventory some parts of the abandoned hall have
become a place for new activities (one of them is now a sports and recreation facility).
The second group consists of 10 "well-known" brownfield areas in Ljubljana, as well as areas
that have had the status of a brownfield area at a certain point during their development. A
graphic model has been made that classifies these areas based on their condition, as well as
the stage and type of revitalization. Cukrarna is currently a brownfield area. Future plans for
this area include leisure activities and tourism. Buildings located in the areas of Šumi and
Kolizej have been demolished. Future plans don't include leisure and tourism purposes.
Mestna klavnica has been transformed into shopping mall. Tobačna, Rog, Metelkova, Stara
mestna elektrarna, Golf Trnovo Ljubljana and RIC Sava are the areas that have been more or
less successfully revitalized and play an important leisure and tourism role in Ljubljana.
In the master's thesis a few of Ljubljana's brownfield areas have been introduced. Since
cities are dynamic systems, new abandoned, dilapidated brownfield areas will arise due to
the processes of deindustrialization, economic restructuring and suburbanization (Frantal
and associates, 2015).
Brownfield areas in Ljubljana are often located in the centre of the town or on well
accessible locations. Considering the fact that all kinds of leisure activities are directed
towards urban areas, revitalized brownfield areas would significantly contribute to the wide
selection of leisure activities in town. Some revitalized brownfield areas could establish
connections between leisure/tourism activities and existing contents (examples of good
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practice: Tobačna and Metelkova: The Tobacco Museum introduces the industrial legacy of
Tobačna, hostel Celica offers accommodation in former prison cells). In these projects the
identity of the area is preserved and introduced to the visitors in an interesting and
innovative manner. Since gardening is one of the most popular leisure activities of the
inhabitants of Ljubljana (Jeršič, 2002) and the activity itself doesn't need larger spatial
interventions, larger brownfield areas located in the suburbs could be transformed into
allotments. The attractive location and atmosphere of some former brownfield areas
attracts different events, festivals and performances to these areas (for example Flow
Festival in Tobačna, concerts and theatre performances in Metelkova, different festivals in
Stara mestna elektrarna). Such events also attract many foreign tourists, which also
contribute to a variegated tourism offer of Ljubljana. In one of the brownfield areas with
interesting history and identity, an "escape room" could be placed as well. Existent buildings
that still contain infrastructure from the time of operation could be transformed into
thematic "escape rooms", which could be related to the industrial heritage of the area.
Ljubljana could innovatively revitalize it's brownfield areas into areas intended for leisure
activities and tourism. These revitalized areas would significantly contribute to a more
variegated tourism offer and leisure role of Ljubljana.

102

15. VIRI IN LITERATURA
Adamič, T., 2005. Revitalizacija ljubljanske mestne Klavnice. Trajekt zavod za prostorsko
kulturo. URL: http://trajekt.org/arhiv/?tid=1&id=368 (Citirano 30.11.2015).
Agaliotou, C., 2015. Reutilization of industrial buildings and sites in Greece can act as a lever
for the development of special interest/alternative tourism. Social and behavioural science,
175, str. 291-298. URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano 27.10.2015).
Alker, S., Stone, C., 2005. Tourism and leisure development on brownfield sites: an
opportunity to enhance urban sustainability. Tourism and hospitaliy planning &
development, 2, 1, str. 27-38. URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano 27.10.2015).
Anketa po gospodinjstvih: raziskava potovalnih navad prebivalcev Ljubljanske regije. 2003.
Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, 31 str. URL:
http://www.ppmol.org/urbanizem5/upload/documents/LJAnketa%20po%20gospodinjstvih%20Internet%20Final.pdf (Citirano 15.11.2015).
Bandur, S., 2013. Pokopani pod velikanskimi trgovskimi centri. Delo. URL:
http://www.delo.si/novice/slovenija/pokopani-pod-velikanskimi-trgovskimi-centri.html
(Citirano 25.11.2015).
Berman, L., Orr, D., Forrester, T., 2009. Improving community health: brownfields and health
monitoring. Environmental practice, 11, 3, str. 190-195. URL: http://www.sciencedirect.com/
(Citirano 27.10.2015).
Binioris, D., 2014. El matadero, a slaughterhouse turned phenomenal cultural hub. Naked
Madrin. URL: http://www.nakedmadrid.com/2014/04/17/el-matadero-a-slaughter-houseturned-into-a-phenomenal-cultural-hub/ (Citirano 18.11.2015).
Bole, D., 2008. Ekonomska preobrazba slovenskih mest. Ljubljana, Založba ZRC, 232 str.
Bole, D., 2010. Sekundarna gospodarska središča v Ljubljani: analiza stanja in presoja
načrtovanega razvoja. Urbani izziv, 21, 1, str. 5-20.
Boniface, B., Cooper, C., Cooper, R., 2012. Worldwide destinations: The geography of travel
and tourism. London, Routledge, 610 str.
Brkić, V., 2012. Kolizej v svoji zgodovini ni bil le simbol zanemarjanja in propadanja. Dnevnik.
URL: https://www.dnevnik.si/1042466855/lokalno/ljubljana/1042466855 (Citirano
19.11.2015).
Burgar, B. Vključevanje mesta v prenovo degradiranih območij in ponovno uporabo
obstoječih objektov: mesto kot razpoznavna struktura. Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
urejanje prostora. URL: http://www.ppmol.org/urbanizem5/mainpager.php?get=32
(Citirano 30.11.2015).
Cercleux, A. L., Merciu, F. C., Merciu, G. L., 2012. Models of technical and industrial heritage
re-use in Romania. Procedia environmental science, 14, str. 216-225. URL:
http://www.sciencedirect.com/ (Citirano 27.10.2015).

103

Cigale, D., 2015. Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo. Ljubljana, Znanstvena
založba Filozofske fakultete, 106 str. URL: http://www.ff.unilj.si/Portals/0/Dokumenti/ZnanstvenaZalozba/e-knjige/Prostocasna.pdf (Citirano
18.11.2015).
Cigale, D., Gosar, A., 2014. Značilnosti in težnje razvoja turizma v Sloveniji. V: Cigale, D.,
Lampič, B., Potočnik Slavič, I., Repe, B. (ur.). Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v
Sloveniji. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 13-46.
Cobraman. 2008. URL: http://www.cobramance.eu/Home/Aboutproject/tabid/92/language/en-US/Default.aspx (Citirano 7.11.2015).
Cobraman: Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities. URL:
http://www.cilj3.mzip.gov.si/index.php?id=13&lang=sl&record=18 (Citirano 24.11.2015).
Cobraman. Mestna občina Kranj. URL:
http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina,mestna_uprava,urad_za_okolje_in_prostor,c
obraman.htm (Citirano 24.11.2015).
Cobraman: new info point opened on brownfield re-development. 2012. URL:
http://www.central2013.eu/news-events-publications/news/newsdetail/articles//cobraman-new-info-point-opened-on-brownfield-re-development/ (Citirano
24.11.2015).
Crnović, D., 2007. Smetiščarski golf. Mladina. URL:
http://www.mladina.si/97154/smetiscarski-golf/ (Citirano 19.11.2015).
CSU Rog. Second chance – from industrial use to creative impulse. URL:
http://www.secondchanceproject.si/csu-rog/zgodovina (Citirano 23.11.2015).
Cvahte, A., Snoj, L., 2011. Geografsko vrednotenje degradiranih območij v izbranih
statističnih regijah. Dela, 36, str. 111-122.
Črnič, A., Dobrila, P. T., Ifko, S., Kardum, S., Koprivšek, N., Krpan, J. V., Ojsteršek, A., 2006.
Modeli revitalizacije objektov industrijske kulturne dediščine. Velenje, Mestna občina
Velenje, 119 str.
De Sousa, C. A., 2002. Turning brownfields into green space in the city of Toronto. Landscape
and urban planning, 948, str. 1-18. URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano
27.10.2015).
Dobravc, T., 2011. Revitalizacija starega industrijskega območja Cinkarne Celje. Diplomsko
delo. Maribor, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 96 str. URL:
https://dk.um.si/Dokument.php?id=22711&lang=slv (Citirano 23.11.2015).
Drugačni muzej: Kovaški muzej Kropa. Delo. 2015. URL:
http://www.delo.si/kultura/razno/drugacni-muzeji-kovaski-muzej-kropa.html (Citirano
1.12.2015).

104

Edwards, J. A., Llurdes, J. C., 1996. Mines and quarries: industrial heritage tourism. Annals
tourism research, 23, 2, str. 341-363. URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano
27.10.2015).
Emscher park: from dereliction to scenic landscapes. DAC & cities. 2014. URL:
http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities/all-cases/green-city/emscher-park-fromdereliction-to-scenic-landscapes/ (Citirano 21.11.2015).
Ertel, T., Lewandowska, H., Weckwerd, N.,Zinz, R., Gozdzieska, A., Borecki, K., Danel, R.,
Stalmachova, B., Ziherl, J., Šaškova, M., Franceschini, C., Mušič, B., Cotič, B., 2011.
Upravljanje prenove degradiranih območij: od izobraževanja do prakse. Ljubljana,
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 20 str. URL:
http://www.zens.si/dokumenti/raziskava-upravljanje-prenove-degradiranih-podrocij.pdf
(Citirano 29.11.2015).
European route of industrial heritage. URL: http://www.erih.net/service/topmenu/abouterih.html (Citirano 30.11.2015).
Flow Festival. URL: http://www.flowfestival.si/ (Citirano 27.11.2015).
Foursquare. Metelkova Mesto. URL: https://foursquare.com/v/akc-metelkovamesto/4b6c905ff964a5206f432ce3 (Citirano 6.1.2016).
Frantal, B., Greer-Vootten, B., Klusaček, P., Krejči, T., Kunc, J., Martinat, S. 2015. Exploring
spatial patterns of urban brownfield regeneration: the case of Brno Czech republic. Cities,
44, str. 9-18. URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano 27.10.2015).
Fuentes, J. M., Lopez-Sánchez, M., Garcia, I. A., Ayuga, F., 2015. Public abattoirs in Spain:
history, construction characteristics and the possibility of their reuse. Journal of cultural
heritage, 16, str. 632-639. URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano 27.10.2015).
Gabrijelčič, A., 2015. Nazaj v preteklost. Mladina. URL:
http://www.mladina.si/168683/naprej-v-preteklost/ (Citirano 19.11.2015).
Garbea, R. V., 2013. Urban tourism between content and aspiration for urban development.
Management and marketing, 9, 1, str. 193-201. URL: http://www.sciencedirect.com/
(Citirano 27.10.2015).
Geografija. 1982. Ljubljana, Cankarjeva založba, 272 str.
Geografski terminološki slovar. 2005. Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.).
Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 451 str.
Geopedia. Sloj degradiranih območij. URL:
http://www.geopedia.si/#T105_x499072_y112072_s9_b4 (Citirano 3.11.2015).
Golf Trnovo Ljubljana. URL: http://www.golftrnovo.com/predstavitev/ (Citirano 19.11.2015).
Gosar, A., 2002. Izbrane značilnosti turizma v Ljubljani. V: Pak, M. (ur.). Geografija Ljubljane.
Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, str. 149-168.

105

Gril, A., 2004. Prosti čas mladih v Ljubljani: psihosocialna analiza potreb in možnosti za
njihovo uresničevanje. Povzetek raziskovalnega poročila. Ljubljana, Pedagoški inštitut, 22 str.
URL: http://www.ljubljana.si/file/57116/povzetek-porocila-prosti-cas.pdf (Citirano
10.11.2015).
Hirschhourn, J. S. Brownfields projects to improve public health. National governors
association, 5 str. URL:
http://www.nga.org/files/live/sites/NGA/files/pdf/1102BROWNFIELDS.pdf (Citirano
18.11.2015).
Ifko, S., 2003. Varstvo industrijske arhitekturne dediščine v Sloveniji. Doktorska disertacija.
Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, 357 str.
Ifko, S., 2014. Industrial architectural heritage – re-evaluating research parameters for more
authentic preservation approaches. Journal of architectural and town-planning theory, 48, 34, str. 137-155.
In Your Pocket. Metelkova Mesto. URL: http://www.inyourpocket.com/ljubljana/MetelkovaMesto_39176v (Citirano 6.1.2016).
Ironbridge gorge. UNESCO, World heritage convention. URL:
http://whc.unesco.org/en/list/371 (Citirano 17.11.2015).
Jaklič, M., 2014. Adijo, tovarna: tovarna Rog je cvetela v drugačnih časih. Delo. URL:
http://www.delo.si/adijo-tovarna/adijo-tovarna-tovarna-rog-je-cvetela-v-drugacnihcasih.html (Citirano 23.11.2015).
Jamnik, B., Smrekar, A., Vrščaj, B., 2009. Vrtičkarstvo v Ljubljani. Ljubljana. Založba ZRC, 224
str.
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa ''CRP 2015'' v
letu 2015. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 2015. URL:
https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/15/razp-crp-15.asp (Citirano 10.11.2015).
Jernej, S., 2000. Mestna klima. V: Gabrovec, M., Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana:
geografija mesta. Ljubljana. Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 117-130.
Jeršič, M., 1985. Turistična geografija. Filozofska fakulteta Univerze Edvarda Kardelja v
Ljubljani, Oddelek za geografijo, 195 str.
Jeršič, M., 1998. Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije. Ljubljana, Inštitut za geografijo, 127
str.
Jeršič, M., 2000. Vpliv rekreacije na funkcijsko in strukturno zgradbo Ljubljane. V: Gabrovec,
M., Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana: geografija mesta. Ljubljana. Založba ZRC, ZRC SAZU,
str. 241-250.
Jeršič, M., 2002. Prostočasna funkcija Ljubljane in njene okolice. V: Pak, M. (ur.). Geografija
Ljubljane. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, str. 171-191.

106

Jesenšek, M., 2014. Novi Kolizej: namere investitorja še skrivnost. Delo. URL:
http://www.delo.si/novice/ljubljana/novi-kolizej-namere-investitorja-se-skrivnost.html
(Citirano 19.11.2015).
Jezera Velenja. URL: http://www.jezera-velenja.si/si/ (Citirano 1.12.2015).
Kladnik, D., 2005. Mestna klavnica na papirju. Dnevnik. URL: https://www.dnevnik.si/120501
(Citirano 20.11.2015).
Klinar, K., 2007. Valorizacija degradiranih površin v občini Jesenice. Diplomsko delo.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 118 str. URL: http://geo.ff.unilj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200705_klemen_klinar.pdf (Citirano 27.11.2015).
Koghee, M., 2013. Znamenitosti iz ropotarnice zgodovine. Delo. URL:
http://www.delo.si/druzba/trip/znamenitosti-iz-ropotarnice-zgodovine.html (Citirano
1.12.2015).
Kokot, M., 2014. Kazalniki trajnosti pri revitalizaciji starih industrijskih območij. Doktorska
disertacija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 257 str.
Kolizej. Wikipedia. URL: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolizej,_Ljubljana (Citirano 19.11.2015).
Koželj, J., 1998. Degradirana urbana območja. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje, 252 str.
Koželj, J., 2015a. Revitalizacija degradiranih območij (osebni vir, 24.11.2015). Ljubljana.
Koželj, J., 2015b. Vizija Ljubljane 2025. Mestna občina Ljubljana. URL:
http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/vizija-ljubljane/ (Citirano 22.10.2015).
Kunzmann, K. R., 2004. Creative brownfield redevelopment: the experience of the IBA
Emscher park initiative in the Ruhr in Germany. V: Greenstein, R., Sungu-Eryilmaz, Y. (ur.).
Recycling the city: the use and reuse of urban land. Cambridge, Lincoln institute of land
policy, str. 201-2017. URL: http://mams.rmit.edu.au/d00h8s58dfmcz.pdf (Citirano
29.10.2015).
Langston, C., Wong, F. K. W., Hui, E. C. M., Shen, L. Y., 2008. Strategic assessment of building
adaptive reuse opportunities in Hong Kong. Building and environment, 43, str. 1709-1718.
URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano 27.10.2015).
Lavrič, S., 2008. Revitalizacija degradiranega industrijskega območja v Dekanih. Diplomsko
delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 39 str. URL: http://geo.ff.unilj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200807_santina_lavric.pdf (Citirano 29.10.2015).
Lee, Y. J., 2015. Creating memorable experience in a reuse heritage site. Annals of tourism
research, 55, str. 155-170. URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano 27.10.2015).
Ljubljana – mestna klavnica. URL:
http://www.europeana.eu/portal/record/08520/MK_Foto_d02040_003_b_jpg.html
(Citirano 21.12.2015).

107

Local Life. Metelkova Mesto. URL: http://www.local-life.com/ljubljana/culture/68Metelkova_Mesto (Citirano 6.1.2016).
Lonely Planet. Metelkova Mesto. URL:
http://www.lonelyplanet.com/slovenia/ljubljana/entertainment-nightlife/other/metelkovamesto (Citirano 6.1.2016).
Marot, N., 2005. Strokovna izhodišča in smernice za prostorsko ureditev na primeru
degradiranega jugovzhodnega dela Trbovelj. Diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo, 180 str.
Matos, U., 2005. Pozabljena dediščina. Mladina, 25. URL:
http://www.mladina.si/97880/pozabljena-dediscina/ (Citirano 27.11.2015).
Matoz, H., 2015. Sanacija degradiranih površin (osebni vir, 25.11.2015). Ljubljana.
Matoz, Z., 2013. Metelkova: Dve desetletji drugačnega sloga. Delo. URL:
http://www.delo.si/kultura/dediscina/metelkova-dve-desetletji-drugacnega-sloga.html
(Citirano 22.11.2015).
Megla, M., 2014. Dolgo stoletje za neometano opečnato fasado. Delo. URL:
http://www.delo.si/kultura/oder/dolgo-stoletje-za-neometano-opecnato-fasado.html
(Citirano 27.11.2015).
Metelkova mesto. URL: http://www.metelkovamesto.org/ (Citirano 22.11.2015).
Metelkova mesto - alternativni kulturni center. Visit Ljubljana. URL:
http://www.visitljubljana.com/si/aktivnosti/zabava/1420/poidetail.html (Citirano
22.11.2015).
Mihelič, B., Koželj, J., Gajšek, M., 2014. Ljubljana: portret mesta. Ljubljana, Mestna občina
Ljubljana, 91 str.
Mihevc, B., Mušič, V. B., 1998. Geografska lega. V: Rebolj, J. (ur.). Poselitev ljubljanske kotline
– urbani razvoj Ljubljane. Ljubljana, Mestni muzej, str. 18-19.
Milakovič, T., 2015. Kako v turizmu uspešno prodati doživetje. Večer, 590, (5. december
2015), str. 2.
Minnesota targeted brownfield assessment program: brownfields to green space and urban
gardens. 2010. St. Paul, Minnesota pollution control agency, 2 str. URL:
https://www.pca.state.mn.us/sites/default/files/c-brwnfld1-01.pdf (Citirano 28.10.2015).
MK Projekt. EU podpora industrijskemu in kulturnemu turizmu. 2013. URL: http://www.mkprojekt.si/sl/direktni-eu-razpisi/eu-podpora-industrijskemu-in-kulturnemu-turizmu/ (Citirano
22.11.2015).
Mrevlje, N., 2014. Danes je za svoj ''neuspeh'' kriv posameznik. Planet Siol. URL:
http://www.siol.net/kultura/umetnost_in_oblikovanje/2014/06/po_poteh_ljubljanskih_tova
rn.aspx (Citirano 20.11.2015).

108

Mrevlje, N., 2015a. Šumi: nekoč tovarna, nato kultni lokal, v prihodnosti luksuzna stanovanja.
Planet Siol. URL:
http://www.siol.net/kultura/umetnost_in_oblikovanje/2015/10/sumi_nekoc_in_danes.aspx
(Citirano 27.11.2015).
Mrevlje, N., 2015b. Tobačna tovarna: od Filter 57 do festivala Flow. Planet Siol. URL:
http://www.siol.net/kultura/novice/2015/07/nekdanja_tobacna_tovarna_tudi_kot_festivals
ko_prizorisce.aspx?format=json&hide_hf=1&mob=1&os=ios&ver=2.4 (Citirano 27.11.2015).
Muzej usnjarstva na Slovenskem. 2015. URL: http://slo-ind-ded.si/muzej-usnjarstva-naslovenskem/ (Citirano 1.12.2015).
Načrt za novi Kolizej razburja. 24ur. 2007. URL: http://www.24ur.com/novice/slovenija/kjebo-stal-nadomestek-kolizeja.html (Citirano 19.11.2015).
Nastanitvena statistika. 2015. Statistični urad Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/21_gostinstvo_turizem/02_21645_nasta
nitev_letno/02_21645_nastanitev_letno.asp (Citirano 6.11.2015).
Nickerson, T., 2010. Landschaftspark Duisburg-Nord. URL:
http://people.umass.edu/latour/Germany/tnickerson/ (Citirano 15.11.2015).
Od muzeja moderne umetnosti k muzeju sodobne umetnosti. Moderna galerija + Muzej
sodobne umetnosti Metelkova. URL: http://www.mg-lj.si/si/o-nas/789/noga-kontakt/
(Citirano 22.11.2012).
Oživitev bregov Save – rekreacijski in izobraževalni center Sava. Projekti MOL. 2014. URL:
http://ljubljanski.projekti.si/ozivitev-bregov-save.aspx (Citirano 21.11.2015).
Pak, M., 2002. Funkcijska zgradba Ljubljane. V: Pak, M. (ur.). Geografija Ljubljane. Ljubljana,
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, str. 131-148.
Pak, M., 2004. Specifični elementi v funkcijski zgradbi Ljubljane. Dela, 22, str. 27-38.
Pak, M., Rus, A., 2005. Problematika razvoja mest in spreminjanja rabe mestnega prostora.
Dela, 24, str. 159-170.
Park vojaške zgodovine. URL: http://parkvojaskezgodovine.si/o-muzeju/ (Citirano
1.12.2015).
Petkovšek, J., 2012. Bo Cukrarna končala enako kot Kolizej? Delo. URL:
http://www.delo.si/novice/ljubljana/bo-cukrarna-koncala-enako-kot-kolizej.html (Citirano
18.11.2015).
Petkovšek, J., 2014a. Galerija Cukrarna – grad v oblakih? Delo. URL:
http://www.delo.si/novice/ljubljana/galerija-cukrarna-ndash-grad-v-oblakih.html (Citirano
18.11.2015).
Petkovšek, J., 2014b. Namesto novega Šumija bo začasno parkirišče. Delo. URL:
http://www.delo.si/novice/ljubljana/namesto-novega-sumija-zacasno-parkirisce.html
(Citirano 27.11.2015).
109

Petkovšek, J., 2015. Načrti za obnove Cukrarne eno, resničnost drugo. Delo. URL:
http://www.delo.si/novice/ljubljana/nacrti-za-obnovo-cukrarne-eno-resnicnost-drugo.html
(Citirano 18.11.2015).
Pilotni projekt RogLAB. Second chance – from industrial use to creative impulse. URL:
http://www.secondchanceproject.si/pilotni-projekt (Citirano 26.11.2015).
Plut, D., 2004. Geografske metode proučevanja degradacije okolja. Ljubljana, Filozofska
fakulteta, Oddelek za geografijo, 188 str.
Plut, D., 2007. Ljubljana in izzivi sonaravnega razvoja. Ljubljana, Oddelek za geografijo
Filozofske fakultete, 183 str.
Podzemlje Pece. 2014. URL: http://www.podzemljepece.com/si/main/onas (Citirano
1.12.2015).
Politika urejanja prostora Republike Slovenije. 2002. Hladnik, J., Kreitmayer, J., Vuga, T.,
Zavodnik Lamovšek, A. (ur.). Ljubljana, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za
prostorsko planiranje, 14 str. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/politika-upro.pdf
(Citirano 27.10.2015).
Potočnik, N., 2015. Eno leto, 9 escape roomov in dve novi sobi. URL: http://escaperoom.si/prvo-leto-nov-escape-room/ (Citirano 6.1.2016).
Predstavitev Ljubljane. URL: http://www.visitljubljana.com/si/ljubljana-in-osrednjaslovenija/ljubljana/predstavitev (Citirano 25.10.2015).
Preobrazba klavnice. Delo. 2015. URL: http://www.delo.si/clanek/7785 (Citirano
20.11.2015).
Razvojni projekt. Second chance – from industrial use to creative impulse. URL:
http://www.secondchanceproject.si/second-chance/razvojni-projekt (Citirano 26.11.2015).
Rebernik, D., 2000. Morfolološka zgradba. V: Gabrovec, M., Orožen Adamič, M. (ur.).
Ljubljana: geografija mesta. Ljubljana, Ljubljansko geografsko društvo, Založba ZRC, ZRC
SAZU, str. 39-52.
Rebernik, D., 2007. Trajnostni prostorski razvoj in novejši procesi v prostorskem razvoju
Ljubljane. Dela, 27, str. 17-38.
Rebernik, D., 2008. Urbana geografija: geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu.
Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 294 str.
RIC Sava. Mestna občina Ljubljana. 2012. URL: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-vljubljani/v-srediscu/77718/detail.html (Citirano 21.11.2015).
Rothenberg, J., Lang, S., 2015. Repurposing the High Line: aesthetic experience and
contradiction in West Chelsea. City culture and society, str. 1-12. URL:
http://www.sciencedirect.com/ (Citirano 27.10.2015).
Rus, A., Stanič, I., 1994. Členitev mesta Ljubljana. Geografski vestnik, 66, str. 5-33.
110

Saltaire. UNESCO, World heritage convention. URL: http://whc.unesco.org/en/list/1028
(Citirano 17.11.2015).
Salt's Mill. URL: http://www.saltsmill.org.uk/ (Citirano 17.11.2015).
Stara mestna elektrarna. Bunker. URL: http://www.bunker.si/slo/stara-elektrarna (Citirano
27.11.2015).
Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 2004. Ljubljana, Urad za prostorski razvoj,
Direktorat za prostor na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, 75 str. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/sprs_slo.pdf
(Citirano 2.11.2015).
Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020. 2014.
Ljubljana, Turizem Ljubljana, 94 str. URL:
https://www.visitljubljana.com/file/1565192/strategija-2014-2020.pdf?download (Citirano
28.10.2015).
Stušek, P., 2006. Turizem v Ljubljani po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Diplomsko delo.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 85 str. URL: http://geo.ff.unilj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200605_petra_stusek.pdf (Citirano 7.11.2015).
Šket, G., 2011. High Line park je ena izmed najmlajših newyorških znamenitosti. Delo. URL:
http://www.delo.si/druzba/kult/high-line-park-je-ena-izmed-najmlajsih-newyorskihznamenitosti.html (Citirano 17.11.2015).
Špes, M., 1998. Degradacija okolja kot dejavnik diferenciacije urbane pokrajine. Ljubljana,
Inštitut za geografijo, 199 str.
Špes, M., Krevs, M., Lampič, B., Mrak, I., Ogrin, M., Plut, D., Vintar Mally, K., 2012. Sonaravna
sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije. Zaključno poročilo.
Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 66 str.
Število prebivalcev. 2015. Statistični urad Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/20_05C4
0_prebivalstvo_obcine/20_05C40_prebivalstvo_obcine.asp (Citirano 2.11.2015).
Šulin, A., 2007. Preobrazba industrijskih območij v Mestni občini Ljubljana. Diplomsko delo.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 109 str. URL: http://geo.ff.unilj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200705_anja_sulin.pdf (Citirano 7.11.2015).
Teržan, V., 2011. Tobačna: mesto v mestu. Delo. Pogledi, 16-17, (10. avgust 201). URL:
http://www.pogledi.si/druzba/tobacna-mesto-v-mestu (Citirano 27.11.2015).
Teržan, V., 2012.Tovarna presežne vrednosti. Delo. Pogledi, 11, (13. junij 2012). URL:
http://www.pogledi.si/druzba/tovarna-presezne-vrednosti (Citirano 26.11.2015).
The Guardian. Metelkova. URL: http://www.theguardian.com/cities/2015/jul/24/metelkovaljubljana-abandoned-barracks-europe-squat (Citirano 6.1.2016).

111

Timothy, D., 2005. Shopping tourism, retailing, and leisure. Buffalo, Chanell View
Publications, 222 str.
Tobačni muzej Ljubljana. URL: https://museu.ms/museum/details/16278/tobacni-muzejljubljana (Citirano 27.11.2015).
TripAdvisor. Metelkova. URL: http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274873d734854-Reviews-Metelkova-Ljubljana_Upper_Carniola_Region.html (Citirano 6.1.2016).
Turizem. 2015. Statistični urad Republike Slovenije. URL:
http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=24&headerbar=21 (Citirano 7.11.2015).
Vargas-Sánchez, A., 2011. Industrial tourism: opportunities for city and enterprise. Annals of
tourism research, 38, str. 1203-1204. URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano
27.10.2015).
Virtual Tourist. Metelkova Mesto. URL:
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Slovenia/Mestna_Obcina_Ljubljana/Ljubljana688015/Nightlife-Ljubljana-Metelkova_mesto-BR-1.html (Citirano 6.1.2016).
Visit Ljubljana. URL: http://www.visitljubljana.com/si/enews/2015/avgust/73248/detail.html (Citirano 25.10.2015).
Wolch, J. R., Byrne, J., Newell, J. P., 2014. Urban green space, public health and
environmental justice: the challenge of making cities ''just green enough''. Landscape and
urban planning. 125, str. 234-244. URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano
27.10.2015).
Xie, P. F., 2006. Developing industrial heritage tourism: a case study of the proposed Jeep
museum in Toledo Ohio. Tourism management, 27, str. 1321-1330. URL:
http://www.sciencedirect.com/ (Citirano 27.10.2015).
Xie, P. F., 2015. A life cycle model of industrial heritage development. Annals of tourism
research, 55, str. 141-154. URL: http://www.sciencedirect.com/ (Citirano 27.10.2015).
Zakon o prostorskem načrtovanju. 2007. Uradni list RS, 33. URL:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675 (Citirano 14.11.2015).
Zakon o varstvu okolja. 2004. Uradni list RS, 41. URL: https://www.uradnilist.si/1/content?id=72890 (Citirano 15.12.2015).
Zakrajšek, U., Tolar, A., Haus, K., 2012. Degradirane površine v občini Jesenice. Jesenice,
Občina Jesenice, 38 str. URL: http://www.jesenice.si/en/pomembniprojekti/item/download/1649 (Citirano 7.11.2015).
Zeche Zollverein. Wikipedia. URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schr%C3%A4gluftbild_der_Zeche_Zollverein_(Bild
-Nr._551-26).jpg (Citirano 15.11.2015).
Ziherl, J., 2015. Projekt Cobraman (osebni vir, 24.11.2015). Kranj.
112

Zollverein. UNESCO world heritage site: the cultural hearth of the Ruhr area. 2012. Essen,
Zollverein fundation, 12 str. URL:
https://www.zollverein.de/uploads/assets/5138954c695498381800001b/Zollverein_World_
Heritage_Site_Flyer_e.pdf (Citirano 4.11.2015).

113

16. SEZNAM GRAFOV, KART, PREGLEDNIC IN SLIK
Graf 1: Prihodi turistov med leti 2008 in 2014 ......................................................................... 22
Graf 2: Prenočitve turistov med leti 2008 in 2014 ................................................................... 22
Graf 3: Število sob in ležišč med leti 2008 in 2014 ................................................................... 23
Karta 1: Degradirana območja v Ljubljani leta 1998 ................................................................ 36
Karta 2: Degradirana območja v Ljubljani leta 2007 ................................................................ 37
Karta 3: Sanacija in ponovna raba degradiranih urbanih območij v Ljubljani leta 2007 ......... 38
Karta 4: Površina degradiranih območij po občinah ................................................................ 39
Karta 5: Razporeditev degradiranih območij po vrsti in velikosti ............................................ 40
Karta 6: Degradirana območja v MOL leta 2011 ...................................................................... 41
Karta 7: Lokacije degradiranih območij v MOL leta 2011 ........................................................ 49
Karta 8: Območje projekta RIC Sava......................................................................................... 89
Preglednica 1: Prihodi turistov med leti 2008 in 2014 ............................................................. 21
Preglednica 2: Prenočitve turistov med leti 2008 in 2014 ....................................................... 22
Preglednica 3: Število sob in ležišč med leti 2008 in 2014 ....................................................... 23
Preglednica 4: Prihodi in prenočitve tujih turistov leta 2014 .................................................. 24
Preglednica 5: Dejavnosti v prostem času med tednom ......................................................... 29
Preglednica 6: Dejavnosti v prostem času ob koncu tedna ..................................................... 29
Preglednica 7: Degradirana območja v MOL leta 2011 ............................................................ 41
Slika 1: Slovenska industrijska dediščina vključena v ERIH ...................................................... 47
Slika 2: Rog leta 2011 ............................................................................................................... 50
Slika 3: Rog leta 2015 ............................................................................................................... 50
Slika 4: Kurilniška leta 2011 ...................................................................................................... 51
Slika 5: Kurilniška leta 2015 ...................................................................................................... 51
Slika 6: Železniški muzej SŽ leta 2011 ...................................................................................... 51
Slika 7: Železniški muzej SŽ leta 2015 ...................................................................................... 52
Slika 8: Litostroj leta 2011 ........................................................................................................ 52
Slika 9: Litostroj leta 2015 ........................................................................................................ 53
Slika 10: Zelena jama leta 2011 ................................................................................................ 53
Slika 11: Zelena jama leta 2015 ................................................................................................ 54
Slika 12: Javna skladišča leta 2011 ........................................................................................... 54
Slika 13: Javna skladišča leta 2015 ........................................................................................... 54
Slika 14: Nekdanja IMP leta 2011 ............................................................................................. 55
Slika 15: Nekdanja IMP leta 2015 ............................................................................................. 55
Slika 16: Smodinovec leta 2011 ................................................................................................ 56
Slika 17: Smodinovec leta 2015 ................................................................................................ 56
Slika 18: Kolinska leta 2011 ...................................................................................................... 57
Slika 19: Kolinska leta 2015 ...................................................................................................... 57
Slika 20: Kajuhova cesta leta 2011 ........................................................................................... 58
Slika 21: Kajuhova cesta leta 2015 ........................................................................................... 58
Slika 22: Kamniška ulica leta 2011............................................................................................ 59
Slika 23: Kamniška ulica leta 2015............................................................................................ 59
114

Slika 24: Nekdanje delujoče tovarne na območju današnjega Emscher Landschaftsparka .... 61
Slika 25: Plezalna stena, Emscher Landschaftspark ................................................................. 61
Slika 26: Zeche Zollverein okoli leta 1930 ................................................................................ 62
Slika 27: Bazen, Zeche Zollverein ............................................................................................. 62
Slika 28: Prireditev na območju Zeche Zollverein .................................................................... 63
Slika 29: Ironbridge Gorge nekoč ............................................................................................. 64
Slika 30: Ironbridge Gorge danes ............................................................................................. 64
Slika 31: Ironbridge Gorge - muzej ........................................................................................... 64
Slika 32: Salt's Mill nekoč ......................................................................................................... 66
Slika 33: Ena izmed galerij Salt's Mill........................................................................................ 66
Slika 34: Plesni tečaj v eni izmed revitaliziranih javnih klavnic v Španiji .................................. 67
Slika 35: Park High Line v mestu New York .............................................................................. 68
Slika 36: Parkirišče za kolesa (projekt COBRAMAN) ................................................................. 70
Slika 37: Info točka (projekt COBRAMAN) ................................................................................ 71
Slika 38: Propadajoča Cukrarna ................................................................................................ 74
Slika 39: Načrti za Galerijo Cukrarna (biroja Scapelab) ............................................................ 74
Slika 40: Načrt za poslovno-stanovanjski objekt Šumi ............................................................. 75
Slika 41: Začasno parkirišče na območju nekdanje tovarne Šumi ........................................... 76
Slika 42: Kolizej sredi 19. stoletja ............................................................................................. 77
Slika 43: Kolizej leta 2006 ......................................................................................................... 77
Slika 44: Načrti za Kolizej (nizozemska arhitekturna pisarna Neutelings Riedijk) .................... 77
Slika 45: Načrti za Kolizej (nemški projektanti) ........................................................................ 78
Slika 46: Tobačni muzej ............................................................................................................ 79
Slika 47: Festival Flow podnevi................................................................................................. 80
Slika 48: Festival Flow ponoči ................................................................................................... 80
Slika 49: Rog ............................................................................................................................. 82
Slika 50: AKC Metelkova mesto ................................................................................................ 83
Slika 51: Mestna klavnica v Ljubljani ........................................................................................ 85
Slika 52: Nakupovalno središče na območju nekdanje mestne klavnice ................................. 85
Slika 53: Stara mestna elektrarna ............................................................................................ 86
Slika 54: Golf Trnovo Ljubljana ................................................................................................. 88
Slika 55: Otroška igrala na območju RIC Sava .......................................................................... 89
Slika 56: Grafični model - stanje izbranih degradiranih območij v Ljubljani ............................ 90

115

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 14. februar 2016

Kaja Uršič

116

