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PRENOVA SREDNJEVEŠKEGA DELA LJUBLJANE
Izvleček:
Delo opisuje problem prenove srednjeveškega jedra Ljubljane, ki je nastal zaradi urbane,
prebivalstvene in funkcijske degradacije tega območja v preteklih desetletjih. Namen dela
je raziskati stanje na izbranem območju in vzroke zanj ter poiskati smernice za uspešno
prenovo. Pri izdelavi dela je uporabljena literatura, obdelani so statistični podatki in
podatki, zbrani na terenu. V prvem delu naloge so predstavljeni cilji prenove ter vzroki, ki
so spodbudili urbanistično planiranje k oblikovanju prenovitvenih načrtov. Raziskana sta
terminologija in razvoj koncepta prenove v Sloveniji in Evropi. Podano je trenutno plansko
stanje za področje Stare Ljubljane, ki vključuje tudi načrtovane razvojne strategije. V
drugem delu naloge je opravljena analiza prebivalstva, funkcij, grajenega okolja in
turistično-kulturnega utripa na območju Stare Ljubljane. Zadnji del naloge povzema stanje,
ki se izboljšuje, nato pa podaja štiri možne scenarije razvoja, ki naj bodo merilo za
prenovo. Izbran in ovrednoten je »vzdrževani razvoj«, ki naj bi srednjeveškemu delu
Ljubljane ohranil historični videz in pestro socialno strukturo, obenem pa oblikoval
lokalno identiteto prostora in ponudil privlačen življenjski utrip. V zaključku so
predstavljene možne rešitve za izbrane probleme, ki vključuje ustanovitev agencije za
prenovo in sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem.
Ključne besede: mesta, obnova mest, Ljubljana, revitalizacija, urbanistično načrtovanje,
vzdrževani razvoj

RENEWAL OF THE LJUBLJANA MEDIEVAL CENTRE
Abstract:
This paper describes the problem of Ljubljana medieval cetre renewal, which emerged
because of the building, demographic and functional degradation of the area in the past
decades. The aim is to investigate the present conditions of the selected area, and causes
that created them, to finally present guidelines for a successful renewal. The existing
literature has been used for the preparation of the paper, together with processing of the
statistical and fieldwork data. The first part introduces purposes of the renewal and causes
that stimulated urban planning towards renewal projects. Terminology and the
development of the renewal concept in Slovenia have been researched. Present planning
for the »Old Ljubljana« is described together with development strategies for the future. In
the second part, the paper analyses demographic, functional, urban and cultural situation of
the »Old Ljubljana«. The last part of the thesis summarizes the conditions, which are
improving, and introduces four possible development scenarios as guidelines for the
renewal. The »sustainable development« scenario has been chosen and valued in a way,
that would preserve the historical appearance and varied social structure, form local
identity and offer attractive lifestyle to the Ljubljana medieval centre. Possible solutions
for selected problems are presented in the conclusion, which include the creation of an
agency for renewal and public-private partnership.
Key words: cities, urban renewal, Ljubljana, revitalization, urban planning, sustainable
development
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1.

UVOD

1.1.

OPIS PROBLEMA

Večina slovenskih mest izvira iz srednjega veka in z ohranjenimi mestnimi jedri
predstavlja izredno bogastvo. Grajena stavbna dediščina predstavlja kontinuiteto poselitve
slovenskega prostora in je zgodovinski zapis prostora, v katerem je mestno jedro nastalo
ter se skozi čas tudi spreminjalo. Prikazuje raznovrstnost prostora in našo naselbinsko
kulturo. Stara srednjeveška jedra mest so izrednega pomena za narodovo bogastvo,
kulturno identiteto in prepoznavnost mesta tako na lokalni, regionalni, državni ravni pa
tudi na mednarodni ravni. Predstavljajo male enklave sredi hitro rastočih mestnih
organizmov, ki na videz kljubujejo času in razvoju, obenem pa največkrat predstavljajo
srce mesta s svojimi utripom in privlačnostjo, s katerima privabljajo domače obiskovalce
in tudi vedno večje število turistov.
Obenem se ti najstarejši deli mest srečujejo s številnimi problemi. Med njimi so vse bolj
pereči naslednji: staranje prebivalstva, zamiranje življenja, usihanje funkcionalnosti in
slabšanje videza starih mestnih jeder. Ta proces pa ni izključno naš ali pa nov pojav, saj ga
poznajo skoraj vsa večja (evropska) mesta. Priča smo mu bili že v sredini dvajsetega
stoletja, pri nas pa smo ga prvič reševali v osemdesetih letih dvajsetega stoletja (Fister,
2001). Problem je postal še bolj pereč z osamosvojitvijo države in procesom privatizacije.
Tudi najstarejši del slovenskega glavnega mesta, Stara Ljubljana, se srečuje s podobnimi
težavami. Staranje prebivalstva, slaba socialna struktura prebivalstva, propadanje stavbnih
pročelij in slabo vzdrževanje stanovanj, neprestano menjavanje dejavnosti ali njihova
neprimernost, slabo urejeni javni prostori – trgi, ulice, parki - neurejena lastništva, slaba
prometna urejenost, pomankanje parkirnih prostorov in površin za pešce, itd. Zaradi teh
razmer se dejavnosti, ljudje in s tem tudi mestni utrip vse bolj selijo na mestna obrobja, v
nakupovalna središča. Nekatera območja v starem delu zato propadajo, iniciative med
ostarelim ali socialno šibkejšim prebivalstvom pa za obnovo ni.
Proces PRENOVE Stare Ljubljane je tu nujnen kot celovit pristop k izboljšanju
prebivalstvene, funkcijske in urbanistične strukture, ki degradiranim območjem vrne
prijetnost bivanja, funkcionalno urejenost, veličastni videz zgodovinske arhitekture in
končno tudi življenjski utrip.
Zamisel za tematiko mojega diplomskega dela se mi je porodila po neštetih sprehodih in
mimohodih skozi Staro Ljubljano, saj sem večino mladosti preživela v neposredni bližini
tega najstarejšega dela Ljubljane. Vsakdanje opazovanje prizorov osrednjega mestnega
predela opozarja na vsebinsko vedno bolj opuščeno, vendar kulturno bogato urbano tkivo:
propadajoča stavbna pročelja, opuščeni prostori v pritličjih, nevzdrževano tlakovanje
mestnih ulic, slaba dostopnost zaradi neurejenega mestnega prometa, odprti prostori brez
ustreznega programa, nezainteresiranost lokalnega prebivalstva za obnovo. Obenem je v
ozadju slutiti nekdanjo veličino tega živahnega trgovskega dela mesta, ki s svojo zanimivo
arhitekturo in utripom še vedno vabi obiskovalce.
V diplomski nalogi bom na začetku skušala opredeliti vzroke in procese, ki so povzročili
takšen preobrat v spremembi namembnosti prostora. Dalje bom raziskala, kakšno je
sedanje stanje in nazadnje, na kakšen način bi bilo možno ponovno (programsko) oživiti
funkcionalnost in s tem tudi mestni utrip Stare Ljubljane. Poleg tega bom skušala
ugotoviti, ali je mogoče vzpostaviti boljšo uporabnost prostora, oblikovati privlačnejši
program in celotni strukturi mestnega jedra povrniti njegovo vizualno in programsko
privlačnost. Ugleden položaj v mestnem organizmu pa naj bi s tem pridobil večjo

1

privlačnost ne le za obiskovalce, temveč tudi za prebivalce, ki v starem mestnem jedru
živijo in ga s tem tudi ohranjanjo.
Kakšno vlogo ima pri prenovi starega mestnega jedra geograf, pa mi je predstavljalo
dodatni izziv. Obenem pa me na to problematiko veže tudi dediščina, saj je bil moj ded,
arhitekt in slikar Boris Kobe, osrednji soustvarjalec obnove Stare Ljubljane v petdesetih in
šestdesetih letih dvajsetega stoletja.
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1.2.

IZBOR OBMOČJA STARE LJUBLJANE

1.2.1.

Nastanek in razvoj mestnega središča

Ostanki najstarejše rimske Emone so sicer še vidni v obliki izkopanin in ostankov
Rimskega zidu, vendar niso vplivali na kasnejši razvoj mesta in njegovo značilno
morfološko zgradbo ter s tem tudi mestno sliko.
Srednjeveški del Ljubljane je najstarejši del mesta, ki se je vse do danes ohranil v
morfološki strukturi z značilnim srednjeveškim tlorisom uličic in stavb, s čimer se značilno
loči od ostalega mesta. Razvil se je že pred časom, ko so nastali prvi zapisi, ki omenjajo
Ljubljano, torej že pred 12. stoletjem (listina iz leta 1144). Najstarejši poselitveni del
kasnejše Stare Ljubljane je predel Starega trga med Trančo in razširjenim ustjem Gornjega
trga, nekdanje Florijanske ulice in Šentjakobom. Nastajal je ob nekdanji rimski cesti proti
Dolenjski in je tudi prvi, ki mu je tedanja višja deželna gosposka dodelila pravico
tedenskega sejma. Podobna naselbinska jedra so nastajala tudi na ožjem prostoru
današnjega Mestnega trga, Kresije in Ribjega trga, na drugi strani reke pa v predelu
Novega trga, nad pristanom in na Bregu, in v kasneje poimenovanem šentjanškem
predmestju na začetku današnje Trubarjeve ulice. Tudi Grad je bil zgrajen že pred letom
1144. Od prvotnih naselbinskih jeder se je najprej gospodarsko in naselbinsko razvil južni
del kasnejšega trojnega mesta, Stari trg, ki je tudi prevzel ves cestni promet, medtem ko je
rečni promet prevzel Novi trg. Leta 1246 je Ljubljana dobila pravice srednjeveškega
deželnega mesta, saj je zaradi svoje naraščajoče pomembnosti v tranzitni trgovini in
osredotočanja gospodarske in denarne moči ter cerkvene oblasti že prevladovalo nad
prvotnim deželnim središčem Kranjem in andeškim Kamnikom. Ljubljana je bila torej že v
13. stoletju uspešno trgovsko mesto in je bila v istem stoletju tudi že obzidana. Obzidje je
zajemalo hiše tedanjega Novega trga (med Ljubljanico in današnjo Vegovo ulico, med
Cojzovo cesto in Dvornim trgom), Starega trga in Mesta (med Ljubljanico in Gradom, od
današnje Kopitarjeve ulice do Vožarskega pota v Prulah). Po letu 1600 je bila večina hiš
znotraj obzidja že zidanih, od takrat pa se morfološka zgradba mesta znotraj obzidja ni več
bistveno spreminjala. V obdobju med leti 1720 in 1780 se je zunanja mestna podoba precej
spremenila, predvsem v stavbno kulturnem pogledu, oblikovitosti in slogu, kakršna se nam
še danes, sicer v oguljeni ali prepleskani »obleki«, kaže v nekaterih neprizadetih predelih
»starega mestnega jedra«: nastanek dvo- in večnadstropnih, solidno zidanih hiš, s stopnišči,
arkadnimi hodniki in bogato razčlenjenimi, štukaturno obdelanimi in poslikanimi uličnimi
pročelji, ter hkrati tudi s higiensko-sanitarno ureditvijo (Korošec, 1991).
Staro mestno jedro je imelo torej še v 18. stoletju pomembno tržno, gospodarsko,
prebivalstveno in kulturno vlogo.
Z zgraditvijo železnice v 19. stoletju pa se je mestno središče preselilo na območje med
Ljubljanico in železniško postajo, utrip v starem delu mesta pa je začel zamirati. Močna
rast mesta v 20. stoletju, predvsem pa v zadnjih desetletjih, je povzročila nadaljnjo selitev
upravnih, trgovskih in drugih dejavnosti ven iz starega dela mesta ter zamiranje
trgovskega, kulturnega in prebivalstvenega utripa. Posebej močno je v zadnjem desetletju
vplivala na trgovsko zamiranje Stare Ljubljane graditev stanovanjskih in nakupovalnih
središč na obrobju Ljubljane in ob mestnih prometnih vpadnicah. Stanovanja v jedru so
neustrezno komunalno opremljena in razpadajoča, v njih pa živijo socialno nižji sloji, ki
niso zainteresirani niti niso sposobni vlagati v obnovo. Hišna pročelja so dotrajana in
potrebna temeljite prenove, ravno tako notranja dvorišča in neizkoriščena podstrešja;
kulturni utrip je pičel, trgovina zamira, promet potrebuje celostno ureditev, ravno tako tudi
turistična dejavnost.
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1.2.2.

Omejitev območja raziskave

Omejitev območja Srednjeveške Ljubljane, ki sem ga vključila v svoje raziskovalno delo,
je bilo zaradi kompleksnosti opredeljenega problema dokaj težavno. To se je izkazalo pri
izboru in pridobivanju natančnih prostorskih podatkov, podatkov o prebivalstvu za izbrano
območje itd.. Za osnovno izhodišče sem upoštevala zgodovinski razvoj srednjeveškega
dela mesta, nato pa sem dodajala kriterije sedanjega stanja: morfološka oblika mesta,
funkcijska in prebivalstvena sestava območja ter še nekatere druge dejavnike.
V zgornjem poglavju sem opisala značilnosti razvoja srednjeveškega dela Ljubljane, ki je
zaradi specifičnosti oblikovanja morfološke in funkcijske podobe mesta tudi glavni kriterij,
na osnovi katerega sem omejila izbrano območje. Območje raziskave diplomskega naloge
je del Ljubljane, ki se je v srednjem veku nahajal znotraj mestnega obzidja.
Upoštevala sem še dva prostorska omejitvena dejavnika:
- strugo Ljubljanice, saj predstavlja pomemben mejnik v razvoju mesta, ki se je
skozi ozka grla maloštevilnih mostov omejeno širilo. Zato sem del okrog Novega
trga, ki je imel v preteklosti drugačno vlogo kakor Mestni in Stari trg, izločila iz
območja.
- Karlovško cesto: tržni in obrtniški značaj pritličnih prostorov stanovanjskih hiš,
značilen za stara mestna jedra, je bil v nekdanjem južnem delu obzidanega mesta
(med Karlovško cesto in Vožarskim potom) slabše izražen in manj pomemben,
poleg tega pa ga je morfološko in funkcijsko ločila od Stare Ljubljane tudi
izgradnja današnje Karlovške ceste.
Tako mi je ostalo območje Stare Ljubljane med Ljubljanico na zahodu in severu,
Kopitarjevo cesto in predorom pod Gradom na vzhodu ter Karlovško cesto na jugu.
Območje se ujema z devetimi popisnimi okoliši Mestne občine Ljubljana (Pop. okoliši št.
4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 163, 164), za katere sem pridobila podatke o prebivalstvu iz
Popisa prebivalstva RS 2002.
Izbrano območje obsega 283.574,4 m2 površine in s tem zavzema 0,1 % celotne površine
(275 km2) mestne občine Ljubljane (Prostorski podatki…, 2003). Nahaja se med Grajskim
gričem in strugo Ljubljanice ter se proti zahodu in severu prek Ljubljanice navezuje na
mestno središče s pripadajočimi trgovskimi, prometnimi, storitvenimi in kulturnoturističnimi dejavnostmi. Na jugu se dotika Prul, ki so starejša in mirna stanovanjska četrt
meščanskih vil (Rebernik, 2000), proti vzhodu pa se navezuje na starejši mestni četrti
Tabor in Poljane.
Obsega torej večji del najstarejšega dela mesta, ki je bil vse do konca 18. stoletja obdan z
mestnim obzidjem in tako jasno ločen od predmestij in okolice mesta. Današnjo podobo je
to območje dobilo konec 17., predvsem pa v 18. in deloma še v prvi polovici 19. stoletja.
Prevladuje baročna arhitektura, nekatere novejše zgradbe pa lahko uvrstimo v
neoklasicizem in t.i. historični slog. Tloris je dediščina srednjeveške Ljubljane,
prevladujejo dvo- in trinadstropne zgradbe v sklenjeni zazidavi. Značilna so notranja
arkadna dvorišča. Iz osnovnega gabarita zgradb izstopajo javne zgradbe, kot na primer
cerkve, škofijska palača, semenišče, mestna hiša in podobno (Rebernik, 2000).
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Karta 1: Izbrano območje srednjeveškega dela Ljubljane (Javni informacijski sistem
podatkov MOL, 2006).
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1.3.

CILJI PRENOVE

Izhajala sem iz dejstev, da se staro srednjeveško jedro Ljubljane danes sooča s številnimi
problemi, zaradi česar je funkcijsko, morfološko, arhitekturno in socialno potrebno
prenove. To bi območju prineslo večjo privlačnost za bivanje obstoječega in naselitev
aktivnega prebivalstva ter za ponovno oživitev pomembnih mestnih funkcij. Mestno jedro
je imelo včasih osrednjo trgovsko, upravno in kulturno funkcijo. Danes se z gospodarskim
razvojem, z rastjo mesta, s spremembo načina bivanja in rastjo cen v mestnem središču,
omenjene funkcije nezadržno selijo iz mestnega jedra na obrobje mesta. Trgovske funkcije
in mestno dogajanje pa se seli v nakupovalna središča na mestnem obrobju. S tem izgublja
Stara Ljubljana svojo vsebinsko vrednost, kakovostno ponudbo v programskem smislu in
kvaliteto bivanja.
Probleme Stare Ljubljane sem strnila v naslednje sklope:
• socialna problematika
Prebivalstvo je ostarelo in slabšega socialnega statusa, nezmožno in
nezainteresirano sodelovati pri prenovi in oživljanju tega mestnega predela.
• funkcijska problematika
Zaradi opuščanja vzdrževanja in nezaiteresiranosti za obnovo se izgublja identiteta
prostora, pomanjkanje ustrezne trgovske in kulturne ponudbe, najemnine trgovskih
prostorov so previsoke, trgovske funkcije se selijo izven mestnega središča, visoke
cene nepremičnin v slabem stanju, neustrezna organiziranost in razporeditev
dejavnosti. Slab stanovanjski standard in visoka cena stanovanj.
• urbanistična problematika
Slaba prometna ureditev, pomanjkanje parkirnih prostorov za stanovalce in ljudi, ki
so zaposleni v mestnem središču, pomanjkanje zelenih in urejenih javnih prostorov,
slaba primarna oskrba in pomanjkljive servisne storitve. Slabo vzdrževanje
stavbnega fonda, neustrezna prenova stavb (ni celovite prenove stavb).
Cilj mojega diplomskega dela je preučiti trenutno stanje v starem mestnem jedru in z
analizo stanja potrditi navedene probleme. Nato želim na osnovi že obstoječih
urbanističnih načrtov podati smernice za uspešno prenovo tega dela Ljubljane. Smernice
morajo zaokrožati programsko prenovo mesta, katerih cilji so: izboljšanje socialne
strukture prebivalstva, vrnitev ustrezne funkcijske usmeritve, posodobitev prometne
infrastrukture, ureditev javnih in zelenih prostorov, celostna prenova stavb z s
sodelovanjem lokalnega prebivalstva in mestnih oblasti in nenazadnje oživitev mestnega
jedra.
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1.4.

METODE DELA

Delo, ki sem se ga lotila, je sestavljeno iz treh faz preučevanja, v katerih sem uporabila
različne metode dela.
1) Pregled literature
Pojem prenove se je začel pojavljati v literaturi v 60. letih 20. stoletja, torej je »v uporabi«
skoraj 50 let. Preučiti sem morala pomen nekaterih novih pojmov, ki v našem prostoru še
niso uveljavljeni, in jih dodala v slovarček uporabljenih pojmov.
V tujini je pojem prenove (ang. »revitalisation«) že dalj časa uveljavljen, v slovenskem
prostoru pa se v praksi pravzaprav šele dobro uveljavlja . Te tematike so se različni
arhitekti lotevali že v začetku dvajsetega stoletja, kljub temu pa so se pri nas s prenovo
srednjeveških mestnih jeder in mestne strukture v celoti začeli ukvarjati šele v osemdesetih
letih preteklega stoletja. Danes ima ta pojem tudi drugačen pomen, saj se je preusmeril iz
morfološki zasnov mest v celovito trajnostno prenovo posameznih delov mest, ki z
razvojem in z globalizacijo izgubljajo svoj prvotni pomen in značilnosti.
Predvsem iz primerov v tujini je razvidno, kakšen poudarek daje mestna prenova vsem
vidikom urbanega življenja – ne samo obnovi stavbnih lupin, ampak tudi dvigu kvalitete
življenja. Primerjala sem tudi prenovo srednjeveških središč drugih slovenskih mest in vsa
dotedanja prizadevanja v okviru prenove Stare Ljubljane. Pri nas je teh primerov malo,
večina jih je nastala po osamosvojitvi Slovenije, zato se ukvarjajo tudi s problemom
lastništva in iniciativ za lokalna vlaganja v prenovo.
Nazadnje sem preučila uspešnost smernic v trenutnem stanju srednjeveškega dela
Ljubljane.
2) Analiza stanja in izhodišča
Območje obravnavanega problema sem omejila na podlagi izbora iz statističnih območij,
po katerih so dostopni podatki o prebivalstvu in grajenemu fondu, in pa na podlagi
zgodovinsko-kulturne dediščine, ki je izbranemu območju vtisnila svojevrsten pečat in ga
povezala v celoto.
Najprej sem izvedla terensko delo, s katerim sem opravila analizo funkcijske zgradbe Stare
Ljubljane – katere dejavnosti sobivajo na tem območju in kakšna je njihova interakcija,
obenem sem označila tudi stavbe, ki so bile v fazi prenove. Na tem mestu bi želela
poudariti, da so bili procesi menjave funkcijske rabe stavb in pa prenove stavb v času
mojega preučevanja izredno hitri – nekaterim stavbam se je funkcija spremenila celo trikrat
v letu, več stavb so v času, ko sem pisanje tega dela prekinila za 3 leta, celostno prenovili
in obnovili. Zadnje podatke s terenskega dela sem zbrala spomladi 2007, tako da je bilo
zanimivo primerjati tudi spremembe v času treh let, ki so nastale na izbranem območju.
Nato sem zbrala in analizirala statistične podatke za izbrano območje iz Popisa
prebivalstva 2002. Analiza zgodovinskega razvoja temelji na obstoječi strokovni literaturi,
ki vsebuje podatke iz popisov v letih 1991, 1978 itn. Primerjava je bila otežena, saj se
podatki prejšnjih in aktualnega popisa prostorsko tako natančno ne ujemajo. Kjer je bila
torej primerjava nemogoča ali netočna, sem to opisala v opombah. Ravno tako je bilo
zaradi majhnega števila prebivalstva v Stari Ljubljani nekaj podatkov iz Popisa zakritih,
kar je predstavljalo dodaten problem pri prikazovanju in analizi podatkov. Manjkajoče
vrednosti sem ocenila s pomočjo povprečnih vrednosti (aritmetične sredine) in to ravno
tako navedla v opombah. Izdelala sem prereze stanj na različnih območjih znotraj Stare
Ljubljane, za katere sem predvidevala, da so bistveni za opredeljeni raziskovalni problem.
Analiza vsebuje tudi pregled deklariranih ciljev do sedaj izvedenih del in pa načrtov za
prihodnost na območju Stare Ljubljane.
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3) Sinteza in predlogi
V zadnjem delu diplomskega dela sem primerjala dosedanje predloge prenove in jih
ovrednotila. Pregledala sem učinke teh predlogov, nato pa oblikovala svoje predloge, ki se
meni zdijo smiselni in za katere menim, da je njihova umestitev v obravnavan prostor tudi
mogoča. Pri tem sem izhajala iz postavljenih ciljev, za katere sem, na podlagi opravljene
analize stanja, poiskala smernice za njihovo uresničevanje.
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2.
2.1.

PRENOVA MESTA
POJEM PRENOVE

Prenova kot oblika urbanističnega urejanja mest je v današnjih časih že poznan pojem. V
literaturi se pogosto pojavlja, vendar je večkrat predmet nekritičnega posploševanja, zato
sem v naslednjem odstavku predstavila pojem prenove v literaturi in praksi od preteklosti
do danes. Pojem mestne prenove se je začel pojavljati z vedno bolj perečim problemom
degradacije mest in njegovih delov v zadnjih desetletjih. Če problem mestne degradacije
omejim na srednjeveška jedra mest (za kar gre tudi v našem primeru), potem obstajajo
zanjo točno določene značilnosti in vzroki. Zaradi širitve mest, globalizacije dejavnosti in s
tem s selitvijo funkcij na obrobje, je prišlo v nekdanjih mestnih središčih do znatnih
sprememb. Na obrobju mest so se zaradi boljše prometne dostopnosti in pestre izbire
lokacij začela razvijati večja poslovna, nakupovalna in industrijska središča ter
stanovanjska naselja, tja se je usmerjala večina vlaganj v gradnjo in razvoj. Proizvodne in
poslovne dejavnosti so se začele seliti iz mestnih središč na obrobja, kamor se je začela
seliti tudi delovna sila, mestna središča pa so začela propadati. Vse manjša vlaganja v
razvoj mestnih središč se kaže posledično v propadanju stanovanjskega fonda in s tem
stavbnega fonda nasploh ter s tem povezano slabo socialno strukturo prebivalstva v njih,
neustrezni rabi zgradb, izgubi vloge v gospodarskem življenju mesta in v propadajoči
kulturni dediščini. Gospodarski in kulturni potenciali starih mestnih središč in njihovih
historičnih predelov tako ostajajo neizkoriščeni, vse večje razlike v bivanjskem in
stanovanjskem standardu pa povečujejo potrebo po prenovi.
V Evropi so v 70. letih dotedanji izključni in prednostni novi gradnji v načrtovanju razvoja
mest dodali smotrno obnovo že zgrajenega fonda, zlasti kakovostne stavbne dediščine, na
svetovni ravni pa so vzporedno s tem nastajala nova izhodišča zlasti v okviru Unesca, ki so
podana v vrsti listin, priporočil, agend ali celo konvencij (Fister, 2001). Nekatere od teh
postavljajo prenovo in celovito varstvo kakovostne prostorske dediščine kot svoja temeljna
izhodišča, od katerih je potrebno upoštevati najbolj znane med njimi (Habitat II,
konvencija iz Granade itd.). Leta 1997 so na Evropski konferenci ministrov, odgovornih za
regionalno načrtovanje na Cipru (CEMAT) nastali napotki, ki povzemajo njihovo bistvo in
nam v razmerju do prenove kot posebne sestavine urejanja mesta dobro služijo kot
primerjalna izhodišča. S tem predstavlja prenova v svetu del urbanistične, varstvene in
arhitekturne dejavnosti, in je postala izredno pomemben del prostorske razvojne politike,
posebnih ciljev prihodnosti kakovostnega bivalnega okolja in edinega možnega načina
ohranitve kulturne dediščine.
Razumevanje pojma »prenova« se je v Sloveniji zanimivo spreminjalo. Sprva se je
govorilo o »sanacijah« ali celo »asanacijah«, s čimer je bila mišljeno samo saniranje
spomeniško zaščitenih stavb. V začetku 70. let so po zgledu Evrope uvedli oznako
»revitalizacija«, kar naj bi – spet le spomenikom – dodalo poleg likovne ohranitve tudi
vsebino.
Novi pojem »prenova« naj bi zato …«zajel predvsem celotno grajeno strukturo
pomembnih delov mest in naselij. Združil naj bi tako ohranitev spomeniško pomembne
dediščine, kot tudi formalno nezavarovane, a ambientalno, vsebinsko, fizično in pomensko
kakovostne dele stavbne dediščine, ter jih povezoval v skupen razvojni cilj: ohraniti, razviti
in usposobiti kakovostne sestavine že zgrajenega bivalnega okolja z vsemi njegovimi
pomeni in vplivi.« (Fister, 2001, str. 6).
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Danes se stroka zaveda, da je prenova smotrna samo takrat, ko hkrati ohranjamo vredno in
znotraj tega razvijamo nove možnosti, zato prenova ne more biti le formalna zaščita
obstoječe celotne stavbne dediščine, ki naj bo varovana kot kulturni spomenik, niti je ne
smemo uporabljati kot pojem za urbanistično načrtovanje, ki spreminja, obnavlja ali
nadomešča obstoječo grajeno strukturo in ni vezano na ohranjevanje kakršnihkoli že
zgrajenih vrednot.
Fister trdi, da je prenova »v resnici zamolčana in podcenjevana oblika urbanistične
metodologije«, ki naj bi jo v razvitem delu sveta uporabljali že vsaj štiri desetletja. Pri nas
sta v preteklih desetletjih politika in urbanistična stroka odklanjali prenovo in jo uvrščali
med nepomembne sestavine prostorske razvojne strategije ter med tiste dele javnega
interesa, ki jih je le kot moralno obveznost potrebno simbolično finančno podpreti. Glede
na specifike našega okolja pa Fister (2001) navaja izhodišča, ki vključujejo:
- utemeljitev posebnih stavbnih in naselbinskih vrednot,
- razvoj obveznih in specifičnih metod povezovanja načrtovanja parcialne zaščite
kulturne dediščine z razvojnimi plani,
- vgrajevanje ekonomičnosti, poleg kulturnih in simboličnih pomenov, v celostno
prenovo stavbnih in naselbinskih vrednot,
- dopolnitev neprilagojene in neusklajene zakonodaje z evropsko primerljivimi
izkušnjami in doseči medresorsko sodelovanje,
- razrešiti probleme lastništva, ki zmanjšujejo možnost dolgoročnega načrtovanja,
- uveljavitev sistemov priporočil in licenc za opravljanje prenove ter zagotovitev
ustrezne strokovne izobrazbe na vseh ravneh.
Fisterjev pogled na problem prenove je predvsem urbanističen, saj sta zanj
najpomembnejši kakovost stavbne dediščine in ohranitev kulturne dediščine, manj
pozornosti pa posveča socialnim in funkcijskim vidikom obnove degradiranih urbanih
območij.
Ta vidik prenove starih mestnih središč je v svojem raziskovalnem delu podrobneje
obravnavala Barbara Verlič-Dekleva, ki je sredi osemdesetih let, v okviru Inštituta za
sociologijo, sodelovala pri revitalizaciji starega mestnega jedra Ljubljane, kar je vzbudilo
nastanek
obsežne
študije
metodologije
prenove
mestnih
središč.
V svoji raziskavi je Verličeva predstavila pojem prenove, opozorila na socialne in
družbene značilnosti tega procesa ter izpostavila probleme pri izvedbi prenove. Po njenem
mnenju, naj bi šlo pri mestni prenovi bodisi za ekonomsko bodisi socialno orientiran
proces; pri prenovi je poleg ekonomske oživitve pomembna tudi zadovoljitev socialnih
potreb prebivalstva. Vendar socialni problemi sami po sebi ponavadi niso zadostna
spodbuda za začetek prenove, pač pa le v kombinaciji z ekonomskimi problemi. »V večini
primerov prenovo legitimirajo socialni in kulturno-zgodovinski problemi, ki se nakopičijo
v starih mestnih predelih. V realizaciji projektov pa se uveljavljajo predvsem ekonomski
interesi. » (Verlič-Dekleva, 1985, str. 0).
Prenova je torej stalni proces varovanja, vzdrževanja in izboljševanja urbanističnega,
komunalnega, gradbeno-tehničnega, arhitekturnega in socialno-ekonomskega stanja mest.
Potek prenove je odvisen od gospodarskih zmožnosti, tehničnih rešitev, socialnih in drugih
okoliščin ter je včasih hitrejši, včasih počasnejši – vendar stalen (Pogačnik, 1999). Je
izjemno pomemben del razvojne politike mesta z nalogo obnove degradiranih urbanih
območij, ki ne upošteva le enega izmed vidikov obnove v smislu urbanistične ureditve
stavb, ohranjanja kulturne dediščine ali pa spodbujanja ekonomskih dejavnosti, pač pa
združuje vse vidike v celovit način rehabilitacije, z namenom, da vrne območju tiste
kvalitete celovitosti, ki so dajale predelu osebni značaj že v preteklosti in so ga povezovale
v gospodarsko, socialno in kulturno celovit in živ prostor.
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2.2.

TERMINOLOGIJA

Navajam slovarček pojmov, ki so v povezavi z mestno prenovo. Pojmom najprej sledi
sopomenka v tujem jeziku (v angleškem, nemškem in francoskem), nato pa razlaga. V
primeru, da so se razlage nekaterih pojmov v različni literaturi razlikovale, sem upoštevala
definicijo iz Urbanističnega terminološkega slovarja (1975). Ravno tako ponekod v tujini
uporabljajo drugačne izraze kot v slovenskem prostoru, zato jih ni mogoče dobesedno
prevajati.
ADAPTACIJA (stavb)
conversion; Umnutzung (von Bauten); réhabilitation (des batiments)
Gradbeno-tehnični poseg, pri katerem se prilagodi in preuredi objekt novim vsebinskim,
statični, sanitarno-higienskim in komunalnim zahtevam brez bistvenega posega v
namembnost in izgled stavbe.
ASANACIJA (SANACIJA, tudi »očiščenje«, »ozdravljenje«)
redevelopment, cleansing; Sanierung; assainissement
Ukrepi za izboljšanje urbanističnih, stanovanjskih, sanitarnih in higienskih razmer v starih
in dotrajanih mestnih predelih in/ali stavbah. Pri tem se delno spremeni tudi namembnost
stavbe ali predela. V SRS so jih izvajali v glavnem v jedrih starih fevdalnih mest.
KONZERVACIJA
conservation; conservation; Erhaltung
Ohranjanje obstoječih zgradb, ob čimer je potrebno paziti, da se stavbni značaj ali elementi
ne spreminjajo ali uničujejo. Vključuje ohranjanje, vzdrževanje in popravila.
OBNOVA
restoration; restauration; Restaurierung
Obnova obstoječega stavbnega fonda (predvsem stavbnih lupin) v skladu z varstvom
kulturne dediščine z namenom vzpostavitve originalnega stanja, kakršno je bilo v
določenem času. Pogosto vključuje ponovno nameščanje manjkajočih ali poškodovanih
delov in odstranitve nekaterih novejših del. Navadno je bolj drastična od konzervacije.
OLEPŠAVA MESTA
city beautification, Stadtverschönerung
Pravzaprav na Slovenskem ni strokovnega izraza za ta projekt, ki ima v tujini precejšnjo
veljavo. Gre za splošne posege v mestni prostor, kjer npr.z obnavljanjem pročelij in streh,
urejanjem odprtega mestnega prostora – trgov, ulic, parkov in nabrežij, odpravljanjem
arhitekturnih ovir, mesto postaja z večjo stopnjo urejenosti ne le bolj prijazno, temveč tudi
privlačnejše za tuje investicije, razvoj turizma, kongresno dejavnost idr.
PRENOVA (mestna)
renewal (urban renewal), restoration; urban conservation; Stadterneueurung; Rénovation
urbaine
Je kontinuiran in celovit proces, ki vključuje vse vidike (urbanistične, arhitekturne,
kulturno-zgodovinske, sociološke, ekonomske,…) urejanja (propadajočih) mestnih
predelov z namenom, da vrne območju kvalitete celovitosti, ki so dajale predelu osebni
značaj že v preteklosti, in so ga povezovale v gospodarsko, socialno in kulturno celovit in
živ prostor.
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Ponekod v angleški literaturi uporabljajo izraz urban conservation, saj povezujejo izraz
urban renewal z ameriško doktrino iz 50ih let dvajsetega stoletja, ko so širokopotezno
prenavljali urbana območja v okviru federalnih finančnih programov z namenom
modernizacije in izboljšave prometne dostopnosti (Fister, 2001). Lahko govorimo tudi o
vseobsežni prenovi ali celostni ponovni zazidavi (comprehensible redevelopment).
REGENERACIJA
oživljanje; regeneration
Vse aktivnosti v zvezi z zaščito urbanističnih ambientov, njihovih materialnih in duhovnih
vrednot, ter harmonično dopolnjevanje obstoječih in vključevanje novih funkcij v naseljih,
mestnih centrih in objektih (= asanacija + rekonstrukcija + revitalizacija). V 70ih letih
dvajsetega stoletja so pod tem pojmom razumeli dodajanje (samo) spomenikom, poleg
likovne ohranitve, tudi vsebino.
REHABILITACIJA
(building) rehabilitation
Asanacijski poseg, ki vključuje obnovo in revitalizacijo. V tuji literaturi ga razumejo kot
proces vračanja uporabnosti stavb s popravili ali spremembami v stanje, ki omogoča
učinkovito sodobno uporabo, ob ohranjanju njene kulturno-zgodovinske vrednosti.
REKONSTRUKCIJA
reconstruction; Rekonstruktion, Wiederaufbau
Prenovitev ali popolna reprodukcija gradbene substance z uporabo izvirnega materiala,
oblike in videza propadajoče zgradbe določenega zgodovinskega obdobja. V poštev pride
takrat, kadar se asanacija ne splača več zaradi dotrajanosti, vlažnosti zgradb ipd.
REVITALIZACIJA
revitalization
Vračanje življenja, t.j. funkcij naselja, v stara mestna jedra, predele in spomeniške objekte.
Načrtovano izboljšanje ekonomskega in socialnega stanja v mestnih predelih s socialnimi
in gospodarskimi programi (npr. v tujini pogosto t.i. "main street program" ali program
glavne ulice); ponavadi vključuje rehabilitacijo in obnovo privatnih in javnih lastnin.
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2.3.

RAZVOJ KONCEPTA PRENOVE V SLOVENIJI

V preteklih desetletjih sta politika in urbanistična stroka v Sloveniji odklanjali prenovo in
jo uvrščali med nepomembne sestavine prostorske razvojne strategije ter med tiste dele
javnega interesa, ki jih je le kot moralno obveznost potrebno simbolično finančno podpreti
(Fister, 2001). Šele v začetku 70. let je bil izdelan poskus prvega urbanističnega
dokumenta, ki ni bil omejen le na spomeniško varstvo starega mestnega jedra, ampak naj
bi zaščitene dele povezoval v celovito in načrtno urejanje osrednjega dela mesta. To je bil
načrt prenove starega jedra Tržiča, kjer je šele z referendumom prebivalstva dokument
postal vsaj strateško izhodišče, nikakor pa ni mogel postati formalna oblika zaradi
nasprotovanja države in stroke.
Nekaj let kasneje je nastalo okoli 15 »načrtov prenove« starih mestnih jeder (Škofja Loka,
Štanjel,..), ki pa so bili v najboljšem primeru le priveski strokovnim izhodiščem za
urbanistične dokumente in brez izjeme strogo omejeni le na reševanje varstva kulturne
dediščine. Nekateri so postali uradni dokumenti, uveljavljeni le kot »zazidalni načrti
prenove«. Vsa prepričevanja, da je prenova posebna oblika urbanističnega načrtovanja s
posebno metodologijo dela, odločanja in izvajanja, tudi ob pomoči številnih mednarodnih
strokovnjakov, niso uspela prepričati niti zakonodajalcev niti državnih in lokalnih oblasti,
saj sta bili takrat pomembni novogradnja in odstranjevanje »starega« v največji možni
meri.
Tako je bila vse od začetka 80. let, ko so se začele uvajati spremembe v zakonodajo o
urejanju prostora, pa do danes, sprožena vrsta pobud, da bi prenovo vgradili v sklop
prostorskega planiranja kot njegov sestavni del in pomembno izhodišče, vendar pobuda ni
bila sprejeta ne v družbenem sistemu pred letom 1991 ne v novem po osamosvojitvi
Slovenije in ne v okviru pridruževanja Evropski uniji kot njene bodoče članice, ker se je
temu upirala stroka sama in posledično tudi politika. Danes se te pobude pojavljajo kot
povsem novi izumi, čeprav z nekaj desetletno zamudo in žal prevečkrat brez poznavanja
vzrokov in možnih posledic (Fister, 2001). Leta 1993 so občine Piran, Ptuj in Škofja Loka
ustanovile Skupnost starih mest RS z namenom organiziranega sodelovanja pri izvajanju
prenove starih mestnih jeder. Skupnost je bila mnenja, da lokalne skupnosti ne morejo
same prevzeti stroškov prenavljanja in ohranjanja, da pa so ti procesi nujni. Leta 2001 se je
Skupnost preoblikovala v Združenje zgodovinskih mest Slovenije s statusom
gospodarskega interesnega združenja z lastno pravno subjektiviteto. Njihovi cilji so
kvalitetni načrti in modeli za prenovo starih mestnih jeder, za katere bi pridobili tudi
evropske finančne vire (sredstva programa URBAN). Predvsem pa pri prenovi spodbujajo
sodelovanje javnega in privatnega lokalnega sektorja, to je t.i. PPP – Public Private
Partnership, saj se zavedajo, da sredstva iz javnih financ še zdaleč ne zadoščajo za
financiranje projektov obnove starih mestnih in vaških jeder.
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2.3.1.

Prenova v Ljubljani

2.3.1.1.
Začetki modernega urbanističnega načrtovanja
Pomembna prelomnica v urbanističnem načrtovanju Ljubljane je bil regulativni načrt
mesta iz leta 1895, ki ga je za popotresno Ljubljano izdelal Maks Fabiani, tedaj eden
najbolj priznanih urbanistov avstro-ogrske monarhije (Fabiani, 1988). Zaradi potresa, ki je
leta 1895 porušil dobršen del starega provincialnega mesta in pospešil izdelavo
regulacijskega načrta za njegovo obnovo, je bil prvič v zgodovini urbanistični razvoj mesta
predmet široke strokovne obravnave (Fabiani, 1899). Fabiani se je naloge lotil zelo
zavzeto, tako da je obdelal vrsto problemov mestnega razvoja, načel pa je tudi vprašanje
prihodnje mestne rasti. Izhajal je iz tedanje mestne morfološke strukuture ter v ta namen
najprej opravil analizo starega mesta, določil njene temeljne elemente in jih uporabil kot
osnovo za oblikovanje novega načrta in snovanje novega dela mesta. Fabiani je z
regulacijami prostorov, cest, trgov in ulic bistveno obogatil mesto, predlagal pa je tudi, naj
se novo središče nikjer ne pozida nad določeno višino, ki naj zagotavlja veljavo starega
mesta in starih simbolov tudi v razširjeni zasnovi.
Fabianijev načrt je bil osnova za izdelavo uradnega popotresnega regulacijskega načrta, ki
ga je pripravil mestni gradbeni urad leta 1896 in je nato skoraj 50 let urejal razvoj in
izgradnjo mestnega središča, nekatere od njegovih idej pa so aktualne še danes. V svojem
načrtu je Fabiani postavil temelje modernega urbanističnega načrtovanja Ljubljane
(Prostorska zasnova MOL, 2002).
Ko je leta 1918 z razpadom Avstroogrske monarhije postala Ljubljana politično središče
Slovenije, je prebivalstvo začelo hitreje naraščati, mesto pa se je hitro širilo. V obdobju od
1926 do 1941 je razvoj mesta odločilno zaznamoval s svojim delom arhitekt Jože Plečnik,
ki je realiziral vrsto posegov v mestno tkivo na območju, ki obdaja mestno jedro, predvsem
s preoblikovanjem trgov, cest in korita reke Ljubljanice (Jan, 2001). Plečnik je leta 1928
predložil mestni občini Študijo za regulacijski načrt Velike Ljubljane, eno leto kasneje pa
tudi načrt za regulacijo Svetokriškega okraja (del današnjega Bežigrada severno od
železnice). Poleg urbanističnega načrtovanja pa je Plečnik ustvarjal na ravni
preoblikovanja posameznih (ključnih) prostorov mesta - tako je nastala večina del tako
imenovane "Plečnikove Ljubljane" v ožjem mestnem jedru, predvsem na stiku starega
srednjeveškega jedra z novonastajajočim mestom (Prostorska zasnova MOL, 2002).
Plečnik je na ta način realiziral svoje domišljijsko mesto metodično, torej postopno z
arhitekturnimi poudarki, na podlagi povezav med posameznimi ključnimi točkami mesta
tako v primeru preoblikovanja kot pri načrtovanju novih mestnih predelov. Bil je prvi, ki se
je podrobno in sistematično lotil prenove starega dela mesta s preoblikovanjem in
načrtovanje mostov čez Ljubljanico, v katerih je videl povezavo med starim in novim
delom mesta (Čevljarski most, Tromostovje) ter z ureditvijo novih in preoblikovanjem že
obstoječih trgov (Dvorni trg, Novi trg, Marijin trg) na bregovih, ki jih je vizualno
povezoval z Gradom.
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Slika 1: Fabianijev načrt regulacije Ljubljane iz leta 1895 (Fabiani, 1988, str. 43).
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2.3.1.2.
Koncept prenove v 2. polovici 20. Stoletja
Leta 1957 je na pobudo Marijana Dermastje, tedanjega vodja Okraja, nastal Zavod za
ureditev Stare Ljubljane. S projektom Prenova Stare Ljubljane so začeli ing. Marijan
Kolarič kot direktor, Zvone Miklavič kot vodja Sveta in arhitekt Boris Kobe kot odgovorni
projektni vodja. Arhitektovo delo, ki je potekalo med leti 1956 in 1966, je zajemalo idejno
zasnovo tako fizične kakor tudi programske prenove degradiranega starega dela mesta. Tu
pa moramo poudariti, da se je to dogajalo v času, ko revitalizacije starih mestnih jeder tako
pri nas kot v tujini nikakor še niso bile v navadi in modi kakor danes (Kobe, 2002). Zavod
je kasneje prerasel v ustanovo z zaposlenimi vseh ustreznih profilov, ki so sodelovali pri
izdelavi dokumentacije vseh zgradb iz območja srednjeveške (obzidane) Ljubljane s
posnetimi in izrisanimi tlosrisi, prerezi in fasadami, lotili pa so se prenove Gradu,
Magistrata, raznih arhitekturnih detajlov. Veliko revitalizacijskih načrtov, ki jih je zasnoval
in vodil B. Kobe, je bilo realiziranih, ostali pa so tudi še neuresničeni Kobetovi projekti, ki
so še zmeraj aktualni.
Januarja 1980 je Izvršni svet občine Ljubljana-Center oblikoval Koordinacijski odbor za
prenovo Stare Ljubljane, v katerem so sodelovali številni mestni zavodi in inštituti (mdr.
Inštitut za sociologijo, Ljubljanski urbanistični zavod, Zavod SRS za varstvo naravne in
kulturne dediščine...). Do leta 1983 so pripravili program prenove širšega območja Stare
Ljubljane, v katerem so natančno ovrednotili pojem celostne prenove Stare Ljubljane in
stanje ter smernice prenove na vseh ravneh – od stanovanjske problematike, prebivalstva,
poslovnih prostorov in prometa do komunalne infrastrukture, odprtih prostorov in
umetnostno-zgodovinske dediščine. Naloga ni obravnavala posamičnih stavb, temveč le
kareje v celoti, zato pa ni bila zadostna osnova za prenovo.
Izdali so publikacijo z osnovnimi izhodišči prenove na ravni posameznih stavb za območje
med Mestnim trgom in Cankarjevim nabrežjem, v kateri je vključena zelo natančna
inventarizacija obstoječega stanja (namembnost površin po nadstropjih, sanitarno-tehnično
stanje, strešine, dostopi peščev in dostavni promet, komunalni vodi na območju, lastništva,
valorizacija spomeniškega varstva, itn.), na osnovi katerih so izdelali nadaljnje usmeritve
za uspešno prenovo. Prenova je leta 1985 stekla v realizacijo in eden izmed izvajalcev je
bil tudi Ljubljanski urbanistični zavod. Projekt nikoli ni bil zakjlučen v celoti, saj je za
realizacijo zmanjkalo sredstev, Koordinacijski odbor za prenovo Stare Ljubljane pa je bil
razpuščen.
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Slika 2: Primer inventarizacije obstoječega stanja med Mestnim trgom in Cankarjevim
nabrežjem ter med Stritarjevo ulico in Trančo, merilo 1:1.000 (Prenova stare Ljubljane,
1981, str. 5).
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2.3.1.3.
Današnje plansko stanje
Prostorski plan je temeljni urbanistični dokument občine, s katerim "občina uravnava in
usmerja kompleksni razvoj mesta v prostoru, omogoča želenim dejavnostim, da se
razvijajo, in onemogoča ali zavira razvoj neželenih posegov." (Prostorska zasnova, 2002,
str. ii). Veljavni prostorski plan Ljubljane je nastal v osemdesetih kot Dolgoročni plan
občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 (znan tudi kot "Ljubljana 2000"), z
dopolnitvijo Zakona o planiranju v predhodnem obdobju (Ur. l. RS 85/00) pa se je
veljavnost plana podaljšala prek leta 2000. Izdelovalci plana so v urbanistični zasnovi
mesta izhajali iz tedanjih prostorskih in morfoloških značilnosti mesta in na njih izgrajevali
novo razpoznavno obliko mesta. S spremembo ustavnega sistema med letoma 1990 in
1991, z odpravo družbenega planiranja, z začetkom privatizacije in denacionalizacije, pa je
Prostorski plan iz leta 1986 postajal vedno večja ovira v prostoru, zaradi česar so v
zadnjem desetletju pogosto spreminjali in dopolnjevali sestavine in določila plana.
Spremembe in dopolnitve pa so že precej načele izhodiščno osnovo Ljubljane 2000, zato je
potrebno pripraviti nov razvojni načrt, saj so se v obdobju od njegovega nastanka
spremenile družbene in ekonomske razmere, pa tudi sam prostor občine.
V letu 2002 sta tako nastala dva dokumenta, ki sta pomembna pri pripravi novega
Prostorskega plana: Strategija trajnostnega razvoja mesta Ljubljane in Prostorska zasnova
Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana. Strategija obsega širša območja in ne zgolj
prostorske teme, je torej splošnejša, Prostorska zasnova pa se v izhodiščih ter pomembnih
prostorskih področjih ravna po dognanjih in usmeritvah Strategije, in je le vmesni
konceptualni dokument pred izdelavo Plana.
Strategija trajnostnega razvoja mesta Ljubljane zajema 7 ključnih ciljev za razvoj
trajnostnega mesta, od katerih so za mojo raziskavo pomembni predvsem trije: 1) prvi, ki
podpira mešano rabo v mestnih naseljih, s katerim naj bi zagotovili ohranitev značilnosti
tudi zgodovinskim središčem, 2) drugi, ki poudarja ohranjanje in povečanje indentitete
mest, s čimer je treba spoštovati značilnosti posameznega dela mesta, in pri katerem je tudi
izrecno poudarjena pomembnost upoštevanja pravic dosedanjih stanovalcev pri prenovi
starih mestnih središč, ter 3) peti, ki je za ohranjanje kakovosti odprtega prostora, zelenih
površin in javnih prostorov, med drugim z načrtovanjem območij za pešce ipd., ki bi prišle
v poštev na območju Stare Ljubljane. Sledijo programi s cilji ter ukrepi in projekti, od
katerih sta za območje Stare Ljubljane pomembna program 2., "Razvoj podjetništva" in 5.,
"Izboljšanje bivalnega okolja", ki v svojih podprogramih natančneje opredeljujeta cilje in
ukrepe, s katerimi bi dosegli pomembne rezultate pri prenovi Stare Ljubljane.
To sta podprogram 2.4: "Gospodarska regeneracija ožjega mestnega središča", katerega cilj
je "revitalizacija mestnega središča in prilagoditev trgovske ponudbe, načina postrežbe in
storitev individualnemu, ne množičnemu povpraševanju, izboljšanje kakovosti storitev v
mestnem središču s spodbujanjem ključnih dejavnosti, ki pripomorejo k razvoju mestnega
središča (trgovina, gostinstvo, storitve in promet." (Dekleva, 2002, str. 39). K temu navaja
več ukrepov, med drugim opredelitev trgovskih panog in drugih dejavnosti, ki ustrezajo
ponudbi mestnega središča, ureditev prometa v mestnem središču, ipd. In pa podprogram
5.1: "Mestna prenova in sanacija degradiranih urbanih območij", ki zajema tudi
degradirano območje Stare Ljubljane ter predlaga "Ustanovitev agencije za vodenje
uresničevanja projektov mestne prenove in sanacije degradiranih območij" (Dekleva, 2002,
str. 52).
Čeprav je Prostorska zasnova Mestne občine Ljubljana samo predhodno konceptualno
gradivo za podrobnejši Prostorski plan, s čimer so dane usmeritve oziroma koncept
predvidenega prostorskega plana v občini, hkrati pa zavezuje oddelke mestne uprave, da v
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nadaljevanju sodelujejo pri izdelavi prostorskega načrta, in je prva orientacijska
informacija Mestnemu svetu za nadaljnje odločanje. Izdelana je na osnovi strokovnih
podlag ob vključevanju javnosti, saj so upoštevali tudi stališča javnih oseb, ideje
prostorskih strokovnjakov in rezultate problemskih delavnic z javnostjo, da bi čimprej
vključili zainteresirane v proces urejanja prostora. Takšna zasnova ni preveč enostranska in
zastarela z idejami, poleg tega pa je izvajanje takih projektov mnogo lažje, saj ljudje bolje
razumejo take probleme in se z njimi poistovetijo že v postopku priprav.
Pomembno izhodišče prostorske zasnove, ki se navezuje na območje Stare Ljubljane, je
določitev območja srednjeveškega dela Ljubljane (Stare Ljubljane in Grajskega griča) za
pomemben kulturno-zgodovinski spomeniški kompleks, ki ga varuje najstrožji varstveni
režim. Po zakonu o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/99) kulturne spomenike
varuje najstrožji varstveni režim, ki z odloki varuje ulično mrežo v sedanjih trasah, širini in
prerezih, parcelacijo, zazidalni sistem in posamezne arhitekture. Torej so na območju Stare
Ljubljane možni samo posegi, katerih cilj je prenova trenutnega stanja oziroma
vzpostavitev originalnega. Območja kulturne dediščine in načini varovanja so podrobneje
opredeljeni v Strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine (Zavod za varstvo
kulturne…, 2001) in v Zakonu o varstvu kulturne dediščine.
Zasnova pa se dotika problematike ter navodil za urejanje razvoja v srednjeveškem jedru
tudi podrobneje po področjih, npr. v mestu kot razpoznavni strukturi, javnih prostorih
mesta, rabi prostora, trgovskih središčih, stanovanjih. Seveda gre zgolj za koncepte,
navodila, natančnejša določila in ureditve pa so pristojne prostorskemu planu v
prihodnosti, ki bodo plod sistematičnih raziskav in načrtov, regulacij in ukrepov.
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Slika 3: Območja poudarjenega varstva (izsek, merilo 1: 90.000) (Prostorska zasnova,
2002, str. 28).
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Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana 2007
Mestna občina Ljubljana je leta 2002 sprejela Prostorsko zasnovo MOL in Strategijo
trajnostnega razvoja MOL kot temeljna strateška dokumenta. V letu 2005 se je pričela
izdelava Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda MOL, ki ju je zahteval tedaj
veljavni Zakon o urejanju prostora. Marca 2007 je bil sprejet novi Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS 33/2007), ki je zamenjal dotedanji Zakon o urejanju
prostora. Skladno z njim je v novembru 2007 Mestna občina Ljubljana prvič javno
razgrnila Strateški prostorski načrt MOL. Skupaj s Prostorskim načrtom (Izvedbeni del)
bosta to dva prostorska akta, ki bosta zamenjala Dolgoočni prostorski plan Mestne občine
Ljubljana (iz leta 1986 s številnimi spremembami in dopolnitvami) in vse prostorske
ureditvene pogoje (prek 200 objav v uradnem listu). Po 21. letih je torej Mestna občina
Ljubljana končno začela pot posodobitve svojih strateških in izvedbenih aktov.
Novi Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju SPN MOL) v
številnih poglavjih navaja kot splošno usmeritev celovito ohranjanje, varstvo in prenovo
zgodovinskega mestnega jedra, njegove urbane dediščine, kulturnih in duhovnih vrednot
ter njegove vitalnosti. To so tudi osnovni strateški cilji SPN MOL (Strategija..., 2007).
Med drugim poudarja razvoj mesta navznoter, kjer ima prenova prednost pred
novogradnjami, in načrtuje vkjučevanje prebivalcev pri načrtovanju in upravljanju mesta.
V Strategijo je vključena tudi prostorska vizija »Ljubljana 2025«, v kateri pa ni nobenega
projekta ali ureditve, ki bi se dotikala Stare Ljubljane. Bolj natančno se dotika mestnega
središča pri Zasnovi prostorskega razvoja mesta z vidika vzpostavitve središč:
»Revitalizacija in prenova mestnega središča bosta usmerjeni tudi v izboljšanje trgovinskih
zmogljivosti središča, ponudbo cenovno dosegljivih stanovanj za različne socialne sloje,
programsko prenovo dejavnosti ob javnih prostorih, izboljšanje kakovosti odprtih
prostorov ob objektih s centralnimi dejavnostmi, zagotavljanje boljše dostopnosti in okolju
ter ambientu prijazne prometne rešitve ipd.« (Strategija..., 2007, str. 49).
Trenutno torej srednjeveški del Ljubljane ni vključen v nobeno prenovitveno shemo
ali načrt, ki bi celostno in trajnostno urejal in določal njen bodoči razvoj. Omeniti pa
je na tem mestu potrebno dva projekta, v katera je vključeno mesto Ljubljana, in ki se na
določenih področjih dotikata mestne prenove Stare Ljubljane. To sta akcija Ljubljanamoje mesto in pa evropski projekt Ru-Urban Mobil, ki sta opisana v nadaljevanju
diplomske naloge.
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2.3.1.4.
Akcija Ljubljana – moje mesto
Akcija Ljubljana-moje mesto je program prenove v ožjem mestnem središču na treh
področjih: obnove lupin stavb (pročelij in streh), urejanje odprtega javnega prostora in
odpravljanje ovir v grajenem prostoru. Začetek akcije sega v leto 1989 oziroma v obdobje
priprav na Svetovni kongres oblikovalcev, ko je mestna vlada sklenila, da bo namesto za
običajni blišč ob takšnih prireditvah raje prispevala denar za urejenost samega mesta. »Z
obnavljanjem pročelij in streh, urejanjem odprtega mestnega prostora – trgov, ulic in
nabrežij ter odpravljanjem arhitekturnih ovir sledi mesto Ljubljana vsaj delno razvojnim
tokovom zahodnih evropskih mest, ki v razvojnih načrtih obravnavajo področja, kot so
»City Beautification« oz. »Stadtverschönerung«. Mesto postaja namreč z večjo stopnjo
urejenosti – ne le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za tuje investicije, razvoj turizma,
kongresno dejavnost idr.« (Pollak, 2003).
To je manj ambiciozen projekt, kot je bil projekt prenove v 80. letih , vendar je veliko bolj
uspešen. Deluje na principu sodelovanja med občino/mestom in lastniki stavb: mesto nudi
od 25 do 50% sredstev za obnovo, ostalo pa lastniki. V preteklosti obnova na razpisu
izbranih stavb ni bila vedno realizirana, ker lastniki niso uspeli zagotoviti zahtevanega
deleža lastnih sredstev, zato si sedaj lastniki lahko pri občini zelo ugodno pridobe tudi
stanovanjska posojila za obnovo skupnih delov in naprav stanovanjskih hiš. Program
oblikujejo vsako leto sproti in sicer nekaj pomembnejših spomeniško varovanih stavb
javnega značaja vključijo neposredno v program, medtem ko druge stavbe izbirajo z
vsakoletnim javnim razpisom, v katerem so točno določeni pogoji za sodelovanje na
razpisu in merila za izbor. Tako vsako leto izberejo približno 10 stavb, kjer izvajajo
prenovo. Do leta 2006 so na ta način celovito obnovili že več kot 200 stavb, od teh je
skoraj polovica stavb v Stari Ljubljani (npr. hiše na Mestnem trgu št. 6, 7, 8, 13, 18, Stari
trg št. 8 in 17 itn.). Akcija Ljubljana - moje mesto je celostno uspela obnoviti nekatere
stavbe v celoti; pri takih projektih so prenovili fasado, notranja dvorišča in stanovanja.
Takšen je primer prenove stavbe na Križevniški 7 na drugi strani Ljubljanice, pri
Križankah. Ta akcija ni omejena na ožje dele mesta, ampak vključuje celotno mesto,
prednost pa imajo stavbe in prostori, ki so razglašeni za arhitekturni spomenik (so del
kulturne dediščine).
Po Registru nepremične kulturne dediščine sodi celotno preučevano območje te naloge pod
oznako »kulturni spomenik«, torej je to območje pod strožjim varstvom kulturne dediščine.
Zato morajo biti vse prenove (tudi izven akcije Ljubljana – moje mesto) usklajene z Odloki
o prostorskih omejitvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Odlok o
prostorskih…, 2008). V njih je moč razbrati, kakšna dela zakon na tem območju dopušča
in kakšni so pogoji za kakršnokoli gradnjo, urejanje ali prenavljanje na tem območju. To
pomeni, da morajo lastniki, ki želijo na območju Stare Ljubljane opravljati gradbene
posege, najprej na Zavod za varstvo kulturne dediščine vložiti Vlogo za pogoje gradnje,
nato pa za gradbeno dovoljenje pridobiti še Soglasje od istega Zavoda. Zanimivo je
dejstvo, da se lastniki neradi lotevajo prenovitvenih del v Stari Ljubljani, saj je pridobitev
dovoljenj izredno zahteven in dolgotrajen proces. Poleg tega Zavod za varstvo kulturne
dediščine, območna enota Ljubljana, ne vodi posebne pregledne evidence vseh
prenovljenih hiš oziroma stavb na tem strožjem varstvenem območju. Vpogled v
prenovitvena dela je mogoč samo za vsako enoto, t.j. stavbo, posebej. Edini pregled nad
prenovljenimi stavbami ima Mestna občina Ljubljana – Oddelek za urbanizem, pa še ta le
nad stavbami, ki so bile sofinancirane s strani akcije Ljubljana – moje mesto.
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2.3.1.5.
Re-Urban Mobil
RE - URBAN Mobil je mednarodni raziskovalni projekt na temo prenove mestnih središč,
pri katerem je sodelovalo tudi mesto Ljubljana. Kratica RE - URBAN Mobile pomeni
»mobilizacija za reurbanizacijo degradiranih območij kulturne dediščine v času
demografskih sprememb«. Ta projekt opozarja na akutno stanje mestnih središč in
predelov, in govori o tem, da je potrebna kar mobilizacija za njihovo ponovno oživitev.
Projekt je pretežno financirala Evropska komisija v okviru programa »Izboljšanje
kakovosti življenja«. Poleg Ljubljane so v njem sodelovala partnerska mesta Leipzig,
Bologna in Leon ter druga mesta z devetimi univerzami in instituti. Projekt je trajal 3 leta
in se je uradno z 31. oktobrom 2005 zaključil (Re-Urban Mobil, 2007).
Izhodišče projekta je propadanje mestnih središč tako zahodno- kot tudi srednje- in
vzhodnoevropskih mest zaradi različnih vzrokov. V okviru projekta so strokovnjaki
različnih strok (arhitekti, urbanisti, ekonomisti, sociologi, geografi in drugi strokovnjaki)
želeli izdelati metodologijo za oblikovanje projektov prenove in revitalizacije mestnih
središč.
Cilji projekta
Glavni cilj projekta je bil priprava t.i. »toolbox-ov« oziroma predlogov ukrepov in
inštrumentov, s katerimi bi zaustavili propadanje oz. obrnili trend razvoja mestnih središč
ponovno v pozitivno smer. Z vključitvijo v projekt naj bi prišli tudi do znanj, metod ter v
okviru naloge tudi že do strokovnih podlag za celovito prenovo in vlogo občine pri tem. Z
njimi bi mestna središča ponovno preoblikovali v bivanjsko ter za razvoj dejavnosti
atraktivna okolja glede na različne starostne skupine, socialne razlike in življenjski stil z
vključevanjem lokalnih investitorjev. Bistvena razlika med dosedanjimi planskimi stanji in
tem projektom je povezovanje prebivalstva z lokalno skupnostjo in ostalimi ključnimi
organizacijami, ki lahko sodelujejo pri urejanju in prenovi mestnega jedra. Ljubljana se naj
sicer še ne bi srečevala s tako izrazitimi problemi mestnega središča kot druga, v tem
projektu partnerska mesta (hitro propadanje kulturne dediščine in komunalne infrastrukture
ter prazna stanovanja), ima pa sorodne probleme, kot so: nevzdrževanje stavbne dediščine,
primeri neustreznih poseganj v njo, zapiranje lokalov, nekontrolirana in divje, tržno
naravnana preobrazba njihovih vsebin, izginjanje nekaterih historičnih in manj donosnih
dejavnosti osnovne preskrbe, identiteta mesta idr. (Pollak, 2003). Rezultat zaključka
projekta torej ni bila prenovljena Stara Ljubljana, pač pa priprava predlogov in konkretnih
inštrumentov, s katerimi bi postala mestna središča spet privlačna za bivanje in tudi za
razvoj primernih poslovnih dejavnosti, trgovine in turizma. Mestno središče bi moralo
postati privlačen prostor tako za bivanje kakor tudi za nakupovanje in druženje. Navedene
so smernice za izboljšanje prometa (boljša dostopnost, izboljšanje javnega prometa,
uvedba minibusa, uvedba novih vozovnic in dovolilnic za parkiranje stanovalcem, več
parkirnih mest in izboljšanje pretočnosti prometa), trgovske ponudbe (povezovanje
trgovcev, enoten delovni čas, skupna promocija in povezava z gostinstvom, promocija
lastnih blagovnih znamk in ponudba boljših blagovnih znamk), uprave (subvencije,
spodbuda nekomercialnih prireditev), javnih povšin in parkov (načrtovanje novih in
ustrezna ureditev ter vzdrževanje že obstoječih),
Potek projekta
Projekt je potekal tako, da so na izbranih območjih (v Ljubljani je bilo poleg območja Stare
Ljubljane izbrano še območje Secesijske Ljubljane), opravili temeljne urbanistične in še
vse druge znanstvene in raziskovalne analize. S temi analizami so ugotavljali stanje stavb,
socialno-demografsko strukturo prebivalstva, možnosti in ceno prenovitvenih del,
problematiko prometa ipd.
Nato so v okviru projekta izvedli več delavnic, na katerih so sodelovali tudi prebivalci ter
lastniki trgovin in gostinskih lokalov. Ti so na podlagi osebnih izkušenj govorili o težavah

23

in ovirah, s katerimi se soočajo v svojem vsakdanjiku, strokovnjaki pa so komentirali
analize in podajali predloge za spremembe. Za ključne probleme so prepoznali odmiranje
trgovine, staranje prebivalstva, majhno število otrok, prometna neurejenost, slabo
vzdrževanje parkov in javnih površin. Spodnja shema prikazuje model ukrepov in
inštrumentov, s katerimi bi postalo reševanje zgoraj navedenih težav lažje in učinkovitejše.
Zaključki in ugotovitve
Skupna ugotovitev projekta je bila, da bi morala pri vodenju mesta postati prenova oz.
reurbanizacija mestnega središča osrednji mestni projekt, ki bi se izvajal tako plansko kot
tudi sproti na različnih področjih delovanja mestne uprave. Tudi vodenje mesta naj bi se po
priporočilih raziskave preusmerilo od strankarske politike k bolj strateško naravnani ter
projektno vodeni politiki. Za izvajanje prenove bi morala seveda biti zagotovljena tudi
potrebna sredstva, v proces pa vključiti tudi meščane, trgovce in lastnike lokalov,
spodbujati bi morali njihovo sodelovanje in s tem vzpostaviti dinamični razvoj mestnega
središča. S politiko bi se morali odzivati na spreminjajoče se vrednote in življenjske stile,
ponuditi bi morali različne priložnosti za tiste, ki želijo v njem živeti, in hkrati spodbujati
tudi zasebna vlaganja v prenovo.

Slika 4: Predlogi za izboljšanje stanja v mestnem središču (RE-Urban Mobil, 2007).
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2.3.2.

Primeri prenove v dveh drugih slovenskih mestih

Pri prenovi slovenskih mest me je zanimalo predvsem, kakšen je bil namen prenove, kako
je potekal proces prenove, katere dele mest so prenovili in kakšna je bila uspešnost
prenovitvenih del. Čeprav je proces prenove zajel več slovenskih mest, opisujem v
spodnjem poglavju samo dve. Škofjo Loko sem izbrala zato, ker je bilo to prvo slovensko
mesto, v katerem so izvedli projekt prenove. Prenova Maribora pa me je zanimala, ker je
tako kot Ljubljana veliko mesto in ima njegovo staro mestno jedro podobno vlogo v mestu,
kot ga ima srednjeveško jedro v Ljubljani.
2.3.2.1.
Škofja Loka
Škofja Loka spada med najstarejša ohranjena mesta v Sloveniji. Prvi resnejši korak k
prenovi sega v leto 1973, ko so ob 1000. obletnici Škofje Loke prenovili fasade v mestnem
jedru na območju Mestnega trga (Potočnik, 1988). Leta 1980 je bil ustanovljen Odbor za
prenovo in oživitev (revitalizacijo) starih mestnih in vaških jeder v občini Škofja Loka, ki
je imel nalogo nadzora nad bodočo prenovo mestnega jedra. Od leta 1980 do 1984 so
izvedli številne in vsestranske analize obstoječega stanja, nato pa so izdelali načrte za
prenovo in oživitev. Sredi leta 1984 je bil sprejet Zazidalni načrt starega mestnega jedra
Škofje Loke, v veljavo pa je stopil leta 1988 še Družbeni dogovor o izvajanju prenove.
Staro mestno jedro Škofje Loke je bilo istočasno razglašeno za kulturni in zgodovinski
spomenik, ki naj bi preprečil vse neodgovorne in samovoljne posege. Zazidalni načrt je
zajemal 10 »stopenj«: Zgodovinski razvoj mesta Škofja Loka, analizo stanja objektov,
problem sedanje namembnosti, globalno opredelitev in razporeditev možnih dejavnosti po
območjih, predlog novih dejavnosti, namembnost objektov po etažah, po trgih in ulicah,
mestno opremo, zelene površine, prometno ureditev, prostorske in likovne konflikte. V
zaključku je podan zbirni prikaz vrednotenja namembnosti pritličij objektov in površin. V
njem so podani kriteriji, na podlagi katerih so ocenjevali primernost rabe.
Prve izvedbe prenove so se začele že v času, ko so se načrti prenove še dokončno
oblikovali (še pred letom 1984), do leta 1988, ko je izšlo gradivo o prenovi starega
mestnega predela Škofje Loke, pa so uspeli preurediti vse stanovanjske objekte v družbeni
lasti. Izpostavljen je bil poziv lastnikom hiš k prenovi, vendar so se avtorji načrta zavedali,
da bodo lastniki brez pomoči težko sodelovali pri takšnih dragih ukrepih.
Leta 1993 Svet Evrope ponudil možnost pomoči pri prenovi in Škofja Loka je bila izbrana
kot pilotski model (pilot-project). V elaboratu (Fister, 1997) so bile predstavljene metode
dela, glavni problemi in pričakovani razultati, pri projektu pa so pričakovali predvsem
pomoč birokracije in javnega mnenja.
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Slika 5: Zazidalna situacija za staro jedro Škofje Loke 1984 – iz načrta mestne prenove
(Pogačnik, 1999, str. 56)
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2.3.2.2.
Maribor
V Mariboru so se prvih prenovitvenih del lotili v oobdobju med obema vojnama (med leti
1918 in 1941). Šlo je za regulacijske načrte posameznih manjših mestnih predelov, npr.
Ureditev Slomškovega trga iz leta 1939 ipd. (Pirkovič-Kocbek, 1982). Po drugi svetovni
vojni so zaradi nuje, ki jo je povzročilo vojno razdejanje, izdelali regulacijski načrt
Maribora leta 1949.
V Mariboru so leta 2003 na mestnem svetu obravnavali in sprejeli projekt prenove
mestnega jedra znotraj območja nekdanjega srednjeveškega obzidja (Staro mestno jedro,
2007). Šlo naj bi za dolgoročen in zahteven projekt, v sklopu katerega se (bodo)
prenavljala večja zaključena območja. Mestna uprava se je zavezala, da bo pri pripravi
razvojnih, proračunskih, prostorskih in organizacijskih aktov mestne občine Maribor
prioritetno upoštevala sprejete cilje in usmeritve iz projekta. Usmerjeni so v prenovo stavb,
izboljšanje stanovanjskega fonda, poslovnih prostorov, odprtih prostorov in infrastrukture,
obenem pa zahteva prenova tudi dopolnitev prometne politike. Strateških ciljev Prenove
mestnega jedra Maribora je kar 13, glasijo pa se:
Povečati vpliv mestne uprave na dogajanje v starem mestnem jedru, predstaviti kulturne
spomenike na avtentičen in atraktiven način, pomladiti starostno strukturo prebivalcev, s
prenovo omogočiti visoko bivanjsko kulturo, povečati dostopnost starega mestnega jedra,
pritegniti v proces Dravo, Taborsko nabrežje in Mestni park, stremeti za umeščanje
ustanov državnega pomena v mestno jedro, uvesti značilno regionalno ponudbo in
blagovno znamko, narediti mestno jedro obiskovalcem prijazno, voditi proces prenove s
poudarkom na lokalni Agendi 21, z ustanovitvijo podjetja za prenovo zagotoviti njeno
gospodarsko uspešnost in zagotoviti vzvode za olajšave pri izvajanju prenove
Na izbranem območju že poteka obnova nekaterih javnih institucij, začel se je projekt
prenove tržnice. Mestna občina je podpisala pogodbo o izvajanju storitev svetovalnega in
investitorskega inženiringa s podjetjem Inženiring biro d.o.o. Maribor, ki bo kot izvajalec
prevzelo vodenje in izvedbo svetovalnega in investitorskega inženiringa pri prenovi dela
starega mestnega jedra. To pomeni, da je to podjetje zadolženo za razreševanje
premoženjsko pravnih razmerij, problemov in opredelitev namembnosti objektov, ki so
predmet prenove, pridobitev konzervatorskih programov na Zavodu za varstvo kulturne
dediščine, izdelavo ali pridobitev vse potrebne investicijske dokumentacije,…ipd.
Predviden rok za izvedbo prej navedenih obvez je leto dni, s tem pa je mestni upravi
omogočeno relativno hitro delovanje med načrtovanjem in dejansko izvedbo del, saj se v
Sloveniji marsikatero delo zaustavi ravno v fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije.
V celoti naj bi projekt mestne prenove Mariboru prinesel predvidoma 2.000 prenovljenih
kakovostnih stanovanj ter v mestno jedro vrnil poslovne funkcije po meri evropskih mest.
Vendar so ti cilji komplementarni, če si njihovo doseganje razlagamo s prijemi, ki so v
svetu uveljavljeni. Če pa naj bi sledili željam anketirancev, preide med posameznimi cilji
do nasprotovanj.

27

2.4.

PRIMERI IZ TUJINE

Problema propadanja starih mestnih jeder se v tujini zavedajo in ga rešujejo že več kot 50
let. V evropskem prostoru je ohranjanje in prenova starih delov mest razumljena že kot
kulturna potreba (Cohen, 1999). Prenova srednjeveških jeder (»conservation of historic
centres«) mora biti več kot le arhitekturno ohranjanje stavb – če želimo namreč ustaviti
praznjenje mestnih središč, potem je potrebno zgodovinske elemente povezati z
vsakdanjim življenjem. Primerna prenova preobrazi zgodovinska jedra v žarišča kulturnega
dogajanja, tako da so več kot le stanovanjska območja. Torej mora biti načrtovanje
prenove mestnih središč nekaj popolnoma novega, celo eksperimentalnega, kjer se
uporablja številne analize ob pomoči primerjalnih in gospodarskih raziskav. Natančne
zaključke teh raziskav se nato poveže v normalne postopke načrtovanja, kadar pa je
potrebno, se uzakoni lokalne predpise in uredbe. Ohranjanje in prenova starih
srednjeveških jeder ter mestno načrtovanje morata torej delovati povezano, kot simbioza,
saj noben od njiju ni popoln brez drugegea.
Nekatera evropska, pa tudi stara kolonialna mesta Latinske Amerike, so tako doživela
skladno načrtovanje obnove z veliko mero spoštovanja arhitetkturne dediščine in prava
(npr. London), spet druga mesta so podlegla večjim gradbenim načrton, kjer so se lotili le
malo obnove. V takšnih mestnih jedrih umanjka povezava med starim, ohranjenim delom
mesta, in novim, poslovno-trgovskim delom. Tako ostane srednjeveško jedro kot tujek
sredi drugačnega mestnega tkiva (primer Frankfurta, Rio de Janeiro). Brez vsakega
načrtovanja in teženj po ohranjanju starih mestnih jeder so bila prenovljena evropska
mesta, ki so bila v veliki meri uničena med 2. svetovno vojno, kot na primer Dresden v
Nemčiji. Na drugi strani se vzhodno-evropske državne soočajo s številnimi političnimi in
gospodarskimi težavami, ki ovirajo prenovo. Tako so mestna jedra prepuščena propadanju
ali pa na ravni že začetega, in nato propradlega lokalnega načrta razvoja mestnega predela
(npr. Sofija v Bolgariji).
Primeri iz različnih območij po Evropi in svetu kažejo na to, da je pri načrtovanju prenove
mest in mestnih predelov potrebno preučiti in analizirati območje, ter nato s pomočjo
ekonomskih študij najti ustrezno rešitev. Nikakor ne sme biti vodilo prenove le arhitekturni
vidik, ali pa celo samo dobičkonosnost. Na prenovo torej močno vplivajo lokalna in
državna politika ter gospodarske razmere (povezava lokalne uprave in privatnih
interesentov - podjetij, stanovalcev, lastnih lokalov ipd.), še prej pa je potrebno skrbno
proučiti mestno strukturo in v skladu z dediščino in trenutnim stanjem postaviti cilje
prenove.
V tuji literaturi sem našla tako analize že izvedenih prenov mest in mestnih predelov
(Couch, 2003) kakor tudi navodila oziroma priročnike za mestno prenovo (Cohen, 1999).

2.4.1.

Zürich

V nemškem mestu Zürich so uspešno revitalizirali mestno jedro z drastičnimi prostorskimi
posegi, ki obenem ohranjajo zgodovinsko strukturo ter ustavljajo procese elitne
gentrifikacije (Jerše, 2006). Našli so zelo drago rešitev, s katero so mesto razširili
navznoter in navzdol, torej podzemno: nakupovalna središča, parkirišča, banke, skladišča
in laboratorije so zgradili pod mestnim središčem. S tem so skušali ohraniti mestno
središče v vsej svoji ambientalni in socialni pojavnosti, brez kakršnega koli spreminjanja.
Novosti in spremembe so tako na prvi pogled skrite, tako da so ohranili privlačnost mesta
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in spodbudili t.i. flanerstvo1 ter obenem še povečali potrošnjo, ki je dobesedno v
podzemlju.
2.4.2.

Nürnberg

Podoben, a malo drugačen princip revitalizacije mestnega središča so izbrali v Nürnbergu.
Središče mesta je bilo po drugi svetovni vojni precej uničeno, zato so se snovalci mesta
odločili za korenit poseg in popolno obnovo starega mestnega jedra v slogu prejšnjih
zgodovinskih obdobij. Stavbe so obnovili z umetno staranim kamnom ali pa zgradili čisto
nove stavbe s slogovno starimi, historičnimi fasadami. To je skupaj z učinkovitim
sistemom podzemne in nadzemne železnice odigralo pomembno vlogo pri oživljanju
mestnega središča. Z učinkovitim sistemom javnih prevoznih sredstev so prebivalcem
olajšali bivanje in delovanje v mestu, obiskovalcem pa ogledovanje turističnih
znamenitosti. Hkrati so pri obojih spodbudili potrošne dejavnosti (pester izbor prodajaln,
restavracij, sejmi, javne pirireditve itd.). Obenem so, kot v Zürichu, skušali zadržati
ekonomsko mešano prebivalstveno strukturo, kar jim je dokaj uspelo z velikimi občinskimi
vlaganji v obnovo stanovanj v samem središču mesta. Tako so izničili najemniški prepad
(ang. »rent gap«), med »dejanskim ter možnim donosom neke lokacije in zgradbe glede na
izrabo in kakovost v prostih tržnih pogojih«. Prenovljena stanovanja v središču, ki bi imela
na prostem trgu astronomsko visoko ceno, so enakomerno porazdelili med različne
ekonomske sloje, in tako v središču poleg bogatašev obdržali umetnike, študente,
izobražence, ter s tem dvignili kakovost in pestrost mestnega življenja, to pa nedvomno
prispeva k boljši turistični obiskanosti2.
2.4.3.

Bilbao

Glavno mesto španske Baskije je doživelo prenovo in revitalizacijo s pomočjo velikih in
drastičnih posegov v prostor oziroma s t.i. signalnim (flagship) pristopom (Jerše, 2006).
Prej je bil industrijsko in močno onesnaženo industrijsko mesto, v nekaj letih pa se je
popolnoma preusmerilo na turizem in spremljajoče dejavnosti. Pri celoviti revitalizaciji
mesta je šlo za medsebojno povezavo štirih osnovnih projektov: mobilnost in dostopnost,
regeneracijo, kulturno središče in družbeno akcijo. Glavni adut uresničevanja teh razvojnih
konceptov je bil veliki začetni signalni projekt Guggenheimovega muzeja sodobne
umetnosti leta 1997. Mesto je s tem doživelo pravi infrastrukturni šok in hkrati dobilo
ogromen ekonomski priliv, zato je lahko začelo urejati prometno omrežje in pospeševati
okoljsko regeneracijo. Kljub velikanski začetni investiciji v signalni projekt, se je v Bilbau
račun izšel zaradi zelo drzne promocije radikalnih posegov v tradicionalno podobo mesta.
Prenova zapuščenih in močno onesnaženih industrijskih obratov, rudnikov in pristaniških
dokov v širšem središču mesta ne bi nikoli uspela brez uspešne imaginarne preobrazbe in
rekonstrukcije podobe mesta Bilbao v turistično-muzejsko mesto.

1

flanerstvo pomeni pohajkovanje; flaner je voajer-gledalec, ki uživa v opazovanju uličnega življenja in je
hkrati del scenografije in kronist ulice, ki bodisi s svojim pogledom, s pisano besedo ali s slikarskim platnom
popisuje vsakdanje življenje v mestu. (Uršič, 2003, str. 34)
2
Nürnberg ima približno enako število prebivalcev kot Ljubljana (okoli 300.000) in ima sistem podzemne
železnice. Obenem je Staro Ljubljano podobno, kot je Nürberg razdejala druga svetovna vojna, leta 1895
razdejal potres.
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Slika 6: Guggenheimov muzej v Bilbau (foto Tinka Pelhan, 2007)
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3.

ANALIZA STANJA

3.1.

PREBIVALSTVO

Prebivalstvo izbranega območja igra s svojimi značilnostmi pomembno vlogo v geografski
preobrazbi srednjeveškega dela Ljubljane in je aktivni dejavnik njenega razvoja, zato ga je
potrebno podrobneje analizirati.
Za prebivalstvo starega jedra Ljubljane so tako značilne podobne lastnosti, kakor za
prebivalstvo drugih slovenskih mest na kvalitativnem prehodu: socialna sestava je na
splošno močno odvisna od pogojev oz. od kvalitete bivalnega okolja. Govorimo lahko o
reurbanizaciji3 in gentrifikaciji4. Zato stopa v ospredje revitalizacija mestnih središč, ki
vodi v vzpostavljanje ugodnejše strukture in ugodnejši prebivalstveni razvoj, zlasti v
ekološko boljših predelih.
Podatki so rezultati Popisa prebivalstva 2002, katerih zaupnost določajo Zakon o popisu
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002 (Ur. l. RS, št. 66/00 in 26/01),
Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/95, 09/01) in Zakon o varstvu osebnih
podatkov (Ur. l. RS, št. 59/9). Številni podatki za popisne okoliše na območju Stare
Ljubljane, na osnovi katerih sem izdelala analize, so bili zaradi majhnega numerusa
prebivalstva popisnih okolišev v Stari Ljubljani zakriti, kategorije "neznano" pa nisem
vključila v nadaljno obravnavo in analize. Zato moram opozoriti, da so vse analize,
grafični prikazi in tabele podatkov o prebivalstvu v tem diplomskem delu le ocene, saj sem
manjkajoče podatke nadomestila sama na podlagi povprečnih vrednosti.
Narodnostne strukture prebivalstva nisem vključila v raziskavo, saj mi zaradi zaupnosti
podatkov, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/9), Statistični
zavod Republike Slovenije ni mogel zaupati podatkov Popisa 2002 o narodnosti sestavi
prebivalstva po popisnih okoliših.
3.1.1.

Število in starostna struktura prebivalstva

Za razliko od prebivalstva celotnega mesta, ki je po letu 1945 stalno naraščalo in doseglo
vrhunec med leti 1961 in 1981, je prebivalstvo mestnega središča (podatki so zbrani iz
popisov za nekdanjo Občino Center) začelo upadati že na začetku 60ih let dvajsetega
stoletja – mestno središče je že zajel proces depopulacije oziroma citizacije. Med leti 1971
in 1981 sta se depopulacija in citizacija mestnega središča še okrepili, tako da se je v
centru število prebivalcev zmanjšalo za 20%, po letu 1981 pa se je upadanje prebivalstva v
mestnem središču še nadaljevalo. Razlogi za takšno gibanje so ekonomske in socialne
narave - dejavniki, zaradi katerih so se ljudje izseljevali iz mestnega središča na obrobje so
bili: pridobitev boljšega življenjskega standarda prebivalstva, vlaganje dohodkov v
stanovanjsko gradnjo, kvalitetnejše in prijetnejše bivalno okolje na mestnem obrobju,
preference prebivalstva za bivanje v enodružinskih hišah, dobra prometna dostopnost ter
nižje cene zemljišč in komunalnih priključkov. Poleg tega pa je bilo prebivalstvo v
mestnem središču že ostarelo, zaradi česar je bil naravni prirastek negativen.
3

Reurbanizacija pomeni ponovno naraščanje števila prebivalstva v mestnem središču, ki je od sredine 20.
stoletja upadalo.
4
Gentrifikacija: z obnovo stanovanjskega fonda v Stari Ljubljani so pridobili nova kvalitetna stanovanja, ki
privabljajo prebivalstvo z višjim socialnim položajem, zaradi česar se socialna struktura prebivalstva na tem
območju izboljšuje. Ta proces izboljševanja socialne strukture prebivalstva imenujemo gentrifikacija.
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V 90ih letih je prvič po letu 1960 mogoče opaziti ponovno naraščanje števila prebivalstva
ponekod v mestnem središču, izrazito predvsem v Stari Ljubljani in Taboru, kar je bila
posledica stanovanjske obnove in novogradenj na teh dveh območjih. Tu bi lahko govorili
o začetku procesa reurbanizacije in zaradi spremenjene socialne strukture prebivalstva tudi
gentrifikacije ljubljanskega mestnega središča (Rebernik, 2000). Po Popisu za leto 2002 je
živelo na izbranem območju 1382 prebivalcev.
Za samo območje Stare Ljubljane so bile v osemdesetih letih opravljene obsežnejše
raziskave v sklopu načrtov za prenovo Stare Ljubljane, kjer so ugotovili, da ima Krajevna
Skupnost (v nadaljevanju KS) Stara Ljubljana še izrazitejšo koncentracijo starejšega
prebivalstva kot celotna občina Center, oz. če navedem podatke iz leta 1978: mesto
Ljubljana je imelo takrat 12,6% prebivalstva, starejšega od 60 let, občina Center 22,1%,
KS Stara Ljubljana pa kar 26,3% (Prenova Stare Ljubljane, 1981)! Torej je imela Stara
Ljubljana leta 1978 relativno zelo visok delež starega prebivalstva (nad 64 let), relativno
nizek delež potencialno aktivnega prebivalstva, relativno nizek delež mladine in zelo nizek
delež otrok do 7. leta starosti. Dejavniki, ki so pogojili višjo starostno strukturo
prebivalcev, so bili nižji prirastek in negativni selitveni saldo, predvsem na račun
citizacije5 in suburbanizacije.

Grafikon 1: Primerjava starostnih skupin prebivalstva Stare Ljubljane za leti 1978 in 2002
(Prenova stare Ljubljane, 1981; Popis …, 2002).
Z načrti prenove Stare Ljubljane, ki so s fizično prenovo stanovanj in nekaterih zgradb v
osemdesetih letih izboljšali življenjske pogoje, pa se je stanje precej spremenilo. Delež
mladega prebivalstva do 25 let je v primerjavi s stanjem leta 1978 manjši le za 3%, delež
potencialno aktivnega prebivalstva pa se je povečal kar za 9%, torej večinoma na račun
deleža ostarelega prebivalstva. Razlika je lepo vidna na primerjavi starostnih struktur za
leti 1978 in 2002 na grafikonu 1, iz katerega je razvidno, da je danes na območju
srednjeveškega dela Ljubljane več potencialno aktivnega prebivalstva kot pred
petindvajsetimi leti.
5

citizacija je proces spreminjanja stanovanjskih površin v trgovske ali poslovne. S tem se izgublja pestrost
mestnih predelov.
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Starostna struktura prebivalstva v Stari Ljubljani je tako danes boljša, kot je bila v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V primerjavi z Mestno občino Ljubljana ima sicer
rahlo starejšo starostno strukturo, saj ima za 5% več zrelega prebivalstva (od 30-64 let) in
4% manj mladih do 20 let, vendar ima celo manjši delež starejših od 65 let. Z indeksom
staranja 120, ki je le malo višji od indeksa celotne ljubljanske občine, prebivalstvo ni več
ostarelo, ampak so zastopane vse starostne skupine relativno enakomerno. Otrok do 15 let
starosti je 12%, mladih do 30 let 19% , 24% prebivalstva v starosti od 30 do 45 let, 30%
zrelega prebivalstva do 65 let in 15% starih 65 let in več. Takšen trend lahko pripišemo
dinamiki naravnih in migracijskih gibanj prebivalstva: na eni strani imamo postopen
prehod generacij oziroma staranje prebivalstva, kar nam pojasni zmanjšanje deleža
mladega (prehod v srednjo generacijo) in starega prebivalstva (smrtnost), hkrati pa
opazimo povečanje deleža srednje generacije, ki se je dodatno okrepila še na račun
priseljevanja prebivalstva v staro mestno središče, ki je s svojo središčno lego ter s
prenovljenimi stanovanji spet postalo zanimivo.
Grafikon 2: Starostna struktura prebivalstva Stare Ljubljane leta 2002
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Še natančnejši pregled starostne strukture prebivalstva po popisnih okoliših oziroma
karejih Stare Ljubljane pa nam kaže močno heterogenost znotraj raziskovanega območja.
Zaradi varstva osebnih podatkov je bilo za tako majhna območja, kot so izbrani popisni
okoliši v Stari Ljubljani, precej podatkov zakritih, zato sem jih ocenila sama. Rezultati
analiz so tako prikaz predvidevanj na osnovi povprečne vrednosti in niso natačen prikaz
realnega stanja, vendar so dovolj natančni, da nam prikažejo glavne značilnosti starostne
strukture teh območij. Vsa območja izkazujejo zelo različne indekse staranja6, ki so
posledica specifične starostne strukture. Tako najdemo relativno zelo nizke indekse
staranja (manj kot 80) na območjih Mestnega trga, Levstikovega trga in Poti na Grad,
zmernega na Gornjem trgu (106), zelo visoke na območjih Cankarjevega, Galussovega
nabrežja in Ciril-Metodovega trga ter najvišjega (183) Pod Trančo. Če primerjamo te
indekse s stanjem leta 1991 (Rebernik, 1999) lahko ugotovimo, da se je indeks starost
zmanjšal le na območju Mestnega trga, povečal pa se je na območjih Cankarjevega in
Galussovega nabrežja ter na Gornjem trgu.
6

Indeks staranja prebivalstva prikazuje razmerje med deležema starejšega in mlajšega prebivalstva. Indeks
staranja izračunamo tako, da število prebivalcev starejših od 60 let delimo s številom mladih do 20 in
količnik pomnožimo s 100.
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Največ otrok je na Levstikovem trgu, kjer je tudi nižji delež prebivalcev nad 45 let, ter na
Ciril-Metodovem trgu, kjer pa je zelo visok delež prebivalcev starejših od 64 let. Največ
prebivalcev, starih do 30 let, je na območjih Levstikovega trga, Poti na grad ter
Gallusovega in Cankarjevega nabrežja, najmanj pa na območju Mestnega trga, vendar je
tam indeks staranja nizek zaradi zelo majhnega deleža prebivalcev, starih 65 let in več, ki
je značilen tudi za območji Gornjega trga in Poti na Grad. Največ starega prebivalstva je na
območjih Pod Trančo in Ciril-Metodovega trga.
3.1.2.

Družinski položaj prebivalstva

Kot smo že ugotovili, za območje Stare Ljubljane ni značilno izrazito ostarelo
prebivalstvo, ampak relativno enakomerna zastopanost vseh starostnih skupin. Glede
družinskega položaja prebivalstva pa je območje Stare Ljubljane ravno tako zelo
heterogeno, saj so zanj značilna tako majhna in ostarela gospodinjstva, družine srednje in
mlajše generacije z otroki, kakor tudi mlajša samska oziroma dvočlanska gospodinjstva.
Rebernik (1999, str. 108) je za območje starega mestnega središča z nekdanjimi predmestji
ter Žabjakom in Krakovim (torej širše območje od našega) v letu 1991 ugotavljal, da na
tem območju prevladujejo majhne družine in družine brez otrok, kar je splošna značilnost
celotnega mestnega središča. Nadalje je Rebernik navajal za območje KS Stara Ljubljana
med leti 1981 in 1991 zmanjšanje deleža samskih gospodinjstev za polovico (iz 60% na
30%) ter povečanje deleža otrok.
Slika dužinskega položaja v najstarejšem delu srednjeveške Ljubljane za leto 2002 je
podobna tisti iz leta 1991. Še zmeraj prevladujejo majhne družine, saj je kar 41% družin z
enim otrokom, Približno enako je družin z dvema otrokoma (28%) in družin brez otrok
(25%), delež družin s tremi ali več otroci pa je zelo majhen (komaj 6% vseh družin). Tip
družin v Stari Ljubljani pa se močno razlikuje od tipov družin v celotni ljubljanski občini,
saj je manj zakonskih parov z otroki, čeprav z 39% še zmeraj prevladujejo v tipu družin. V
primerjavi z občino Ljubljana je tudi manj zakonskih parov brez otrok (17%), ki jih je v
Stari Ljubljani celo manj kot samohranilk z otroci! Zelo velik delež staršev samohranilcev
z otroci je še ena značilnost tega dela Ljubljane, saj skupaj tvorijo kar 30% vseh družin,
poleg tega pa je v Stari Ljubljani še enkrat več zunajzakonskih partnerjev z otroci ali brez.
Delež družin z otroki (zakonskih ali nezakonskih parov) je v Stari Ljubljani torej 45%, kar
je precej manj kot v občini Ljubljana, družin brez otrok pa 25%, kar je približno enako.
Stara Ljubljana

8%

6%

mož, žena brez
otrok

17%

Občina Ljubljana

mož, žena z
otroki

3% 4%
3%

21%

mati z otroki

7%

oče z otroki

23%
39%

zunaj- zakonska
parterja brez
otrok
zunaj- zakonska
parterja z otroki

20%

49%

Grafikon 3: Družine po tipu v Stari Ljubljani in Mestni občini Ljubljana leta 2002
(Popis…, 2002).
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Delež samskih gospodinjstev v Stari Ljubljani je z 41% zelo visok v primerjavi z občino
Ljubljana, kjer je takih gospodinjstev 28%. Rebernik je sicer ugotavljal manjši delež
samskih gospodinjstev za KS Stara Ljubljana leta 1991, vendar zaradi velikostno različnih
območij podatkov ne moremo primerjati, pač pa lahko iz tega sklepamo, da je v ožjem
srednjeveškem delu Ljubljane več samskih gospodinjstev kot v nekdanjih predmestjih
Ljubljane z Žabjekom in Krakovim vred. Gospodinjstev z dvema članoma je skoraj
četrtina, gospodinjstev s tremi in štirimi člani od 16 do 14 % in le 6% gospodinjstev s pet
ali več člani.
Družinski položaj prebivalstva pa je po podrobnejšem pregledu območij (karejev)
srednjeveškega dela Ljubljane precej heterogen. Za območje Cankarjevega nabrežja je
značilen nadpovprečen delež družin z enim otrokom, ki se navezuje na večji delež
gospodinjstev s tremi člani, hkrati pa je tu tudi veliko družin, kjer je mati sama z otroki. Še
večji je delež staršev samohranilcev na območju Gallusovega nabrežja, ki z 41% celo
presega delež parov z otroki. Še vedno pa prevladujejo družine z enimi otrokom in
gospodinjstva z enim članom. Nadpovprečen delež družin z otroki, ki pa je enak deležu
celotne ljubljanske občine, najdemo na območju Levstikovega trga, kjer je tudi največ
družin z dvema otrokoma. Tu je delež gospodinjstev z enim članom občutno manjši, zelo
visok pa je delež družin s petimi in več člani, kar skupaj s samo povprečnim deležem
družin s tremi ali več otroki ter starostno strukturo tega območja napeljuje na dejstvo, da je
tukaj več družin razširjenega tipa/tradicionalnih družin (otroci, starši in stari starši). Tudi
na Gornjem trgu je relativno malo gospodinjstev z enim članom, zato pa je veliko
gospodinjstev s tremi ali štirimi člani, kakor je tudi veliko družin z enim ali dvema
otrokoma, medtem ko ni niti ene družine z več kot dvema otrokoma. Tudi v stanovanjih
Poti na Grad je manj gospodinjstev z enim članom, vendar je tu tudi zelo malo otrok
oziroma veliko družin brez otrok, saj dosega njihov delež kar 36% vseh družin.
Prevladujejo torej mlade družine brez otrok ali z enim otrokom, kljub temu pa ima za Staro
Ljubljano velik delež družin 3 ali več otrok. Ta del srednjeveškega dela Ljubljane izkazuje
tudi največji delež zunajzakonskih partnerjev brez otrok, ki jih je od vseh tipov družin
skoraj tretjina. Na območju Mestnega trga močno prevladujejo družine z enim otrokom,
zelo veliko pa je tudi gospodinjstev z enim članom, precej je tudi parov brez otrok. Daleč
največji delež gospodinjstev z enim članom je na območjih Pod Trančo in CirilMetodovega trga, saj presegajo polovico vseh gospodinjstev (56% in 53%) na teh dveh
območjih. Značilen zanju je tudi rahlo podpovprečen delež družin z enim otrokom, ob
čemer ima območje Pod Trančo visok delež družin brez otrok, Ciril-Metodov trg pa visok
delež družin z dvema otrokoma.
3.1.3.

Izobrazbena in zaposlitvena struktura prebivalstva

Starejše socialnogeografske raziskave so pričale o zelo slabem socialnem položaju
prebivalstva na območju starega mestnega jedra. Zaradi močnega priseljevanja
prebivalstva v mesta, ki se je razmahnilo po drugi svetovni vojni in okrepilo v 60ih letih
prejšnjega stoletja, se je v mestih vlagalo predvsem v novogradnje stanovanjskih sosesk na
obrobju mest, zanemarjalo pa se je stara mestna središča. Tako so z rastjo novih
stanovanjskih blokov in z urejevanjem novih sosesk mestna jedra na slovenskem
nezadržno propadala, saj niso bila deležna nikakršne obnove. To je privedlo do zelo slabe
stanovanjske situacije v najstrožjih mestnih jedrih, v našem primeru torej v srednjeveškem
jedru Ljubljane, kjer so bila stanovanja zelo slabe kvalitete brez centralnega ogrevanja,
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lastne kopalnice in sanitarij, zaradi česar se je v njih naseljevalo prebivalstvo s slabim
ekonomskim položajem.
V 70. letih 20. stoletja je Pak (Pak, 1971) ugotavljal zelo slabo socialnogeografsko zgradbo
v starih srednjeveških jedrih slovenskih mest, kar je veljalo tudi za Ljubljano. Uvrščal jih
je med "socialno degradirana območja" ter ob tem ugotavljal, da je za ta območja značilna
koncentracija starega in socialno šibkega prebivalstva, in da možnosti za izboljšanje
stanovanjske strukture praktično ni.
Današnji socioekonomski položaj prebivalstva Stare Ljubljane pa kaže na izrazito
izboljšanje v primerjavi s stanjem v 70. letih, obenem pa izraža močno heterogenost, ki je
odvisna predvsem od stanovanjskega standarda oziroma od kvalitete stanovanj. Z
obsežnimi prenovitvenimi deli na zgradbah in stanovanjih so precej izboljšali življenjske
pogoje v stanovanjih, kamor se zaradi privlačnosti lokacije priseljuje prebivalstvo z višjim
socioekonomskim položajem. Hkrati s fizično prenovo je potekala tudi socialnogeografska
preobrazba v smeri izboljšanja socioekonomskega položaja prebivalstva. To pomeni, da
lahko na območju Stare Ljubljane danes govorimo o gentrifikaciji ali izboljšanju
socioekonomske strukture prebivalstva.
Izobrazbena struktura prebivalstva v Stari
Ljubljani 2002
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Grafikon 4: Izobrazbena struktura prebivalstva Stare Ljubljane in MOL leta 2002 glede na
končano šolo (Popis…, 2002).
Obenem pa je na tem območju še vedno veliko podstandardnih stanovanj s slabšimi
bivalnimi razmerami, kjer stanujejo prebivalci s slabim socioekonomskim položajem.
Rebernik je ugotovil, da sta torej za območje srednjeveškega dela Ljubljane značilna dva
procesa: fizična obnova in z njo povezano izboljševanje socioekonomskega položaja
prebivalstva ter hkrati nadaljnje priseljevanje in koncentracija prebivalstva z nižjim
socioekonomskim položajem v zgradbah s podstandardnimi stanovanji. Izobrazbena
struktura prebivalstva nam potrjuje zgoraj omenjeno tezo: prebivalstvo na območju
srednjeveškega dela Ljubljane ima v primerjavi z občino Ljubljana dobro izobrazbo - na
območju Stare Ljubljane je v primerjavi s prebivalstvom celotne ljubljanske občine delež
prebivalstva z nedokončano in končano samo osnovno šolo približno enako, prebivalstva s
končano srednjo šolo je precej manj (v MOL za 9% več), razlika pa je pomembna tudi v
deležu prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo: na območju srednjeveškega dela Ljubljane
ima skoraj tretjina prebivalstva višjo ali visoko izobrazbo, medtem ko na območju MOL le

36

ena četrtina. To potrjuje našo trditev, da postaja območje Stare Ljubljane s prenovljenimi
stanovanji zelo privlačno za višje socialne sloje prebivalstva.
Če pogledamo izobrazbeno strukturo prebivalstva Stare Ljubljane podrobneje, opazimo, da
je najboljša prebivalstvena struktura značilna za območja Poti na grad, Pod Trančo in CirilMetodovega trga, kjer ima kar 37% prebivalcev višjo ali visoko izobrazbo, 40 do 46%
končano srednjo šolo in le 17 (Pot na Grad) do 23% končano ali nedokončano osnovno
šolo. Slabšo izobrazbeno strukturo imajo območja Mestnega trga ter Gallusovega in
Cankarjevega nabrežja, najslabšo pa območja Gornjega in Levstikovega trga, kjer ima
manj kot 30% prebivalstva višjo ali visokošolsko izobrazbo. To si razlagamo z najslabšim
stanovanjskim standardom na teh območjih.
Poklicna struktura prebivalstva je neposredno povezana z izobrazbeno. Med
posameznimi poklicnimi skupinami obstajajo razlike v višini dohodkov in s tem
povezanim premoženjem, zato lahko na podlagi poklicne strukture prebivalstva določimo
socioekonomsko diferenciacijo prebivalstva. Nekdanja klasifikacija v tri osnovne socialne
sloje prebivalstva (nižji, srednji in višji sloj) danes ni več ustrezna, saj se zaradi vedno
večjih razlik v dohodkih posameznih poklicnih skupin meje med njimi zelo zabrisane. Zato
sem se pri analizi poklicne strukture naslonila na klasifikacijo poklicev v poklicne
kategorije, ki jih loči slovenska statistika. Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v
Republiki Sloveniji v letu 2002 navaja 11 glavnih poklicnih skupin, kar pa se ne ujema s
klasifikacijo glavnih poklicnih skupin iz leta 1991, zato sem omenjenih 11 skupin
razvrstila v 7 glavnih poklicnih skupin, ki so bolj pregledne in hkrati primerljive s podatki,
ki jih navaja Rebernik (1991) za leti 1981 in 1991. Nekatere poklicne skupine Popisa 2002
so se ujemale s skupinami Popisa 1991 (npr. skupina "kmetijski delavci" in "vodilni
delavci"), nekatere pa sem morala združiti. Tako sem npr. v poklicno skupino "industrijski
delavci" združila poklicne skupine "upravljalci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in
sestavljalci", "poklici za neidustrijski način dela" ter "poklici za preprosta dela". Na prvo
težavo sem naletela pri klasifikaciji skupine "strokovnjakov", saj sem vanjo vključila
poklicno skupino tehnikov in drugih strokovnih sodelavcev, s čimer se je porušilo
ujemanje med deležem strokovnjakov in deležem prebivalcev z visoko in višjo izobrazbo.
Težave sem imela tudi z uvrščanjem skupine "vojaški poklici", ki pa ima na območju Stare
Ljubljane zelo malo predstavnikov (3 prebivalce), zato sem jo uvrstila v poklicno skupino
"nerazvrščeni", ki v bistvu predstavlja skupino prebivalcev, za katere ni bilo podatka.
Slednje skupine zaradi različnih deležev po posameznih območjih nisem vključila v
analizo, vendar moram opozoriti, da zaradi njenega precejšnjega deleža (kar 11%
zaposlenih v Stari Ljubljani) rezultati analiz niso prikaz realnega stanja, ampak le približki.
Poklicna struktura prebivalstva Stare Ljubljane v letu 2002 je v primerjavi z Ljubljansko
občino boljša. Kmetijskih delavcev na območju Stare Ljubljane ni, kar je logično, saj so to
dejavnost že v srednjem veku zaradi same lokacija v mestnem središču izpodrinile druge
dejavnosti. Kljub temu podatki o zaposlenih po dejavnostih1 navajajo nekaj prebivalcev
(manj kot 1% zaposlenih) na območju Cankarjevega nabrežja in Mestnega trga, zaposlenih
v kmetijskih dejavnostih, zato sklepam, da gre za vodilne ali upravne delavce
kmetijskih ali gozdnih površin. Industrijskih delavcev je na območju Stare Ljubljane le
dobra petina vseh zaposlenih, kar je v primerjavi s četrtino industrijskih delavcev občine
Ljubljana malo. Medtem ko je delež trgovcev, storitvenih in upravnih delavcev, ki jih še
lahko uvrščamo v skupino "slabše plačanih" poklicnih skupin (Rebernik, 1999), v Stari
Ljubljani (21%) primerljiv z deležem za celotno Ljubljansko občino (23%), pa je za Staro
Ljubljano po podatkih za leto 2002 značilen precej večji delež strokovnjakov (v to skupino
sem uvrstila poklicne skupine strokovnjakov, tehnikov ali strokovnih sodelavcev), ki znaša
kar 50% vseh zaposlenih, v ljubljanski občini pa le 42%.
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Ponovno bi na tem mestu poudarila, da te poklicne skupine ni mogoče primerjati s podatki
za leto 1991, ko je bilo v ljubljanski občini 28% strokovnjakov, saj je očitno, da se
klasifikaciji poklicnih skupin preveč razlikujeta. Če namreč upoštevam, da sem v skupino
strokovnjakov vključila še skupino tehnikov in drugih strokovnih sodelavcev, je delež
močno previsok (24% leta 1981, 28% 1991 in 42% leta 2002), če predpostavljamo
dosedanji trend razvoja, ki kaže na postopno povečevanje strokovnjakov. V primeru pa, da
skupine tehnikov in drugih strokovnih sodelavcev ne bi vključila v skupino strokovnjakov,
pa bi bil delež le-teh premajhen, saj bi znašal le 21%. Zato me je pri tej poklicni skupini
zanimala samo primerjava podatkov za leto 2002 med posameznimi območji. Kategorija
vodilnih delavcev vključuje najbolje plačane vodilne kadre in predstavlja najvišji socialni
sloj prebivalstva. Na območju Stare Ljubljane je teh 8%, kar je 1% manj kot v celotni
občini Ljubljana. Razmerje med strokovnjaki in vodilnimi delavci v Stari Ljubljani in
ljubljanski občini leta 2002 torej potrjuje Rebernikovo (1999) tezo, ki navaja težnjo višjega
socialnega sloja (vodilnih delavcev) k naseljevanjem v novejše soseske nadstandarnih
enodružinskih hiš in v dele mestnega obrobja, medtem ko se inteligenca (strokovnjaki) raje
odloča za bivanje v starejših "elitnih" (prenovljenih) delih v mestnem središču.
Podrobnejši pregled poklicne strukture prebivalstva Stare Ljubljane nam pokaže podobno
razvrstitev kot izobrazbena struktura: industrijskih delavcev je največ na območjih
Levstikovega trga, Poti na grad in Gornjega trga (26-30%), posledično pa je na teh
območjih, v primerjavi s celotnim obravnavanim območjem Stare Ljubljane manj
strokovnjakov in vodilnih delavcev (2-4%), delež storitvenih delavcev, trgovcev in
upravnih delavcev pa je povprečen za to območje (23 in 28%). Obratno sliko vidimo na
območjih Ciril-Metodovega trga, Gallusovega nabrežja in Mestnega trga, kjer najdemo
zelo visok delež vodilnih delavcev (od 7% na območju Ciril-Metodovega trga do kar 18%
na območju Mestnega trga) in strokovnjakov (53%). Posebno strukturo ima območje Pod
Trančo, ki izkazuje visok delež slabše in najbolje plačanih slojev prebivalstva ter zelo
majhen delež trgovcev ter storitvenih in upravnih delavcev (skupaj samo 6%).
Mestna občina Ljubljana 2002
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Grafikon 5: Poklicna struktura prebivalstva Stare Ljubljane in Mestne občine Ljubljana
leta 2002 (Popis…, 2002).
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3.1.4.

Dohodkovna struktura prebivalstva

Z dohodkovno strukturo prebivalstva sem želela najbolj objektivno prikazati
socioekonomsko moč prebivalstva na izbranem območju. Žal pa podatki o dohodkih
prebivalstva po popisnih okoliših niso na razpolago. Popis 2002 razpolaga samo s podatki
o bruto osnovi za odmero dohodnine, ki vključuje vse prijavljene dohodke prebivalstva v
tekočem letu. Če bi želeli dobiti dohodkovno strukturo prebivalstva, bi morali v dohodek
vključiti tudi socialne transferje in transferje med gospodinjstvi, ki v bruto osnovo za
dohodnino niso vključeni (družinski prejemki, nadomestila iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in drugi socialni prejemki, štipendije...). Na Statističnem uradu
RS z želenimi podatki po popisnih okoliših žal ne razpolagajo, vendar predvidevajo, da bo
Popis 2011, ki bo sestavljen tudi iz registrskih virov, vseboval te podatke.
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3.2.

FUNKCIJSKA ZGRADBA

Poleg socialne zgradbe je v mestni strukturi pomembna tudi funkcijska zgradba, saj določa
značaj in podobo mesta ali mestne četrti. Funkcijska zgradba je zelo dinamičen in zato
heterogen pojav, saj je odvisen tako od velikosti, razvoja in položaja naselja kakor tudi od
ekonomskih in drugih dejavnikov, ki iz tega izhajajo. Nekdanji prikazi rabe prostora so
zaradi funkcijske preobrazbe mestnega središča (ter sklenjeno pozidanega mestnega
prostora v celoti) na eni strani in dinamične suburbanizacije mestne okolice na drugi
zastareli, saj je danes funckijska zgradba Ljubljane povsem spremenjena in
zakomplicirana.
Že v srednjem veku je bila Stara Ljubljana značilno obrtniško-trgovsko središče obrtnih
delavnic in trgovinic, katerih lastniki so živeli v stanovanjih nad njimi, to značilno mešanje
oskrbno-storitvenih in stanovanjskih funkcij pa se je skozi stoletja ob specifičnem in
pestrem razvoju mesta z nekaterimi spremembami obdržalo vse do danes. S širjenjem
mesta in njegovih funkcij je tudi staro mestno središče izgubljalo nekdanji pomen –
upravne, storitvene in druge pomembne mestne funkcije so se razvijale v novem centru,
kasneje pa tudi na njegovem obrobju, tako da so se številne funkcije selile ven iz območja
srednjeveškega dela Ljubljane, ki zaradi zastarele in dotrajane podobe, neurejenih
komunalnih in lastniških razmer ter slabe dostopnosti ni bil več tako zanimiv. Pak (2002)
navaja po drugi svetovni vojni štiri razvojne faze funkcijske zgradbe Ljubljane, ki so
vplivale tudi na funkcijsko zgradbo najstarejšega - srednjeveškega dela Ljubljane: razvoj je
potekal od širjenja in krepitve oskrbno-storitvenih dejavnosti v ožjem mestnem središču do
razvoja in širitve oskrbno-storitveno-proizvodnih središč ob glavnih vpadnicah in na
samem mestnem obrobju, deindustrializacije in z njo povezane terciarizacije, ter zlasti po
letu 1990 pospešene gradnje "družbene infrastrukture" (šolstvo, uprava, rekreacija).
Prestrukturiranje mestnega središča in njegovo depopulacijo je okrepil razvoj v zadnjem
desetletju predvsem z denacionalizacijo, tržnim gospodarstvom, globalizacijo, investicijsko
politiko, idr., vse to pa je pripeljalo do močno heterogene funkcijske zgradbe Stare
Ljubljane in Ljubljane nasploh.
Danes je za Staro Ljubljano značilno močno mešanje stanovanjskih in oskrbno-storitvenih
dejavnosti, ki pa je znotraj samega območja zelo heterogeno. Predel je še vedno gosto
poseljen, velike spremembe pa sta zlasti v rabo pritličnih prostorov prinesla tudi
denacionalizacija in prodor terciarnih dejavnosti, ko so že v osemedesetih letih prejšnjega
stoletja neustrezne dejavnosti menjali z ustreznimi (Pak, 2002). Pak navaja med drugim za
to območje tudi revitalizacijo v odnosu bivanje-dejavnosti, pri katerih izstopata oskrba in
gostinsko turistična funkcija. Obstoječo analizo funkcijske zgradbe sem opravila na
podlagi kartiranj7 ter podatkov Popisa prebivalstva v letu 2002.

7

Kartiranje so opravili slušatelji 4. letnika enopredmetnega nepedagoškega programa geografije na Filozofski
fakulteti v Ljubljani v letih 1999/2000, del kartiranj pa sem opravila sama v letu 2003.
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3.2.1.

Stanovanjska funkcija

Srednjeveški del Ljubljane s svojo središčno lego predstavlja posebnost v funkcijski rabi,
saj je tu poselitev še vedno gosta. Stavbe so (odvisno od predela) eno- do trinadstropne,
pritličja pa v večini zasedajo trgovine, butiki in gostinski lokali. V nadstropjih so večinoma
stanovanja, čeprav najdemo v nekaterih stavbah posamezne druge dejavnosti tudi v
nadstropjih. Stavbe in stanovanja v njih pa so zelo stara in večinoma v slabem stanju - z
obsežnimi prenovitvenimi deli na zgradbah in stanovanjih so sicer precej izboljšali
življenjske pogoje v precej stanovanjih, vendar je večina še vedno potrebna temeljite
prenove. Skoraj 90% stavb na območju srednjeveškega dela Ljubljane je bilo zgrajenih
pred letom 1900, le 3% pa po letu 1981, kar je že prvi kazalec potrebe po temeljiti prenovi
večine stanovanj na območju. Iz podatkov lahko nadalje razberemo, da skoraj polovica
stanovanj (leta 2002) še nikoli ni bila prenovljena, 32% pa jih je bilo prenovljenih po letu
1991, kar pomeni, da je bila do leta 1990 na tem območju prenovljenih le 25% stanovanj.
Rebernik (2002, str. 107) navaja spremembe v stanovanjskem standardu v obdobju med
1981 in 1991, ko se je delež stanovanj brez centralnega ogrevanja zmanjšal z 91% na 64%,
delež brez kopalnice s 46% na 24% in delež brez kopalnice in sanitarij s 24% na 13%.
Danes je na območju 40% stanovanj brez centralnega ogrevanja, 6% stanovanj brez
kuhinje, 9% stanovanj brez kopalnice in 10% stanovanj brez (ustreznih) sanitarij, kar kaže
na precejšnje izboljšanje v zadnjih desetih letih.
Če si ogledamo stanovanja Stare Ljubljane podrobneje po območjih, dobimo bolj pestro
sliko, primerjavo med posameznimi območji pa lahko vidimo v spodnji tabeli.
Tabela 1: Primerjava stanovanj po popisnih okoliših glede na starost, čas prenove,
opremljenost in prisotnost pomožnih prostorov (Popis…, 2002).
STAROST
STANOVANJ
PO OBMOČJE
4

ČAS PRENOVE

Zgrajena
do 1900
(v %)

zgrajena
po 1980
(v %)

nikoli
prenovljena
stanovanja
(v %)

Prenovljena
po 1990
(v %)

67

0

54

27

NAPELJAVE
Brez
centralnega
ogrevanja
(v %)

POMOŽNI
PROSTORI

Druge
kombinacije*

brez
kopalnice
(v %)

brez
sanitarij
(v %)

42+

*

6

10

87

0

36

35

49

*

10

5

20

Cankarjevo
nabrežje
Gallusovo
nabrežje
Levstikov trg

79+

20

40

34

33

0

7

7

21

Gornji trg

93

0

43

33

36

0

6

8

22
23

Ulica na Grad
Mestni trg

95+
100

0
0

38
43

43
22

36+
30

*
0

11
0

13
5+

24

Pod Trančo

100

0

49

31

58

*

16

9+

164

Ciril -Metodov
trg

95+

0

37

35

30+

*

13

17

89

3

43

32

39

1

9

10

19

SKUPAJ
povprečno (v%)

* Zaradi majhnega števila stanovanj z drugo kombinacijo napeljav, ki vključuje tudi stanovanja brez
kanalizacije ali brez elektrike, so podatki zakriti, vendar so deleži zelo majhni (<5%)
+ Številka je le ocena, ker so bili podatki pri majhnih številih zakriti; pomeni pa največji možni delež
(delež je lahko torej le enak ali manjši od navedenega)
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Glede na nadstropnost in rabo nadstropij prevladujejo na območju Gornjega trga hiše z
enim nadstropjem, le malo jih ima dve nadstropji. Večina ima tudi podstrešja, v katerih so
stanovanja, le nekatera pa so prenovljena. Na tem območju zasedajo stanovanja tudi
pritličja, predvsem na severni strani Gornjega trga, ob Ulici na Grad in na Sodarski stezi.
Karé Levstikov trg ima že višje hiše, saj imajo po dve nadstropji, nekatera pa še
(prenovljena) podstrešja, ki jih zasedajo stanovanja. Stanovanj v pritličjih skoraj ni. Hiše v
Ulici na Grad imajo vse samo eno nadstropje in pa prenovljena podstrešja, v katerih so
stanovanja. Za stavbe na ulici Reber veljajo iste značilnosti, le ena sama hiša ima v
pritličju storitvene funkcije, v ostalih nadstropjih pa samo stanovanjske. Stavbe
Gallusovega nabrežja so ravno tako dvonadstropne, nekaj je celo trinadstropnih, večinoma
pa imajo vsa podstrešna stanovanja. Nestanovanjske funkcije zasedajo na tem območju vse
pritlične prostore in nobenih višjih nadstropij. Enako velja za območje Pod Trančo, le da tu
najdemo v dveh višjih nadstropjih ene stavbe tudi nestanovanjske funkcije. Na območju
Mestnega trga so vse stavbe trinadstropne, precej drugih in višjih nadstropij pa je tu
namenjenih nestanovanjski rabi. Stavbe se zopet znižajo v pretežno dvonastropne na
območju Ciril-Metodovega trga in Cankarjevega nabrežja, kjer zopet pojavijo stanovanja
v pritličju, in sicer v Ključavničarski ulici, na Ribjem trgu in na Mačkovi ulici, obenem pa
je tu veliko nestanovanjskih funkcij v nadstropjih Stritarjeve in Mačkove ulice ter AdamičLundrovega nabrežja, malo pa tudi ob samem Cankarjevem nabrežju.
Glede na starost stanovanj po letu zgraditve stavb so najstarejša stanovanja na območjih
Pod Trančo in Mestni trg, saj so bile tu vse stavbe zgrajene pred letom 1900. Na območju
Gallusovega nabrežja je bilo 13% stavb in stanovanj v njih zgrajenih v obdobju od 1901
do 1918, kasneje pa nobeno, z nekaj manjšim deležem stanovanj, zgrajenih v istem
obdobju iz začetka 20. stoletja, pa se ponaša še območje Ulice na Grad.
Le tri območja Stare Ljubljane imajo stanovanja iz obdobja od leta 1919 do 1980, in sicer
Cankarjevo nabrežje, Gornji trg in Ciril-Metodov trg, pa še tu gre za zelo majhne deleže,
vse manjše od 5% vseh stanovanj določenih območij. Največ najmlajših stavb in stanovanj
najdemo na območju Levstikovega trga, kjer je bilo kar okrog 20% stavb zgrajenih po letu
1980 in "le" manj kot 80% stanovanj do leta 1900, kakšen odstotek pa še v prvih dvajsetih
letih 20. stoletja. Slednje območje je tudi edino v obravnavanem delu srednjeveške
Ljubljane, kjer so bile stanovanja grajena po letu 1980 nasploh.
Če si ogledamo območja po letu prenove, potem ugotovimo, da je bilo relativno največ
stanovanj prenovljenih na območju Gallusovega nabrežja (64%), Ciril-Metodovega trga
(63%) in Ulice na Grad (62%); na tem območju je bilo kar 70% vseh prenovitvenih del
opravljenih po letu 1991. Najmanj prenovitvenih del so bila deležna stanovanja na
območju Pod Trančo in Cankarjevo nabrežje, kjer je bilo prenovljenih samo polovica ali
manj stanovanj (46%). Glede na število prenovljenih stanovanj pa je bilo največ
prenovitvenih del opravljenih na območju Ciril-Metodovega trga, malo manj pa na
območjih Gallusovega obrežja in Levstikovega trga, ostala območja pa so bila deležna
občutno manj prenovitvenih del.
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Slika 7: Propadajoča podoba atrija stanovanjske hiše, ki kaže tudi na slabo stanovanjsko
stanje (foto Tinka Pelhan, 2003).
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To se kaže tudi pri opremljenosti stanovanj z napeljavami, saj imata območji CirilMetodovega in Levstikovega trga poleg Mestnega trga največji delež stanovanj z vsemi
napeljavami (66% ali več vseh stanovanj), medtem ko je ta delež zelo nizek na območjih
Pod Trančo in Gallusovo nabrežje, saj ne presega polovice vseh stanovanj. Na zadnjih
dveh območjih je tudi visok delež stanovanj brez centralnega ogrevanja (Pod Trančo celo
58%). Razen na območjih Levstikovega trga, Gornjega trga in Mestnega trga, je na vseh
ostalih območjih tudi majhen delež stanovanj (5% ali manj) z drugimi kombinacijami
napeljav, kar pomeni, da so poleg pomanjkanja centralnega ogrevanja lahko tudi brez
kanalizacije, vodovoda ali elektrike (česar pa zaradi zakritih podatkov ni mogoče razbrati
iz podatkov Popisa prebivalstva 2002), popolnoma brez napeljav pa ni nobeno stanovanje
na območju Stare Ljubljane.
Če nadalje primerjamo območja po opremljenosti stanovanj s pomožnimi prostori je
slika malce drugačna, vendar pa se ujema s starostjo zgraditve stavb. Relativno velik delež
stanovanj tako brez kuhinje, kopalnice in sanitarij na izpiranje izkazuje prav območje CirilMetodovega trga. Največji delež stanovanj brez kopalnice najdemo na območju Pod
Trančo, velik delež stanovanj brez kuhinje in sanitarij na izpiranje pa je tudi na območju
Ulice na Grad. Najboljše stanje glede opremljenosti z dodatnimi prostori izkazujejo
stanovanja na območju Mestnega trga, kjer imajo celo vsa stanovanja kopalnico, manj kot
5 % stanovanj pa je brez kuhinje in/ali brez stranišč na izpiranje, relativno dobro pa so
opremljena stanovanja tudi na Cankarjevem in Gallusovem nabrežju, Gornjem trgu in
Levstikovem trgu.
3.2.2.

Oskrba in storitve

Analiza oskrbe in storitev je bila opravljena na podlagi kartiranj in obravnavanja »uličnih
blokov«, saj so le-ti najbolj definiran in stabilen tlorisni element (Pak, 2002). Ker pa je
pestrost funkcijskih in oskrbnih funkcij zahtevala še nadaljnjo delitev uličnih blokov, je
bila za preglednejši prikaz potrebna precejšnja generalizacija, tako da je na priloženi karti
dejavnosti prikazana samo prevladujoča raba površin. Dejavnosti sem na podlagi
opravljenih kartiranj razvrstila v sedem skupin, kar pomeni precejšnjo generalizacijo, saj se
v večini uličnih blokov močno prepletajo oskrbne in storitvene dejavnosti.
Za območje je značilna prevladujoča javna in trgovinska funkcija v zahodnem delu,
trgovska funkcija na Mestnem trgu ter vedno močnejša storitvena funkcija na Starem in
Gornjem trgu. Zaradi denacionalizacije in zvišanja najemnin po letu 1990 se je veliko
manjših in tudi za ta predel neustreznih obratov zamenjalo z novimi. Na Mestnem trgu se
je predvsem na dvoriščih naselilo veliko butikov, trgovin z obutvijo in s kozmetiko, tem pa
sledijo gostinski lokali. Poleg tega pa postaja Stara Ljubljana privlačna tudi za upravne
funkcije, na kar kaže prisotnost že dveh ambasad, vedno več pa je tudi poslovnih
dejavnosti, ki se širijo največ na račun stanovanj (Pak, 2002).

44

Slika 8 in 9: Primer opuščanja trgovskih prostorov (zgoraj) in neprimerne ponudbe
(spodaj); (foto Tinka Pelhan, 2003).
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Podrobnejši pregled po območjih nam pokaže bolj heterogeno sliko dejavnosti v Stari
Ljubljani. Ob Cankarjevem nabrežju prevladujejo trgovske in storitvene dejavnosti.
Največ je trgovin za srednje- in dolgoročno oskrbo ter storitvenih dejavnosti, veliko pa je
tudi (popularnih) gostinskih lokalov, ki so temu območju vtisnili poseben pečat (t.i.
"ljubljanska plaža"). Poslovnih dejavnosti je zelo malo, neposlovni pa sta le dve, oboji pa
imajo prostore v višjih nadstropjih in so večinoma dostopni z dvoriščnih strani. Drugačno
funkcijo ima območje Gallusovega nabrežja, kjer je veliko več neposlovnih dejavnosti,
največ pa je trgovin za dolgoročno oskrbo in storitev, glede na ostala območja pa je tu še
relativno veliko trgovin za kratkoročno oskrbo. Na Levstikovem trgu s spodnjim delom
Gornjega trga je veliko neposlovnih dejavnosti, ki so povezane predvsem s cerkvijo in
župniščem, precej pa je še gostinskih lokalov in trgovin za srednjeročno oskrbo. Med
storitvenimi dejavnostmi prevladujejo obrtniki, ki opravljajo svoje delo na terenu, tu pa
imajo le sedež podjetja. Višje hišne številke Gornjega trga kažejo že manjše število
oskrbnih funkcij, največ pa je storitvenih in neposlovnih dejavnosti, na splošno pa je tu
nestanovanjskih funkcij že zelo malo, saj močno prevladujejo stanovanja. V Ulici na Grad
so samo 4 nestanovanjske funkcije, od tega sta dve poslovni dejavnosti, en gostinski lokal
in en storitveni servis, višje številke pa so vse stanovanjske. V ulici Reber ima dva prostora
založba, enega pa storitveni servis, ostala pa so vsa stanovanjska. Najbolj oskrbni sta
območji Mestnega trga in Pod Trančo, kjer močno prevladujejo trgovine in butiki (za
srednje- in dolgoročno oskrbo), ki zasedajo vse pritlične prostore ob ulici, zmeraj bolj pa
tudi notranja dvorišča. Tu je še nekaj poslovnih dejavnosti, ki zasedajo predvsem višja
nadstropja stavb, malo pa je gostinskih lokalov, neposlovnih dejavnosti in trgovin za
kratkoročno oskrbo. Podobno je veliko trgovin na območju Ciril-Metodovega trga,
prevladujeta pa kratkoročna oskrba (tržnica) in srednjeročna oskrba (Stritarjeva ulica).
Gostinske, storitvene in neposlovne dejavnosti (javne funkcije na Mačkovi in ob AdamičLundrovem nabrežju) so razporejene enakomerno, poslovnih dejavnosti pa je le malo.
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Karta 2: Funkcijska raba stavb na območju Stare Ljubljane
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3.3.

GRAJENO OKOLJE

3.3.1.

Promet

Ljubljansko srednjeveško jedro je doživljalo številne prometne spremembe.
S pojavom motornega prometa je bilo celotno območje Stare Ljubljane dostopno vsem
motornim vozilom, z razmahom te vrste prometa pa so mestne oblasti počasi omejile
dostop večine motornih vozil v osrčje Stare Ljubljane. Tako je bil v 90. letih zaprt za javni
promet Mestni trg, Levstikov trg in Stari trg, čeprav so stanovalci še vedno lahko dostopali
do svojih stanovanj. V začetku 21. stoletja pa so uvedli dvižne stolpiče za dostop motornim
vozilom na Mestni trg, Gallusovo nabrežje in Gornji trg, kjer pa so imeli dostop do
parkirišč stanovalci. Levstikov trg, Stritarjeva ulica in Ciril-Metodov trg so bili odprti za
motorni promet, čez zadnji dve ulici so potekale tudi proge mestnega javnega prometa
(avtobusne linije).
Najnovejša regulacija prometa v Stari Ljubljani je stopila v veljavo s septembrom 2007.
Z njo so celotno mestno jedro zaprli za motorni promet in uvedli začasno spremenjen
prometni režim po Adamič-Lundrovem nabrežju in Ciril-Metodovem trgu. Prometna
zapora izključuje dostavo in stanovalce, turistični avtobus. Stanovalci in obiskovalci zato v
ožje staro mestno jedro z osebnim ali javnim prometnim sredstvom več ne morejo,
najbližja izhodišča za peš dostop (parkirišča in javna postajališča) pa so na Kopitarjevi
ulici, Karlovški cesti, na Bregu, Kongresnem trgu ali pa na Slovenski cesti pri glavni pošti.
To pomeni, da je peš dostop od postajališč javnega prometa do Stare Ljubljene sedaj daljši.
Po drugi strani so s tem pešci pridobili nove površine, namenjene izključno pešcem, kjer ni
več hrupa, izpušnih plinov in nevarnosti. Ta pridobitev velja za Wolfovo ulico,
Tromostovje in Stritarjevo ulico, medtem ko je v praksi za pešce še vedno moteč promet na
območju Ciril-Metodovega trga, pa čeprav je ulica namenjena le parkiranju in dostavi.
Za mestni javni promet to pomeni popolno zaprtje starega mestnega jedra. Uvedena je
bila sprememba 5 prog mestnih avtobusov, ki so prej peljali čez Wolfovo, Stritarjevo in
Ciril-Metodov trg. Sedaj so te proge speljane po obrobju zaprtega starega jedra. Do
Stritarjeve ulice pripelje le še turistični avtobus prek Adamič-Lundrovega nabrežja, se tam
ustavi in nato nadaljuje po Ciril-Metodovem trgu proti Gradu.
Dostop za dostavna vozila je omejen na čas od 6:30 do 9:00 zjutraj, nato pa ni več mogoč.
Osebni promet je mogoč le še prek Adamič-Lundrovega nabrežja, Stritarjeve in nazaj na
Resljevo, predvsem v namen parkiranja. Tu je režim nov: do 30 min parkiranja je celo
brezplačnih, nato je parkiranje na Ciril-Metodovem trgu plačljivo. Ob nedeljah pa je celo
mogoče na Vodnikovem trgu parkirati zastonj.
Javni parkirni prostori za obiskovalce so glede na privlačnost mestnega jedra pičli.
Omejeni so na 69 novih parkirnih mest na Adamič-Lundrovem nabrežju in CirilMetodovem trgu, ter na obstoječe na Levstikovem trgu. Seveda je možno parkiranje
osebnih vozil tudi na drugi strani Ljubljanice, vendar se s tem dostopna pot spet podaljša.
Dolgoročno rešitev za parkiranje v mestu vidi mestna občina Ljubljana v gradnji parkirnih
hiš pod Kongresnim trgom in pa pod Vodnikovim trgom (pod tržnico). Zaenkrat pa je v
obeh primerih prisoten problem nasprotovanja javnosti.
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Slika 10: Površine ob Gallusovem nabrežju so namenjene parkirnim prostorom za
stanovalce (foto Tinka Pelhan, 2004).
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3.3.2. Odprti prostor
Preučevano območje Stare Ljubljane zavzema na eni strani najbolj strnjeno pozidavo
mesta Ljubljane, drugi del pa predstavlja območje grajskega griča, ki je zeleni neposeljeni
»otok« sredi te strnjene zazidave. Odprti prostor na tem območju ima zaradi te strnjenosti
pozidave še dodatni pomen, saj imajo vlogo t.i. »higienskih območij«, ki dihajo in nudijo
odmor. Zato sta nujni primerna raba in vzdrževanje tega prostora, saj nudita življenju na
tem območju dodatno kvaliteto.
Odprt javni prostor na tem območju sem ločila na trge in obrežja Ljubjanice na eni ter na
zelene površine grajskega griča na drugi strani.
Trgi
Na samem območju je 8 trgov, to je širših tlakovanih ali asfaltiranih površin, ki nimajo
prometne funkcije, ampak socialno, tržno in pa predvsem kulturno-zgodovinsko ter
ambientalno. Od teh je na dveh živilski trg, trije pa so namenjeni parkirnim površinam
(Krekov, Ciril-Metodov in Levstikov). Torej so le trije namenjeni druženju, pohajkovanju,
turističnim ogledom in danes vedno bolj popularni gostinski ponudbi (kavarne in
restavracije so preselile večji del sedežev na ulico). Največjo privlačnost in s tem tudi
gostoto »peš« prometa« ima Stari trg z lego v samem jedru Stare Ljubljane. Tu se je
nakopičilo največ gostinskih lokalov in butikov, kjer lahko obiskovalci skoraj istočasno
nakupujejo, pijejo kavo ali prigriznejo ter si obenem ogledujejo zgodovinsko arhitekturo.
Gornji in Mestni trg imata malo manjšo privlačnost zaradi bolj razpršene, odprte gradnje,
in ne delujeta tako intimno. Predvsem vzhodni del Gornjega trga (od hišne številke 20
naprej) ima zelo odmaknjeno lego, zato je tam ponudba skromnejša in posledično je
manjša tudi množičnost obiskovalcev.
Nabrežja Ljubljanice
Kot je omenjeno že pri poglavju kulturno-življenjski utrip, imajo nabrežja močno socialno
vlogo – na njih se odvija večji del dogajanja na območju. Poseben status ima zagotovo
Adamič-Lundrovo nabrežje, ki je s Plečnikovo tržnico lepo izkoriščen in funkcionalen
prostor. Cankarjevo nabrežje je s pestro ponudbo gostinskih lokalov in različnih kulturnih
dogodkov (prireditve, tedenski sejem starin in umetniških izdelkov) množično obiskano in
eno bolj obljudenih območij Stare Ljubljane. V tem pogledu pa zaostaja Gallusovo
nabrežje, ki je poleg bolj skromne gostinske in turistične ponudbe še namenjeno parkirnim
prostorom stanovalcev. Življenje in površine na tem območju so v slabem stanju.
Pobočje grajskega griča
Večina pobočja, na vrhu katerega se nahaja Ljubljanski Grad, ni poseljena, ampak se
vključuje v zeleni sistem Ljubljane. Kot tako ima pomembno sprehajalno-rekreacijsko
funkcijo, in ga lahko uporabljajo tako bližnji stanovalci kot drugi obiskovalci. Večina
sprehajalnih poti je dobro urejenih, a kljub temu so nekateri deli, porasli z drevjem,
zanemarjeni in zapuščeni (odlagališča stare šare za stanovalce, smeti, plevel). Na pobočju
je tudi novejše urejeno otroško igrišče, ki je izvrstno za večje skupine, za posameznike pa
je nekoliko odmaknjeno.
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3.4.

KULTURNO – TURISTIČNI UTRIP

Turizem in kultura sta izredno pomembni funkciji mesta Ljubljana. V mesto pritegnejo
obiskovalce od blizu in daleč upravna in gospodarska funkcija mesta, pa tudi njegova
stavbna in kulturna dediščina, vključno s prireditvami (Gosar, 2002). Za Ljubljano kot
turistični kraj velja, da je privlačna in gostoljubna hkrati, saj se ponaša s kulturnozgodovinskimi spomeniki ter kulturnimi, zabavnimi in športnimi prireditvami, obenem pa
razpolaga s pestro ponudbo hotelskih oziroma namestitvenih obratov.
3.4.1.

Turizem

Glede turističnega obiska so bili za Ljubljano značilni podobni trendi kot za celotno
Slovenijo: od leta 1960 do leta 1990 se je obisk turistov v Ljubljani potrojil, po
osamosvojitvi Slovenije pa je turistični obisk najprej drastično padel, šele po letu 1995 pa
spet porastel. Po letu 1991 je namreč obisk v Ljubljani upadel na stanje okrog leta 1970 in
si do leta 2002 še ni opomogell na raven poznih osemdesetih let. Zmanjšal se je obisk iz
območij iz nekdanje Jugoslavije, pa tudi gostov iz tujine, predvsem tradicionalno na
tranzitne poti k Mediteranu navezanih Nemcev. Turisti so po podatkih za leto 2000 v
povprečju prenočevali dva dneva, precej pa je tudi organiziranih turističnih skupin v
tranzitu, ki se za nekaj ur ustavijo v mestnem središču. Počitniški meseci so najbolj
donosni, sledijo jesenski in spomladanski meseci (sejemske prireditve), zelo slab pa je
obisk v zimskih mesecih. Po starostni strukturi turistov pa prevladuje pretežno srednja
generacija (med 40. in 49. letom starosti).
Pri turističnem prometu igra Stara Ljubljana pomembno vlogo s številnimi kulturnozgodovinskimi spomeniki, s samim ambientom ter s trgovsko in doživljajsko ponudbo. Še
posebej zanimiva za turiste je tudi od 28. decembra 2006 delujoča tirna vzpenjača na
grajski grič, ki omogoča hiter dostop od Krekovega trga neposredno do Gradu.
V prihodnosti je potrebno pridobiti več mladih in oseb mlajših srednjih let, ki pa ne
zahtevajo sob višje kakovosti, ampak predvsem prijetne ambiente za sprostitev, zabavo in
potešitev radovednosti. Te možnosti Stara Ljubljana zagotovo ima, ni pa še vseh ponudila
in izkoristila. Tu pa se turizem močno povezuje s kulturnim dogajanjem v tem delu mesta.
3.4.2.

Kulturni utrip

Stara Ljubljana je že od srednjega veka dalje predstavljala jedro socialnega in kulturnega
dogajanja v mestu, ta utrip pa je začel usihati v drugi polovici 20. stoletja s samo rastjo
mesta, s selitvijo mestnih funkcij navzven ter s propadanjem tega mestnega predela.
Danes je življenjski utrip Stare Ljubljane zelo odvisen od ure dneva, dneva v tednu in od
letnega časa. Največ utripa uživa srednjeveški del Ljubljane v dopoldanskih in
zgodnjepopoldanskih urah, ko se tu zadržuje večina prebivalstva, ki je prišla v mestno
jedro na delovno mesto ali po opravkih, potem pa se ustavijo zaradi druženja v pestrem
ambientu ob prijetni gostinski ponudbi. Mestni utrip dodajajo ljudje, ki so tu po nakupih ter
turistični obiskovalci, ki si sprva ogledujejo, nato pa nakupujejo in se družijo. Ob večerih
je živjenje močno omejeno na Cankarjevo nabrežje ter na nekatere posamezne gostinske
lokale po ostalih delih Stare Ljubljane (Klemenčič, 2002). Utrip se spremeni ob koncu
tedna, ko se zmanjša delež prebivalcev Ljubljane in je več turistov, predvsem ob sobotnih
in nedeljskih popoldnevih. Živahneje je v poletnih mesecih, ko se večina pestre gostinske
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ponudbe preseli na ulice (predvsem Mestnega in Starega trga) ter nabrežja. Tu ima poseben
status Cankarjevo nabrežje, ki se ga je že kar prijelo ime »Ljubljanska plaža«.
Največji prispevek pa k življenjskemu utripu Stare Ljubljane zagotovo prispeva bogata
kulturna programska ponudba, ki jo vodi Društvo za oživljanje kulturne podobe starega
mestnega jedra. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1986, ker je bila po pričevanjih
njegovega ustanovitelja, Primoža Lorenza, Ljubljana v poznih osemdesetih letih »mesto
strahov, obupa in socialnih problemov Slovencev in tistih z juga« (Klemenčič, 2002, str.
52). Kot kulturnik je želel oživiti kulturno življenje v Stari Ljubljani na poseben način, s
komornim programom. K svojemu konceptu »kulturne prenove« je uspel privabiti mestne
oblastnike, kulturnike, lastnike lokalov, urbaniste in druge, tako uspešno, da društvo že od
začetka sofinancirajo mestna občina, ministrstvo za kulturo, različni sponzorji in donatorji.
Takšno pobudo je podprl tudi projekt IMAGO SLOVENIAE, ki je v začetku devetdesetih
let postavil koncept prenove srednjeveških mest na glavo: »izhodišče je kulturna ponudba
starega mesta, ki se ogrne s podjetniškim plaščem (trgovino, obrtjo, gostinstvom,
turizmom) in šele potem se začenja prava tehnična obnova stavbne dediščine« (Kovač,
1994, str. 14). Ideja za program izhaja iz dejstva, da v mestu glasbo (in ostali kulturni
program) določa arhitektura, zato v Staro Ljubljano sodita baročna in renesančna glasba.
Največja kulturna prireditev v letu je Noč v Stari Ljubljani, ki je iz nekdaj enodnevne
prireditve zrasla leta 2007 že v 5-dnevni kulturni program, ki privablja prebivalce različnih
starosti in interesov.
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4.

VIZIJA PRENOVE

4.1.

STANJE

Za smiselno vizijo prenove je potrebno najprej ovrednotiti trenutno stanje.
Trenutno za območje starega mestnega jedra ne obstajajo nobeni konkretni načrti za
izvedbo prenove, kakor so jih na primer izdelovali v osemdesetih letih dvajsetega stoletja.
Mestno jedro sicer obravnavajo v raziskavah (Re-Urban Mobile), v akcijah (Ljubljana –
moje mesto) in v novem Strateškem prostorskem načrtu MOL. V vseh oblikah so to
smernice, vizije, postavljene prioritete, ne pa konkretni prostorski načrti. Le-ti nastajajo
sproti za posamezne enote mestnega predela (stavbe, trge, nabrežja itn.) in se (večinoma)
prilagajajo tem smernicam, ko se pojavi zainteresiran investitor ali pa končno steče kolesje
potrebnih dovoljenj in načrtov na njihovo izpeljavo (primer nove zasnove prometne
ureditve v ožjem mestnem središču od decembra 2007). Tudi smernice, zapisane v teh
dokumentih, so zelo splošne in se večinoma ne dotikajo konkretnih področij (npr. SPN
2007 daje prednost prenovi pred novogradnjo v mestnem jedru, a ne navaja, za katera
območja ali celo stavbe to velja; nikjer ni načrtov za vzpostavitev ustrezne komunalne
opremljenosti stanovanj na preučevanem območju, itn.).
Analizo stanja, pridobljenega s pomočjo kartiranja in statističnih podatkov, sem združila
po skupinah, navedenih v poglavju Cilji diplomskega dela:
1) Socialna problematika:
V 20. stoletju je za območje Stare Ljubljane opaziti pojav depopulacije in staranja
prebivalstva. V 90. letih pa prvič zaznamo proces ponovne rasti števila prebivalstva
in celo izboljšanje starostne strukture (več aktivnega prebivalstva na račun starega),
družinske strukture in izobrazbene strukture prebivalstva. Stanje se torej izboljšuje,
a se znotraj območja Stare Ljubljane še vedno pojavljajo velike prebivalstvene
razlike. V primerjavi z ljubljansko občino je v Stari Ljubljani kar za 10% manj
družin z otroki, večji pa je delež samohranilcev z otroki. Zelo velik je tudi delež
samskih gospodinjstev. Izobrazbena sestava Stare Ljubljane se je v 90. letih
izboljšala: skoraj tretjina prebivalstva na tem območju ima višjo ali visoko stopnjo
izobrazbe. Na območju je precej mladih družin z otroki, ki potrebujejo urejena
stanovanja, urejene zunanje površine za igro otrok, privlačno okolje in bližino
parkirnih mest. Velik delež visoko izobraženega prebivalstva in vodilnih delavcev
kaže na dejstvo, da je območje s procesom prenove stanovanj (in okolja) zaradi
svoje lege zelo privlačno za premožnejše sloje, ki imajo interes do sodelovanja z
mestom pri nadaljnjih procesih prenove. Nekatera območja pa še vedno izkazujejo
slabo socialno sliko, kjer je več starega prebivalstva, slabo izobraženega s slabše
palčanimi poklici. Ti prebivalci ostajajo v slabše vzdrževanih stanovanjih in nimajo
moči ali interesa za sodelovanje pri prenovi. Takšna območja so območja Gornjega
trga, Levstikovega trga in območja Pod Trančo.
2) Funkcijska problematika:
Na preučevanem območju se odvijajo zelo dinamični procesi pri ponudbi oskrbe in
storitev. V času nastajanja diplomskega dela (5 let) se je namreč del ponudbe
pogosto spreminjal. Tudi zunanja podoba stavb se je s tem vred pogosto
spreminjala, v veliki večini je šlo za prenovo stavbnih lupin in notranjosti predvsem
na območju Mestnega trga. Iz analize funkcijske usmeritve območja sem ugotovila
odsotnost programske usmeritve, ki bi določala, katera ponudba je sploh primerna
za to območje. Pri gostinski, trgovski in storitveni usmeritvi to trenutno določajo
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samo ekonomski kriteriji – kdor ima denar, ta si lahko privošči obratovanje v Stari
Ljubljani. Ali je ta ponudba značilna za tak slovenski kulturni prostor
zgodovinskega pomena pa se nihče ne vpraša. Poleg mednarodne prehrambene
ponudbe (burek, grška hitra hrana, mehiška, ...) so to še butiki s ceneno tekstilno
ponudbo iz azijskih držav (značilni za atrije na Mestnem trgu). Primanjkuje
kakovostna in pestra ponudba slovenskih proizvajalcev tekstilij, obrtniških izdelkov
in slovenske kuhinje.
Obenem pestijo Staro Ljubljano še vedno slabe stanovanjske razmere v primerjavi
z ljubljansko občino. Velika večina stanovanj je bilo zgrajenih pred letom 1900, od
teh pa je bila prenovljena le četrtina vseh stanovanj na tem območju. Največ
stanovanj so prenovili po letu 1991, problemi pa vključujejo pomanjkanje
centralnega ogrevanja, kopalnic, primernih sanitarij ali ustreznih kuhinjskih
prostorov. Edino območje, kjer so gradili dodatna stanovanja po letu 1980, je
območje Levstikovega trga.
Ti podatki se lepo povezujejo s socialno sliko. Na območjih z boljšimi
stanovanjskimi razmerami prebiva večinoma zrelo, aktivno prebivalstvo, v manjših
družinah in z boljšo izobrazbeno in poklicno strukturo. V Stari Ljubljani torej
potekajo procesi prenove stanovanj, s tem pa se izboljšuje tudi socialna slika
prebivalstva.
3) Urbanistična problematika:
Za lokalno prebivalstvo ni dovolj parkirnih mest, poleg tega pa je dostopnost do
stanovanj otežena. Nova prometna ureditev je sicer prijazna pešcu, vendar skozi
mestno središče ni več avtobusnih linij mestnega javnega prometa, zato je od
nekaterih predelov postaja mestnega avtobusa precej oddaljena, povezave z ostalimi
deli mesta so slabe. Tudi obiskovalci stanovalcev Stare Ljubljane ali pa zaposleni v
tem delu mesta imajo na razpolago premalo parkirnih prostorov. Dostava je
omejena na dopoldanske ure ob delavnikih in popldne ni mogoča.
Na preučevanem območju je le eno urejeno otroško igrišče, pa še to je na pobočju
grajskega griča, ki je zelo strmo in za marsikoga težko dostopno. Za takšno
območje je to premalo. Odprti prostor ob Ljubljanici je na območju Gallusovega
nabrežja slabo urejen, dobro pa so urejena območja Mestnega trga, Cankarjevega
nabrežja, Levstikovega trga.
Bogat in pester je kulturni program območja, ki pa je žal še večinoma osredotočen
na poletno sezono.
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4.2.

MOŽNI SCENARIJI RAZVOJA

Podani so štirje zelo različni scenariji razvoja Stare Ljubljane, ki zahtevajo zelo različne
pristope k prenovi tega območja. Scenariji so oblikovani s pomočjo zgledov iz preteklosti
in /ali iz tujine, kjer so bili bolj ali manj uspešni. Najprej navajam smernice razvoja po
različnih scenarijih, zatem pa so v tabeli posledice teh razvojnih procesov po posameznih
problemskih sklopih.
4.2.1. Scenarij 1: Stihijski procesi
Po tem scenariju je prenova v Stari Ljubljani prepuščena spontanim procesom. To pomeni,
da razen različnih omejevalnih dejavnikov prenove (npr. zakonska določila in mere za
prenovo – kakšni materiali so dopuščeni, spremembe, ipd.) ni nobenih smernic za celovito
prenovo tega območja. Prebivalci se stihijsko priseljujejo ali odseljujejo, stanovanja in
ostali prostori oziroma stavbe se prenavljajo tam, kjer imajo lastniki interes, ne glede na
dejanske stanovalce in prebivalce. Temu primerno je izrazito tržno oblikovanje višine
najemnin stanovanjskih in tržnih ali poslovnih prostorov. Funkcije se razvrščajo in
nameščajo po prostorih nenačrtovano, tudi določil za primernost določenih funkcij na tem
območju ni. Obstoječe zelene površine in otroška igrišča stagnirajo ali propadajo. Nabrežja
in trge se nameni parkirnim prostorom, ki jih vedno bolj primanjkuje, javni promet skozi
središče zamre.
4.2.2. Scenarij 2: Zadržani razvoj
Upošteva se izključno historične značilnosti območja (»Stara Ljubljana - muzej«). Ljudi
se ne upošteva, Staro Ljubljano se nameni zgolj razvoju turizma, kulturnih in muzejskih
dejavnosti (galerije, razstavni prostori, koncertne dvorane, gledališča...). Pospešeno se na
območje privablja kulturne dejavnosti in temu spremljajočo trgovsko ponudbo (muzejske
prodajalne, umetniške galerije in prodajalne), ostala ponudba se zanemarja. Javni prostor
mora vzpostavljati videz zgodovinskosti, zato se umakne vsa moderna infrastruktura in
raba površin. Prometna sredstva so omejena na rob predela, javni prevoz je prilagojen
turizmu in ogledom.

4.2.3. Scenarij 3: Vzdrževani razvoj
Prilagajanje Stare Ljubljane sodobnim potrebam ljudi, pri čemer se upošteva zgodovinske
značilnosti območja, hkrati pa se prebivalci prilagodijo omejitvam tega okolja.
Oblikovanje intenzivnega partnerstva med mestom in prebivalci (ang. PPP oziroma Public
– Private Partnership). Zaustavlja se proces citizacije z ustrezno prenovo stanovanj in
privabljanjem mladega, aktivnega prebivalstva. Skupinam prebivalstva, ki so zaradi
prenove najbolj ogrožene (staro prebivalstvo in socialno nižji sloji), se ponudi različne
oblike pomoči zato, da ostanejo na območju, če si to želijo. Sicer se jim ponudi ugodno
rešitev v nekem drugem mestnem predelu. Oblikuje se podoba tržno-storitvene ponudbe
na območju, ki narekujejo razvoj. Usmerjenost k ponudbi, ki privablja poleg turistov tudi
širši krog mestnega prebivalstva. Izdelava kulturnega programa za območje v vseh letnih
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časih s sodelovanjem domačega prebivalstva (stanovalcev). Zasnuje se program obnove
nabrežin in grajskega pobočja, ki je prijazen mladim družinam, mladim parom in starejšim
občanom ter pasjim ljubiteljem, tudi tam se oblikuje kulturni program. Izgradnja dodatnih
parkirnih prostorov pod zemljo in izdaja dovolilnic za parkiranje na sosednjih območjih,
kar omogoča učinkovit in hiter dostop do stanovanj prebivalcev. Obenem se uvede sistem
minibusov, ki ponuja učinkovito in prijazno obliko javnega prometa tako za obiskovalce
kot za stanovalce.
4.2.4. Scenarij 4: Transformacija starega mestnega jedra
Izboljšanje stanja z drastičnimi gradbenimi posegi v prostor. Moderno v starem mestnem
jedru, strogo ločevanje novega in starega. Uredi se ustrezna infrastruktura in obnove, pri
čemer se bolj agresivno posega v grajeno strukturo in aktivno prilagaja sodobnim potrebam
– novogradnje, hoteli, prenove z novimi materiali in sodobnim designom. Potrebe
stanovalcev se zanemarja, stanarine in stroški najema tržnih ter poslovnih prostorov se
oblikujejo glede na povpraševanje na tržišču. Novosti se uvajajo ne glede na kulturnozgodovinsko ustreznost. Prednost imajo dejavnosti, ki privabljajo velik ekonomski dobiček
območju, tako da se lahko hitro vlaga v razvoj območja.
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Spodnja tabela prikazuje možne učinke, ki bi jih posamezni scenariji razvoja v Stari
Ljubljani lahko imeli na posamezne preučevane sklope.
Tabela 2: Učinki različnih scenarijev razvoja Stare Ljubljane po posameznih sklopih
SOCIALNE RAZMERE

FUNKCIJE

URBANA
STRUKTURA

Scenarij 1:
STIHIJSKI
PROCESI

Prebivalstvena struktura
postaja vedno bolj
heterogena:
- na eni strani pospešeno
priseljevanje mladih in
izobraženih v prenovljene
stavbe in stanovanja,
- na drugi še naprej staranje
prebivalstva in precejšen
delež prebivalstva z
nižjim socialnim
standardom v slabših
stanovanjih, ki jih še ni
dosegla prenova,
- znotraj Stare Ljubljane se
oblikujejo socialno
različna območja, ki
vsaka po svoje narekujejo
življenjski utrip. Določeni
predeli so zasičeni z
dogajanjem, drugi
zapuščeni in odmaknjeni.

Nenačrtovana tržnonaravnana razporeditev
mestnih funkcij:
- tržno naravnane
najemnine trgovskih
prostorov,
- stihijsko menjavanje
namembnosti prostorov
glede na zmožnosti
najemnikov in
povpraševanja na trgu,
- neustrezna trgovska in
storitvena ponudba
- precej praznih trgovskih
prostorov zaradi menjav,
- nenačrtovana prenova
stanovanj tam, kjer so
interesi vlagateljev; zato
močno izboljšanje
nekaterih stanovanj in na
drugi strani nezadržano
propradanje že tako
podstandardnih stanovanj,
v katerih živijo nižje
socialne skupine ljudi na
manj zanimivih lokacijah.

Izraba javnih prostorov glede
na ponudnika:
- pomanjkanje javnih igrišč
za otroke; edino igrišče
ostane osamljeno na
pobočju Gradu,
- pomanjkanje parkirišč za
stanovalce in obiskovalce
– le-ti poiščejo parkirne
prostore na dosegljivih
površinah ali v bližini, do
koder je peš relativno
daleč,
- pomanjkljiv javni promet
skozi mestno središče,
zato vedno manjši obisk
domačega prebivalstva,
ostajajo le turisti in
življenje na območju
zamira.

Scenarij 2:
ZADRŽANI
RAZVOJ

Zmerna homogenizacija
socialne strukture:
- bivanje v tem delu mesta
je zanimivo za višje
socialne sloje ki so jim v
ospredju kulturni interesi
in prestiž,
- odseljevanje socialno
šibkega prebivalstva, ki
jim oskrba več ne
zadovoljuje potreb ali pa
so nezmožni sodelovanja
z mestom ter so se zato
primorani odseliti,
- oblikovanje specifičnih
interesnih skupin
prebivalstva in izguba
»vsakdanjega« človeka,
mladih, družin in
poslovnežev.

Razcvet kulturnih funkcij, ki
imajo prednost pred ostalimi
- še slabša primarna oskrba
za stanovalce,
- draga prenova stanovanj
in posledično drage
najemnine,
- trgovska in storitvena
ponudba se omejuje na
kulturno-umetniško
dejavnosti: porast števila
galerij, muzejev,
gledališč, prodajaln s
spominki
- trgovine z ostalimi izdelki
(tekstil, obutev, nakit,...)
se umaknejo iz središča
na mestno obrobje.

Javni prostori so prednostno
namenjeni kulturnim
dejavnostim:
- odprti prostor poustvarja
zgodovinski videz mesta
in ni namenjen
funkcionalni rabi (igrišča
in parkirišča se umaknejo
ven iz središča ali pod
zemljo)
- javni promet namenjen
zunanjim obiskovalcem in
ni primeren za stanovalce
(predrago, povezava do
kulturno-zgodovinskih
točk, urnik ni vezan na
delovni čas, pač pa na
pogostost turističnih
obiskov in ogledov).
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SOCIALNE RAZMERE

FUNKCIJE

URBANA
STRUKTURA

Scenarij 3:
VZDRŽEVANI
RAZVOJ

Zmerna heterogenost socialne
in starostne strukture v
partnerstvu z mestom:
- ohranitev naravnega
razmerja v socialni in
starostni sestavi
prebivalstva,
- mlado in izobraženo
(aktivno in
komunikativno)
prebivalstvo se privablja
v Staro Ljubljano – s
prenovljenimi stanovanji
in možnostjo sodelovanja
z občino,
- nižjim socialnim slojem
in ostarelim se omogoči
obstoj na območju z
ugodnejšimi posojili in
stimulacijami, če to
želijo.
- socialno-starostni
prebivalstveni preplet
ustvarja pestro, razgibano,
prijazno in atraktivno
okolje.

Kombinacija interesov mesta
(kulturno-zgodovinski in
turistični) ter stanovalcev
(bivanjski):
- več stanovanj za
priselitve mladih in
aktivnih,
- oblikovanje trgovske
ponudbe, ki privablja
turiste in domače
prebivalstvo,
- stanovalci so pripravljeni
vedno več sodelovati pri
prenovi ne samo
stanovanj, ampak tudi
okolice.

Oblikovanje prednostnih
smernic mestne urbane
strukture:
- nove zelene površine
nudijo higiensko okolje
za mlade družine, starejše
občane
- urejena in zadostna
ponudba parkirnih mest
za stanovalce in
obiskovalce privablja
vedno več prebivalstva,
- ponudba con za pešce
spodbuja vedno bolj
pestro doživljajsko in
ambientalno izkušnjo v
prostoru
- učinkovit sistem javnega
prevoza poveča obisk
Stare Ljubljane.

Scenarij 4:
TRANSFOR
MACIJA

Radikalna homogenizacija
socialne strukture:
- socialno nižji sloji se
morajo izseliti, saj
njihova stanovanja
korenito posodabljajo
(»renovacija »deportacija«),
- priseljevanje premožnega
prebivalstva, katerega
cilji niso oblikovanje
skupnega bivalno-javnega
prostora, temveč čim
hitrejši ekonomski razvoj
območja.

Preobrazba funkcijske
ponudbe:
- dražitev najemnin
trgovskih prostorov zaradi
prestižne lege,
- razcvet prestižnih trgovin
in storitev (drage modne
znamke, draguljarne,
banke, hoteli, nočni klubi,
restavracije s tujo
prehrano,...)
- draga prenova stanovanj
in posledično še dražje
najemnine v prenovljenih
stanovanjih.

Neselektivno uvajanje novosti
v urbano tkivo:
- ureditev sodobnega
otroškega igrišča/ javnega
parka, ki ni v kulturnoumetniškem kontekstu
- gradnja modernih
parkirnih hiš sredi
območja ne glede na
kulturno-dediščino,
- sodobna oblika javnega
prometnega sredstva (npr.
mini-busi), s
»čarterskimi« voznimi
redi,
- adaptacija stavb in
prenova z novimi,
modernimi materiali,
nadomeščanje stare
podobe z novo, moderne
novogradnje.
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4.3.

IZBOR NAJBOLJŠEGA SCENARIJA IN PREDLOG UKREPOV

Glede na trenutni razvoj območja Stare Ljubljane in na gospodarske razmere v državi ter
Mestni občini Ljubljana sem izbrala VZDRŽEVANI RAZVOJ kot najbolj primeren
scenarij prenove. Ta scenarij nadaljuje trenutno smer razvoja območja, vendar so mu
dodane bolj natančno določene smernice in ukrepi za izboljšanje stanja. Potrebno je
ustanoviti Agencijo za prenovo Stare Ljubljane, ki naj usmerja, vodi in spremlja (izvaja
monitoring) sam proces prenove ter skrbi za povezovanje med javnim in zasebnim
sektorjem (med občino in prebivalci). V njej naj bodo predstavniki mestne občine,
stanovalcev in investitorjev/ konzervatorjev. Ti postavijo skupne cilje in smernice za
razvoj. Na nek način je to usmerjeni razvoj, ki dopušča sprotno prilagajanje znotraj
posameznih sklopov. Končni cilj tega scenarija je seveda izboljšanje urbane, demografske
in infrastrukturne podobe Stare Ljubljane, kar vodi k njeni funkcionalni urejenosti,
ohranjanju kulturno-zgodovinskih vrednot in vračanju identitete območja oziroma krepitvi
življenjskega utripa in s tem tudi izboljšanju kvalitete življenjskega prostora.

Tabela 3: Ukrepi za izboljšanje stanja na območju Stare Ljubljane:
PODROČJE

PREBIVALSTVO

PRENOVA
STARE
LJUBLJANE
Starostna
struktura

Družinski
položaj

PROBLEM
Pomanjkanje
celovitega
pristopa k
prenovi

UKREP

Višji delež starega
prebivalstva, manj
mladih

-

Malo mladih družin z
otroki

-

-

Izobrazbena
in
zaposlitvena
struktura

Izgubljanje socialne
pestrosti
(homogenizacija)

-
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Ustanovitev agencije za prenovo Stare Ljubljane,
katere naloge so postaviti temeljne cilje in smernice
prenove, voditi in usmerjati prenovo ter spremljati
sam proces prenove na vseh področjih
= MONITORING.
urediti območje prijazno starejšim (klančine, mirna
okolica),
skrb za starejše v obliki družbene in socialne
pomoči (npr.: dostava nakupa na dom, zdravstvena
oskrba, ipd.),
privabljati mlade z nadaljnjo prenovo stanovanj.
ureditev otroškega igrišča na enem od nabrežij (npr.
Gallusovem), urediti otrokom in družinam prijazno
okolje,
ponuditi finančne ugodnosti družinam z otroki (npr.
bonitete v bližnjih vrtcih, nižje najemnine ali cene
stanovanj).
materialno šibkemu sloju nuditi finančno podporo
pri plačevanju najemnine v prenovljenih
stanovanjih, stimulacije,
na enak način privabljati študente z določenimi
stanovanji namenjenimi izključno njim,
sestaviti vsebinsko in zvrstno pester kulturni
program za vse letne čase in za vsako
prebivalstveno skupino (za otroke, mladino,
študente, poslovneže, umetnike, starejše itn.).

FUNKCIJE

PODROČJE
Trgovska
ponudba

Stanovanja

PROBLEM

UKREP

Nepimernost
nekaterih trgovskih
vsebin
Spontano menjavanje
trgovske ponudbe in
opuščeni prostori

-

Slabe stanovanjske
razmere

-

URBANA STRUKTURA

-

Promet

Odprti
prostor

Gentrifikacija

-

Pomanjkanje
parkirnih prostorov
Nezadovoljiv javni
prevoz

-

Pomanjkanje otroških
igrišč
Pomanjkljivo urejen
odprti prostor na
grajskem pobočju

-

-

-
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določiti smernice trgovske ponudbe (kakšna
ponudba sodi v območje in kakšna ne),
ustavriti lastno trgovsko znamko »Stara Ljubljana«
urediti nadzor nad ceno najemnin za trgovske
prostore (omejiti ekstremno visoke najemnine),
finančna podpora pri najemnini dejavnostim, ki
imajo prednost (ki izkazujejo večjo primernost).
pospešena prenova pomanjkljivo opremeljenih
stanovanj, predvsem na območju obeh nabrežij in
območja Pod Trančo, kjer so stanovanja v
najslabšem stanju,
finančna podpora občine trenutnim stanovalcem/
lastnikom stanovanj pri prenovi.
ohranjati prenovljene stanovanjske površine in
preprečiti širjenje nestanovanjskih funkcij.
izgradnja parkirne hiše pod Vodnikovim trgom.
uvedba minibusov kot sredstvo javnega prevoza na
sedanjem prometnem delu (Adamič-Lundrovo
naberžje – Stritarjeva – Ciril-Metodov trg) z
ugodnostmi za stanovalce (mesečne karte, redni
vozni red) in za turiste/ obiskovalce (dnevne karte,
muzejsko-prevozna karta).
urediti Gallusovo nabrežje v zeleni park Stare
Ljubljane z otroškimi igrali.
urediti zeleni sistem na grajskem griču v na videz
naravno, a namensko oblikovan rekreacijski in
otroški »poligon«.

5.

ZAKLJUČEK

V svojem diplomskem delu obravnavam prenovo kot proces izboljšanja določenega
urbanega okolja, v tem primeru ožjega območja Stare Ljubljane. Tukaj prenova ni samo
sklop arhitekturnih, kulturno-varstvenih, ekonomskih, demografskih in okoljskih meril,
ampak je načrtovan razvoj mestnega predela, kjer se vsi zgornji dejavniki močno
prepletajo in součinkujejo. Prenova mora biti živ proces, ki se razvija sočasno z mestnim
predelom, zato to ne more biti dolgoročni načrt. Obenem pa je to nujno načrtovan proces,
ki ne more živeti ločeno od vseh zgoraj naštetih meril.
Kot smo lepo videli na primerih prenove iz tujine, je vsako mesto in njegov predel
individualen »organizem«, ki ga je potrebno razumeti in šele nato usmerjati njegov razvoj.
Potrebna je velika skrb za vsako mesto posebej, saj ima vsako mesto ali mestni predel
lasten način življenja in kulture – to je prava duša in najpomembnejši kazalec kvalitete
življenja. Zato sem v diplomskem delu poskusila podati smernice za prenovo najstarejšega
ohranjenega dela Ljubljane tako, da sem predstavila najprej metode dela in predstavila sam
pojem prenove, nato sem skozi analizo območja izpostavila glavne probleme, nazadnje pa
sem podala možne smernice prihodnjega razvoja.
V Stari Ljubljani stanje sicer ni tako slabo, kot v nekaterih drugih evropskih srednjeveških
jedrih, vendar se še vedno srečuje z naslednjimi problemi: slabša socialna in starostna
sestava prebivalstva (kot posledica procesov ob koncu prejšnjega stoletja in ne današnjega
trenda), slaba komunalna opremljenost stanovanj in njihova počasna prenova, slabo
vzdrževanje stavbne dediščine in primeri neustreznih posegov v njo, nekontrolirana in
tržno naravnana preobrazba nestanovanjskih funkcij (posledice so zapiranje lokalov in
trgovin) ter izginjanje nekaterih historičnih dejavnosti osnovne preskrbe, s čimer izginja
tudi identiteta Stare Ljubljane.
K temu pripomorejo nekateri osnovni problemi prenove v Sloveniji: ni socialnih, lastniških
in ekonomskih kriterijev revitalizacije, nekompatibilna zakonodaja, pomanjkanje potrebe
po temeljiti raziskavi o kvaliteti realizacije prenove v Sloveniji in posledice tranzicije
(spremembe v lastništvu in potrebe po ekonomski interpretaciji postopka prenove).
Zato so najpomembnejša vprašanja, ki se pri prenovi pojavljajo, naslednja: kam usmeriti
prihodnji razvoj oziroma kako si pravzaprav želimo, da bi se prostor v prihodnosti razvijal.
Ob tem nas zanima, kako zagotoviti vrednost javnega interesa, kako razviti tipično
socialno in kulturno identiteto, kako izobraziti prebivalstvo za sodelovanje pri prenovi in
kako spremeniti zakonodajo, metode in prakso v prenovi tako, da bo primerljiva z
evropsko.
Svoje predloge izboljšanja stanja v Stari Ljubljani sem strnila v tri sklope prej postavljenih
ciljev, ki povzemajo cilje že postavljenih strategij ali načrtov, nekaj pa sem jih dodala
sama. Oživljanje Stare Ljubljane bi dosegli predvsem z okrepitvijo demografske sestave, s
prenovo fizičnega mestnega tkiva, s prenovo infrastrukture in javnega mestnega prostora
ter z dvigom njegovega simbolnega značaja:
1) Na demografski ravni je potrebno ohranjati pestrost v starosti in socialni strukturi
prebivalstva, ki daje temu prostoru specifičen življenjski utrip. Le-ta ima najmočnejšo
vlogo pri ustvarjanju identitete območja.
2) Na funkcijski ravni je potrebno ustaviti proces citizacije in postaviti jasna merila, ki
določajo primernost funkcij za razvoj v tem delu mesta. Prenoviti in ustrezno opremiti je
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potrebno stanovanja, ki bodo privabljala aktivno in komunikativno prebivalstvo, to pa bo
pripravljeno intenzivno sodelovati z mestom.
3) Urbanistični posegi, ki so potrebni, pa so predvsem razrešitev problematike
pomanjkanja parkirnih prostorov za stanovalce in obiskovalce, vzpostavitev učinkovitega
javnega prometa čez območje in ureditev zelenih površin in otroških igrišč.
V svoji nalogi sem poleg zgornjih zaključkov prišla tudi do spoznanja, da je proces
prenove nujno vzporeden procesu sodobne preobrazbe mest in starih mestnih središč ter
mora »z roko v roki« slediti razvojni politiki mesta. Vsa evropska mesta, ki se zavedajo
velike vrednosti svoje kulturno-zgodovinske dediščine historičnih mestnih jeder, so vložile
veliko denarja v njegovo ohranitev, oživljanje in povezovanje z okoliškimi novejšimi
mestnimi predeli. Tudi evropska sredstva pomoči pri tem procesu niso nepričakovana,
seveda ob dejstvu, da si mesto Ljubljana oblikuje jasne smernice razvoja, ki ga želi doseči.
Ko bo slovenski prostor spoznal vrednost srednjeveškega jedra prestolnice in se bo zanj
ustrezno zavzel, bo mogoče izvesti tudi pogumnejše in velikopotezne prenovitvene
projekte. Vzroke za tako počasne ukrepe lahko najdemo v neučinkoviti povezavi med
posameznimi »ideološkimi« ali načrtovalskimi inštitucijami ter izvedbenimi inštitucijami
ali podjetji. Ravno tako primanjkuje informacijskih povezav med posameznimi akterji
prenove. Vsekakor pa se z vključevanjem v evropske projekte in raziskave stanje izboljšuje
tudi pri nas, in kar je najpomembnjše, ozavešča se prebivalstvo, ki je konec koncev ne
samo »uporabnik« prostora, ampak njegov najbolj kreativen ustvarjalec.
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6.

SUMMARY

Renewal in this thesis is discussed as a proces of improvment of the specific urban
environment, a medieval part of Ljubljana. This process is not just a complex of
architectural, cultural-preserving, economical, demographical and environmental measures,
but a planned development of an urban area, where all these factors intertwine and react.
Renewal has to be alive as a process, which developes simultaneously with the city area
and can thus not be long-term planned. At the same time it has to be a necessarily planned
process, which cannot live separately from the earlier listed measures.
It is obvious through this paper that each city and it's part is an individual »organism«,
wich has to be understood first and only then guided through it's development. Each city
has it's own way of life and culture, which is the city's soul – that is the main and most
important meaning of the quality of life. In this thesis I thus first had to analyse the
conditions of the selected area and then the reasons that created them, in order to point out
the main problems of the area. Finally the possible solutions for the problems are pointed
out.
Three steps of research have been used in this paper: first the literature was used to
research the renewal processes in the past and in different areas in Europe and Slovenia. It
was also used to evaluate the momentary situation of the planning conditions in the
selected area of the medieval Ljubljana centre. Is is obvious from this research that »Old
Ljubljana« is currently under no legal renewal plan, which would direct its course of
development. Two projects, that also include »Old Ljubljana« operate with the renewal
scheme: Re-Urban Mobile, the Europen funded 3-year project, included Ljubljana (with its
historical center) into the »mobilization« to find tools for successful renewal plans for
degraded historical centres of European towns. The second, Ljubljana's own project, is the
action-plan called »Ljubljana – my city«, which offers finnancial help for the restoration of
the culturaly protected building facades. Further on successful renewal actions of three
European cities and two Slovene ones are described.
In the second part of the thesis, the conditions of the area are analysed through statistical
and fieldwork data. They show that the conditions in the medieval Ljubljana are not so
bad, and are actually facing a slow but steady improvement. The demographical structure,
the functional orientation and the built environment are in worse condition in comparison
to Ljubljana as a whole, but the situation is slowly improving in comparison to late
seventies and eighties, especially with the slow process of the apartment fund renewals.
The last part of the paper deals with four posssible development scenarios for the area. It
demonstrates the effects of each scenario, and then one of them is chosen: the sustainable
development. This scenario is then treated as an aim, towards which the renewal plan
should look up to. The main suggestions for a successful renewal are presented in three
main fields, but the principal need is the creation of an Agency for renewal of the medieval
part of Ljubljana. The tasks of this agency would be: setting aims for the renewal, lead the
process and monitor it's advance. The agency should preserve the social variety in the area
with financial support, set clear measure of what functions are needed in the area, keep up
the renewal of the appartment fund, solve the parking problem, set up an effective public
transport, and create clean and attractive environment for children, elderly and other
residents, as well as visiting tourists.
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