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Izvleček
V magistrskem delu smo povezali dve aktualni temi, ki sta pogosto slabše obravnavani: (1)
degradirana območja, za katera je v večini evropskih drţav ţe prepoznan njihov potencial za
prenovo, v Sloveniji pa šele v zadnjem času ta prihaja v ospredje ter (2) alternativna kultura,
ki se v večini primerov ta začne razvijati prav na degradiranih območjih. V delu najprej
opredelimo pojem in tipologijo degradiranih območij ter razlike v definiciji po različnih
drţavah. Sledi podrobnejša predstavitev prenove, njene problematike, deleţnike in pomen
sodelovanja javnosti pri procesu oţivitve degradiranih območij. Prav tako smo pregledali
zakonodajo nekaterih evropskih drţav in Slovenije na tem področju, predstavili ukrepe
nekaterih slovenskih avtorjev ter na kratko opisali model postopka prenove in ponovne
oţivitve. Pri drugi tematiki smo opredelili pojem alternativne kulture in samoniklega
prizorišča, predstavili povezavo samoniklih prizorišč z degradiranimi območji ter poudarili
pomen kulture in kulturne infrastrukture pri revitalizaciji mest. Analizirali smo pomembnejše
centre alternativne kulture v Evropi in Sloveniji, kjer smo na podlagi ugotovitev in s pomočjo
modela prenove degradiranega območja izdelali teoretičen model prenove za umeščanje
vsebin alternativne kulture na degradiranem območju. Na terenu smo popisali vsa potencialna
degradirana območja za vzpostavitev samoniklega prizorišča v mestu Ptuj in jih predstavili v
obliki kataloga. Vsa zajeta degradirana območja smo s pomočjo izbranih kriterijev iz analize
samoniklih prizorišč in s pomočjo teoretičnega modela vrednotili, nato izbrali najprimernejšo
lokacijo in izdelali strateški načrt prenove degradiranega območja z vzpostavitvijo
samoniklega prizorišča na primeru stare usnjarne Koteks.
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Abstract
The thesis connects two current topics that are often poorly addressed: (1) degraded areas, for
which the potential of renewal has already been recognized in most European countries, while
in Slovenia it has only recently come to the foreground and (2) alternative culture, which in
most cases, begins to develop precisely in degraded areas. The thesis first defines the concept
and typology of degraded areas and the differences in definition across different countries.
This is followed by a more detailed presentation of the renewal, its issues, stakeholders, and
the importance of public participation in the process of revitalizing the degraded areas. We
have also reviewed the legislation of some European countries and Slovenia in this field,
presented the actions of some Slovenian authors, and briefly described the model of the
process of the renewal and revitalization. In the second topic, we have defined the notions of
alternative culture and self-established site, presented the connection between self-established
site and degraded areas, and emphasized the importance of culture and cultural infrastructure
in the revitalization of cities. We have analysed the more important centres of alternative
culture in Europe and Slovenia and based on the findings and with the help of the model of
the renewal of a degraded area, we have created a theoretical model of renewal for the
placement of the contents of alternative culture in the degraded area. In the field, we have
listed all potential degraded areas for the establishment of a self-established site in the city of
Ptuj and presented them in the form of a catalogue. Using the selected criteria from the
analysis of the self-established sites and with the help of the theoretical model, all the covered
degraded areas have been evaluated, after which we have selected the most suitable location
and prepared a strategic plan for the renewal of the degraded area with self-established site on
the example of the old tannery Koteks.
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1. UVOD
Problematika degradiranih območij in njihova prenova je vedno bolj v ospredju pri vprašanjih
razvoja mest tako v Evropi, kot tudi v Sloveniji. Na mednarodni ravni je bilo izpeljanih ţe
veliko projektov s tega področja (CLARINET, 2002, CABERNET, 2006, ReTInA, 2012,
itd.). V Franciji in Veliki Britaniji so se s tem problemom začeli ukvarjati ţe v 80. letih 20.
stoletja (Grimski in Ferber, 2001), saj so se zaradi prestrukturiranja gospodarstva začela
opuščati območja tradicionalne industrije. Zelo zgodaj so ţe zaznali potencial teh območij za
prenovo in razvoj novih dejavnosti. Na ravni EU je bilo zato vzpostavljenih več projektov in
platform, ki so se začeli ukvarjati z definiranjem in prenovo degradiranih območij na
mednarodni ravni. Med bolj poznanimi je delovna skupina CLARINET iz leta 2002.
V Sloveniji je na to temo Koţelj ţe leta 1998 izdal publikacijo Degradirana urbana območja
(v nadaljevanju DUO), kasneje leta 2004 pa je bil v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(v nadaljevanju SPRS), v sklopu zasnove poselitve in trajnostnega ter notranjega razvoja
naselij dan poudarek tudi na "prenovo, obnovo, reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo
degradiranih območij" (SPRS, 2004). Leta 2007 so bila degradirana območja omenjena v
Zakonu o prostorskem načrtovanju, kjer so bila tudi natančno opredeljena (preglednica 2).
Leta 2014 je v svojem magistrskem delu Klančišarjeva naredila temeljito primerjavo med
nemško in slovensko zakonodajo na temo prenove degradiranih območij ter podala predloge
ukrepov za boljše delovanje sistema urbane prenove. V letu 2017 pa je bil sprejet nov Zakon o
urejanju prostora (ZUreP-2, 2017), ki razveljavlja veljavo treh starih zakonov (ZPNačrt, 2007,
ZUreP-1, 2003, ZUPUDPP, 2010) in njihovo vsebino zdruţuje na enem mestu v nov krovni
zakon, vendar v njem ni posebnega poudarka na temo degradiranih območij, ki jih poimenuje
razvrednotena območja.
Kljub velikemu številu uspešno izvedenih revitalizacij degradiranih območij v Evropi in
svetu, malo manj v Sloveniji, je še vedno premalo poudarka na notranjem razvoju naselij,
čeprav ta predstavlja velik razvojni potencial. Razlogi za to so v zahtevnih administrativnih in
tehničnih postopkih, velikih stroških in zahtevnosti prenove, velikem obsegu razpoloţljivih
zemljišč za gradnjo na zelenih oziroma kmetijskih zemljiščih (angl.: greenfields), itd. Tako se
veliko mest in drugih naselij še vedno srečuje s problemom intenzivne pozidave na še ne
pozidana zemljišča (Rebernik, 2007; Šašek Divjak, 2009).
V primerih, ko do prenove pride, pa je največji problem osredotočanje le na fizično prenovo
degradiranih območij z odstranjevanjem onesnaţenja, prilaganju novih struktur obstoječemu
mestnemu tkivu ter prenovi oziroma odstranitvi ţe obstoječih objektov. Pri tem se posveča
premalo pozornosti programski prenovi degradiranih območij oziroma se jo prepusti zadnji
fazi, ko je fizična prenova ţe končana (Ferber, 2006). V magistrskem delu zato predstavljamo
model prenove, ki vključuje interdisciplinaren pristop dela, v katerem se ţe v fazi načrtovanja
vsebinski in fizični del prenove ves čas usklajujeta in prepletata.
Tako se vsebinski del prenove osredotoča na umeščanje vsebin kulturnih dejavnosti oziroma
natančneje na alternativno kulturo. Prenova degradiranih območij za potrebe alternativne
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kulture se je v razvitejših evropskih drţavah začela pojavljati ţe v 70. letih 20. stoletja, kjer je
to sedaj ţe ustaljena praksa in se ta ureja tudi na administrativni ravni. V Sloveniji pa je to
dokaj mlad pojav, z začetki v letu 1993, z zasedbo bivše vojašnice na Metelkovi in še nima
širše podpore v javnosti, kljub temu, da imamo to področje zelo dobro razvito (Muršič, 2012).
Muršič (2011; 2012) je s svojimi raziskavami ponudil dober vpogled v obstoj in delovanje t.i.
samoniklih prizorišč. Ta nastanejo s pobudo od spodaj navzgor, običajno s strani neformalnih
skupin mladih, ki ţelijo imeti svoj prostor z drugačnimi vsebinami, kot jih nudi
institucionalna kultura v njihovem lokalnem okolju.

1.1 Namen in cilji magistrskega dela
Prenovo degradiranih območij smo povezali s kulturnimi dejavnostmi in njihovim prostorom
v urbanih središčih. Kulturo najdemo na vsakem koraku, saj tudi definira podobo mesta, tako
zgodovinsko kot sedanjo. Njena prisotnost je zato za razvoj urbanega prostora in njegove
identifikacije zelo pomembna. V primeru pomanjkanja kulturnih dejavnosti lahko pride do
zapuščanja mestnih središč. Raznolike kulturne dejavnosti so namreč poleg turizma ena izmed
vodilnih dejavnosti, ki privablja ljudi in ohranja ţivo in razgibano mestno središče.
Namen magistrskega dela je predstaviti potencial za obnovo in usmerjanje prednostnega
razvoja na degradiranem območju. Temu v podporo smo izdelali katalog degradiranih
območij na območju mesta Ptuj, ki vsebuje podatke o velikosti, stopnji opuščenosti in
vzdrţevanosti, lastništvu, namenski rabi, ipd. ter karto izbranega območja z njihovimi
označenimi lokacijami.
Drugi namen magistrskega dela je oblikovati model načrtovanja kulturnih dejavnosti na
degradiranih območjih, saj lahko na ta način prispevamo tudi k oţivljanju premalo
izkoriščenih predelov mesta.
Na podlagi problemskih izhodišč in namena smo oblikovali tudi cilje magistrskega dela:





predstaviti pomen degradiranih območij, alternativne kulture in samoniklih prizorišč,
njihova povezava in skupen potencial pri urejanju prostora,
na podlagi predlaganega metodološkega pristopa identificirati degradirana območja, ki
imajo potencial za razvoj dejavnosti alternativne kulture,
oblikovati model prenove degradiranih območij za potrebe alternativne kulture v
povezavi s kakovostnim preţivljanjem prostega časa,
predlog uporabe modela v praksi za izbrano lokacijo.

Magistrsko delo bo tako usmerjeno na dve področji. Na eni strani smo raziskovali degradirana
območja ter njihov potencial za razvoj kulturnih dejavnosti, na drugi pa načrtovanje kulturnih
dejavnosti v prostor skozi primere dobre prakse v Sloveniji in tujini. Predstavljeni so
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problemi, s katerimi so se srečevali pri takšnih ureditvah ter poudarkom na prilagajanje vsebin
na lokalno okolje.

1.2 Metode dela
Ideja magistrskega dela je vzpostavitev novih kulturnih prostorov na območju izbranega
degradiranega območja. V teoretičnem delu smo se osredotočili na problematiko degradiranih
območij, definiranje pojma, pregled prostorske dokumentacije, zakonov, predpisov, pregled
strateških in programskih dokumentov, ki določajo urejanje tega področja od EU do
nacionalne ter lokalne ravni. Prav tako smo opredelili pojme alternativna kultura, kulturna
infrastruktura, samonikla prizorišča in mladinski sektor. Preko literature in spletnih virov smo
pridobili informacije o delujočih samoniklih prizoriščih ter na podlagi analize delujočih
prizorišč, tako iz Slovenije kot iz tujine, predstavili njihove značilnosti, moţnosti financiranja,
način obratovanja in probleme delovanja v kapitalističnem sistemu. Poudarek dela je na
potencialu prenove, ki jih ta območja predstavljajo, primerih dobrih praks umeščanja
kulturnih dejavnosti kot samoiniciativni ukrep prenove ter njihov potencial za oţivitev
degradiranih območij.
V magistrskem delu smo uporabili naslednje metode dela:










Zbiranje in pregled pisnih virov in drugih virov - monografije, znanstveni in strokovni
članki, izvedeni projekti, strateški dokumenti, nadnacionalna, nacionalna ter lokalna
zakonodaja, idr.;
Analiza pridobljenih virov - definiranje pojmov in vsebine, pomembne za tematiko
raziskave;
Deskriptivna metoda - povzemanje ugotovitev domačih in tujih raziskav in avtorjev s
področja degradiranih območij, prenove, alternativne kulture in samoniklih prizorišč;
Intervju - zbiranje informacij in podatkov s predstavniki izbranih samoniklih prizorišč;
Induktivno-deduktivna metoda - povzemanje skupnih značilnosti delovanja
samoniklih prizorišč iz posameznih primerov v Sloveniji in drugod po Evropi;
Terensko delo - popis primernih degradiranih območij na izbrani prostorski enoti in
izbor primernega degradiranega območja za prenovo oziroma umeščanje vsebin
alternativne kulture;
Deduktivno-induktivna metoda - oblikovanje splošnega modela prenove
degradiranega območja in njegova uporaba z umeščanjem vsebin alternativne kulture
na izbranem primeru.
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1.3 Pričakovani rezultati in struktura dela
Pričakujemo, da bo analiza vsebine degradiranih območij in njihove prenove ter alternativne
kulture in samoniklih prizorišč pripomogla k boljšemu razumevanju obeh tematik, ki sta v
Sloveniji zadnje čase precej aktualni. Z opredelitvijo definicije degradiranega območja ter
značilnostmi in priloţnostmi prenove smo poskušali prikazati vsebinski postopek njihove
revitalizacije. S pridobljenim znanjem smo na terenu prepoznali degradirana območja, jih
popisali in predstavili v obliki kataloga. V Sloveniji imamo dobro razvito področje
alternativne kulture in veliko samoniklih prizorišč, vendar so ta s strani javnosti kar precej
prezrta, kljub temu da jih je veliko mednarodno prepoznavnih. S predstavitvijo njihove
vsebine ter analizo primerov iz Evrope in Slovenije ţelimo dobiti boljši vpogled v njihovo
delovanje in probleme, s katerimi se soočajo zaradi njihove kritične drţe.
Najpomembnejši rezultat magistrskega dela je oblikovanje teoretičnega modela prenove
degradiranega območja z umeščanjem vsebin alternativne kulture na podlagi ugotovitev iz ţe
omenjenih vsebinskih poglavij. Nato smo uporabili ta model na praktičnem primeru, ki smo
ga izbrali s pomočjo oblikovanih kriterijev in vrednotenja popisanih degradiranih območij. V
preglednici 1 smo po poglavjih prikazali vsebino dela.
Preglednica 1: Struktura magistrskega dela po poglavjih
POGLAVJE
1. Uvod
2. Opredelitev degradiranih
območij ter usmeritve za
njihovo prenovo
3. Vloga alternativne kulture
pri revitalizaciji območij

4. Analiza Mestne občine
Ptuj
5. Model prenove izbranega
degradiranega območja z
vzpostavitvijo samoniklega
prizorišča
6. Razprava in zaključek

VSEBINA
Kratka predstavitev vsebine magistrskega dela ter oblikovanje
namena, ciljev in predstavitev uporabljenih metod dela.
Teoretična opredelitev degradiranih območij in njihova tipizacija.
Predstavitev prenove, seznanitev z ukrepi, ki bi prenovo izboljšali ter
teoretičen model prikaza postopka prenove.
Opredelitev pojmov (alternativne) kulture in samoniklih prizorišč,
pomen kulture in kulturne infrastrukture pri revitalizaciji mest,
delovanje samoniklih prizorišč v nevladnem sektorju in analiza
primerov iz Evrope in Slovenije, s pomočjo katerih smo pridobili
informacije za potrebe oblikovanja našega modela.
Predstavitev MO Ptuj, pregled lokalnih razvojnih programov in
usmeritve razvoja mesta, predstavitev demografskih kazalnikov ter
popis degradiranih območij in njihov katalog.
Oblikovanje teoretičnega modela prenove degradiranega območja z
vzpostavitvijo samoniklega prizorišča na podlagi modela prenove
DO in analize samoniklih prizorišč. Uporaba teoretičnega modela
prenove na primeru Stare usnjarne Koteks v starem mestnem jedru
Ptuja.
Povzetek najpomembnejših značilnosti ter prikaz aktivnosti v
praktičnem modelu izbranega degradiranega območja v primerjavi s
teoretičnim modelom.
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2. OPREDELITEV DEGRADIRANIH OBMOČIJ TER USMERITVE ZA
NJIHOVO PRENOVO
2.1 Od globalnih sprememb do lokalnih razvojnih teţenj
V zadnjih desetletjih se v gospodarsko razvitih mestih odvijajo razni procesi, ki so močno
spremenili način ţivljenja, mobilnost, strukturo mest ter vlogo industrije v mestih. Tako je
glavno gonilo urbanizacije terciarizacija druţbe in gospodarstva (Rebernik, 2007). Vendar so
kljub velikemu razcvetu politiki, ţupani in prostorski načrtovalci vedno bolj kritizirani zaradi
izvajanja trenutnih praks pri razvoju mest in se jih poziva naj urejajo urbani prostor bolj
trajnostno, saj je glavna značilnost teh procesov dekoncentracija in decentralizacija
prebivalstva in urbanih dejavnosti. To se kaţe v izseljevanju prebivalstva, ki mu sledijo tudi
dekoncentracija sekundarnih in terciarnih dejavnosti z oblikovanjem sekundarnih trgovskih in
poslovnih središč izven centra mesta. Veliko mest se tako srečuje s problemi kot so
nenadzorovano širjenje v obliki redke, med seboj nesklenjene poselitve (angl.: urban sprawl),
zapuščanje mestnih predelov, prometni zastoji, onesnaţevanje in okoljske degradacije. Ti
problemi močno vplivajo na urbano okolje, njihove prebivalce ter na kvaliteto ţivljenja v
mestih (Ferber s sod., 2006; Rebernik, 2007).
S takšnim urbanim razvojem se oblikujejo številni negativni okoljski, socialni in prostorski
učinki. Med bolj problematičnimi je neracionalna raba ţe obstoječe in visoki stroški izgradnje
nove infrastrukture ter neracionalna raba prostora, kjer je velik problem ekspanzivne zazidave
zelenih oz. kmetijskih površin (angl.: greenfields), kar ima številne negativne okoljske in
gospodarske posledice. Med negativne socialne učinke pa prištevamo izgubo prostorske
identitete urbanih in ruralnih območij, povečano socialno segregacijo ter pospešeno
propadanje mestnih središč in starejših predmestij (Rebernik, 2007).
Z razvojem urbanega sistema se je vzporedno razvijala tudi stroka prostorskega načrtovanja in
urbanizma ter potreba po sposobni in učinkoviti lokalni samoupravi (Mušič, 1999). Namen
urbanizma v novejšem času je racionalno izkoriščanje urbanega prostora in obenem
ustvarjanje vrednot, ki bodo pozitivno vplivale na nadaljnji razvoj. Pri tem so pomembne
ureditve, ki se nanašajo na vsebino mestnega utripa, ta pa se danes močno razlikuje od
nekdanjega. Tako je pri druţbenih spremembah pomembno prevrednotenje celotnega
urbanizma in s tem odnosa do naših mest, ki ţe kaţe nove izzive v odnosih, načrtovanju,
komunikacijah in energetiki (Premzl, 1999a).
Kljub temu pa se je izoblikoval razkorak v pristojnosti in odgovornosti pri načrtovanju, kar se
kaţe v pretrgani navezi med načrtovanjem in uresničevanjem načrtov, saj nastajajo konflikti
med političnimi interesi ter strokovno presojo. Slednjo lahko razdelimo na dve vrsti planiranja
in sicer strukturno in strateško načrtovanje. Pri strukturnem planiranju se ob presoji razvojnih
prioritet obravnava prenovo, izboljšanje ali zgostitev ţe urbaniziranih območij, kar je
zahtevno in občutljivo delo, tudi zaradi lastniških odnosov. Pri urejevanju mest in naselij pa je
zelo pomembno strateško načrtovanje, ki upošteva vse urbane strategije: ustvarjanje novih
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delovnih mest, izboljšanje tehnoloških procesov in produktivnosti, napredek informatike, skrb
za promet in mobilnost prebivalstva, za oskrbo ter uravnoteţen in trajnostni razvoj nasploh
(Mušič, 1999).
Pri usmerjanju urbanega razvoja je poudarjen celosten pristop, ki zahteva interdisciplinarni
strokovni pristop ter vključevanje javnosti. Seveda je tukaj še navezava na trajnostni razvoj, ki
ga je Svetovna komisija za okolje in razvoj definirala kot temeljno razvojno načelo in med
drugim upošteva načela Agende 21 (1992), Agende Habitat (1996), Nove atenske listine
(2003) in Nove urbane agende (2017). Dejavnosti urbanih procesov povzročajo v prostoru
največje spremembe in obremenitve okolja, zaradi česar je vedno teţje uresničevati načelo
trajnosti, saj se zaradi nenehnega večanja prebivalstva vedno hitreje širijo mesta, kar
posledično vpliva na večjo porabo snovi in energije, s čemer se povečujejo odpadki in izgube.
Potrebno bo hitro in učinkovito spremeniti naše potrošniške navade ter sprejeti ukrepe na
področju negospodarnega ravnanja z zemljišči, vodo in naravnimi viri ter razvojem
sonaravnih tehnologij na podlagi obnovljivih virov. (Premzl, 1999b; Šašek Divjak, 2009).
Tako bo potrebno sprejeti marsikatere zahteve, ki bodo skladne s trajnostnim razvojem
(Premzl, 1999b; Nova urbana agenda, 2017):










Pri človeških in civilizacijskih zahtevah gre predvsem za zagotavljanje ustreznega
bivališča kot sestavnega dela pravice do primerne ţivljenjske ravni brez
diskriminacije, skrb za otroke in izobraţevanje ter enak dostop do javnih dobrin in
kakovostnih storitev na področju prehrane, zdravja, infrastrukture, mobilnosti, itd.;
Pri prostorskih in okoljskih zahtevah bo potrebno izkoristiti moţnosti urbanizacije pri
uvajanju strukturnih sprememb, visoke produktivnosti in učinkovite rabe virov, ob
vključevanju lokalnih gospodarstev. Prav tako se bo potrebno osredotočati na
varovanje, ohranjanje in oţivljanje ekosistemov, vode, naravnih habitatov in biotske
raznovrstnosti pri čemer se minimizira vpliv naselij na okolje in se prehaja na
trajnostne načine proizvodnje in porabe;
Pri urbanih in urbanističnih zahtevah se pričakuje, da bodo mesta opravljala svojo
vlogo v širšem prostoru in bodo delovala kot središča in spodbujevalci
uravnoteţenega, trajnostnega ter celostnega urbanega in prostorskega razvoja na vseh
ravneh;
Velik pomen imajo socialni, ekonomski in kulturni vidiki ţivljenja, kjer se ţeli
spodbujati prebivalce k sodelovanju pri odločanju in aktivno drţavljanstvo,
oblikovanju kulturnih vsebin, medgeneracijskemu in socialnemu povezovanju, se daje
prednost vključujočim, dostopnim, zelenim in kakovostnim javnim prostorom ter
omogočanje dela in pridobivanje prihodkov za vse prebivalce, ki so potrebni za
ţivljenje in vzdrţevanje standarda;
Vedno večji pomen ima urbanistična politika in vloga mestnih oblasti kjer je namen
trajnostno in postopno usmerjati razvoj z objektivno strokovno presojo izhodišč in
realnosti razvoja z raznimi interesnimi cilji in pritiski. Pri tem so sposobni sprejeti
izzive in priloţnosti sedanje in prihodnje trajne ter vključujoče in trajnostne
gospodarske rasti.
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Prestrukturiranje Evropskega gospodarstva in globalizacija sta največja dejavnika sprememb,
vidnih na vseh področjih, najbolj pa je prizadelo tradicionalne industrijske regije, kjer se
območja teţke industrije zapuščajo. Prav tako ima močan vpliv sprememba način ţivljenja,
predvsem v mestih, ki se kaţe v spremembah rabe tal. Ti vplivi se odraţajo v opuščanju
dejavnosti ter zapuščanju stavb in s tem ustvarjanje degradiranih območij, ki so še posebej
problematična v urbanem okolju (Ferber s sod., 2006).
V Sloveniji so največji pritiski na prostor na obrobju večjih mest in zaposlitvenih središč ter
na območjih ob priključkih na pomembnejše koridorje. To je posledica selitve gospodarskih
in zaposlitvenih dejavnosti v predmestja, ki povzročajo razvrednotenje mestnih središč,
zmanjšujejo njihove funkcije ter kakovost bivanja. Prav tako so ekonomske in druţbene
spremembe, ki so se zgodile z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991, dolgoročno vplivale na
rabo zemljišč v mestih. Pri tem je prišlo do selitve delovno intenzivne industrije v manj
razvite drţave ter opuščanje vojaških območij v središčih mest in njihova selitev na obrobja,
kar je vplivalo na nastanek degradiranih urbanih območij. Tako so urbana območja
problematična na eni strani zaradi pomanjkanja zemljišč za gradnjo, na drugih strani zaradi
ogromno opuščenih območij ter neprimernih in neizdelanih programov prenove. Posledice
neustrezne zemljiške politike in neracionalne gradnje, predvsem s prioriteto zazidave
kmetijskih oz. zelenih površin namesto prenove degradiranih območij, vplivajo na
razvrednotenje grajenega prostora (SPRS, 2004; Poročilo o urbanem razvoju, 2016).
Vendar pa se mesta tem spremembam vedno bolj prilagajajo in s tem povečujejo
produktivnost, inovativnost, izobraţeno delovno silo, gospodarsko rast in s tem dvig
kakovosti ţivljenja. Ob naraščajočem okoljskem ozaveščanju, trajnostnem in notranjem
razvoju mest in naselij, ta degradirana območja predstavljajo velik potencial. Revitalizacija
teh območij prinaša pozitivne priloţnosti na področju urbanega načina ţivljenja ter okrepitev
mestne konkurenčnosti (Ferber s sod., 2006).
V SPRS (2004) je definiran vzdrţni (trajnostni) prostorski razvoj, kot usmerjanje poselitve v
poselitvena območja urbanih naselij ob ohranjanju kakovosti naravnega in bivalnega okolja in
s tem poudarek na notranjem razvoju naselij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z
usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru. Pri tem je potrebno
upoštevati obstoječe kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter
prepoznavnosti krajine in s tem doseg racionalne rabe prostora za posamezne dejavnosti.
Še veljavni Zakon o prostorskem načrtovanju določa (ZPNačrt, 2007), da se prostorski razvoj
usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj
obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo. Poleg tega je potrebno
posege in prostorske ureditve načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj in spodbuja
učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere ter prostorsko
usklajenost in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti (Šubic Kovač,
2009). ZUreP-2 (2017) pa nima jasno določene usmeritve za prenovo razvrednotenih območij
pri načelu trajnostnega prostorskega razvoju.
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Notranji razvoj naselij pomeni zapolnjevanje in zgoščevanje oz. intenzivnejšo rabo
ekstenzivno izrabljenih ali praznih zemljišč in ima prednost pred širjenjem na nova območja
(SPRS, 2004). Ta se zagotavlja z izkoriščanjem prostih ali neprimerno izkoriščenih zemljišč
znotraj naselij ali prenovo naselij, kjer se z upoštevanjem varovanja kulturne dediščine
izboljšuje kakovost bivalnega okolja in sanira degradirana območja (Rebernik, 2007). Prav
tako je notranji razvoj naselja definiran v ZUreP-2 (2017), kjer ima prednost kakovostna
prenova naselja pred novo ali nadomestno pozidavo, kjer se daje poudarek na boljši
izkoriščenosti in kvalitetnejši rabi praznih in razvrednotenih zemljišč ter zgoščevanje
ekstenzivno izrabljenih zemljišč.
Zgoščevanje in notranji razvoj je tudi priloţnost za učinkovito in racionalno zagotavljanje
dostopnosti do oskrbe, storitev in delovnih mest. Pri tem je potrebno vzpostaviti aktivno
zemljiško politiko, kjer se z uveljavitvijo višjih davčnih obremenitev za ekstenzivno
izrabljena zemljišča spodbuja razvoj in gradnjo na degradiranih in neprimerno izkoriščenih
zemljiščih znotraj naselij. Tako je poudarek na prenovi naselij, ki predstavlja prednostno
razvojno usmeritev ter zagotavlja izboljšanje kakovosti bivalnega okolja in sanacijo
degradiranih območij, ki v večini slovenskih mest zasedajo velike površine in predstavljajo
velik razvojni potencial mest (Rebernik, 2007).
Trajnostni razvoj je neposredno povezan s smotrno rabo zemljišč in usmerjanje poselitve v
obstoječa naselja, kar postavi v ospredje celovito prenovo naselij ali njihovih posameznih
delov. ZPNačrt (2007) opredeli celovito prenovo kot zbir različnih dejavnosti, s katerimi se z
ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljšajo funkcionalne, tehnične, prostorskooblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere na določenem
območju, s pomočjo katerih se ponovno zagotovi ohranitev grajenih struktur in oţivi urbana
in druga struktura. Grajeno okolje predstavlja tisti del neţive narave, ki ga ustvari in upravlja
človek, kot so na primer stavbe in večji objekti, prometna infrastruktura, itd. Trajnostni razvoj
v grajenem okolju je torej odvisen predvsem od kakovosti grajenega okolja, kjer se poudarja
tudi njegova kulturna komponenta. Tako lahko dvig kakovosti grajenega okolja doseţemo s
celovito prenovo (Šubic Kovač, 2009).
Eden pomembnejših pristopov v zadnjem času je prenova mesta, kjer je vključena sanacija in
revitalizacija vseh degradiranih ali drugače neustrezno izkoriščenih delov mesta. Takšno
trajnostno načrtovanje mesta ima poudarek na kakovostni nadgradnji ţe urbaniziranih
območij oz. na razvoju mesta navznoter. Pri tem se prenova ne osredotoča na staro mestno
jedro kot območje kulturne dediščine in spomenikov, ampak tudi druge degradirane površine,
kjer je poudarek na prenovi in ohranjanju objektov ter ohranjanju zelenih in odprtih javnih
površin (Šašek Divjak, 2009).
Prav tako je urbana prenova (sanacija, revitalizacija, regeneracija) ena pomembnejših nalog
prostorskega načrtovanja, kjer se z načeli trajnostnega načrtovanja usmerja razvoj v
kakovostno nadgradnjo ţe urbaniziranih območij. Poleg osnovnih ciljev prenove - dvig
kakovosti fizičnega, gospodarskega in socialnega prostora, pa so pomembni še (Šašek Divjak,
2009; Vuk, 2011; Poročilo o urbanem razvoju, 2016):
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vzdrţevanje vitalnosti in konkurenčnosti mesta,
ohranjanje funkcionalne uporabnosti, kulturnih vrednot in naselbinske dediščine,
preurejanje, preoblikovanje in oţivljanje gospodarskih in drugih druţbenih funkcij
mest,
revitalizaciji odprtega mestnega prostora,
izboljševanje socio-ekonomskih in demografskih značilnosti prostora,
krepitev kulturne identitete,
kakovosti arhitekture,
urejanje druţbene strukture mest, ki ji je materialna struktura namenjena,
dvig ţivljenjskega standarda.

2.2 Degradirana območja
Spremembe v mestih, med drugim tudi opuščanje industrijske dejavnosti, so privedle do
situacije, kjer nastaja vedno več degradiranih območij. Ta območja predstavljajo poseben
problem in izzive s področja oblikovanja zakonodaje in prostorskih načrtov, saj v večini
primerov predstavljajo groţnjo ljudem, podtalnici in ekosistemu (Grimski, Ferber, 2001).
Prva degradirana območja v Evropi so se začela pojavljati v 70. letih 20. stoletja, ko so se
zapuščala večja območja, predvsem tradicionalna industrija in rudniki. Nastajanje
degradiranih območij je tako normalen proces kot posledica spreminjanja rabe tal (Ferber s
sod., 2006).
Ţe v 80. letih 20. stoletja so v Veliki Britaniji (VB), Nemčiji in Franciji hitro prepoznali
problem zapuščenih in onesnaţenih območij in s tem ţe začeli počasi pripravljati strategije za
obnovo in ekonomsko revitalizacijo. Prav tako so pripravljali iniciative v prid zapuščenih
industrijskih območij ter vzpostavitev programov za obnovo. Te vrste ukrepov so vzpodbudili
na eni strani zavedanje negativnih ekonomskih in ekoloških vplivov ter na drugi strani
prepoznava pozitivnega razvojnega potenciala teh območij (Grimski, Ferber, 2001).
Kljub prepoznanemu problemu degradiranih območij, obstaja v večini Evropskih mest velika
vrzel v znanju, obsegu in naravi le-teh. Znanje na tem področju je zelo pomembno pri
oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter pri vzpostavljanju kazalnikov razvoja degradiranih
območij. Prav tako je pomembno znanje na nacionalni ravni pri določanju lokacij za prenovo
degradiranih območij v prihodnosti. Vse to je pogojeno s splošno sprejeto definicijo, ki bi bila
sprejeta na ravni EU in bi bila primerna za vse drţave, ki bi jo kasneje lahko vključile v svojo
zakonodajo (Ferber s sod., 2006).
Prepoznavanje degradiranih območij in površine njihovih vplivnih območij je zelo teţavno.
Tudi pri drţavah ki imajo podatke o količini degradiranih zemljišč, se ti ne morejo primerjati,
saj ni vzpostavljene natančno določene definicije, ki bi izrecno narekovale katera območja
sploh spadajo v to kategorijo. V večini drţav smatrajo degradirana območja kot onesnaţena
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zemljišča, vendar se pri takšni klasifikaciji ne upošteva vseh dejanskih območij, prav tako ni
razvidna kompleksnost pri prenovi teh območij (Grimski, Ferber, 2001).
2.2.1. Opredelitev pojma degradirano območje
V literaturi lahko najdemo veliko različnih definicij degradiranih območij, vendar pa je zaradi
interdisciplinarne obravnave in prisotnosti deleţnikov iz različnih strok pri prenovi teh
območij pomembno, da je pri tej široki tematiki vzpostavljena univerzalna definicija. Ta naj
bi bila oblikovana tako, da je razumevajoča, transparentna in sprejemljiva za vse prisotne in
bo vsesplošno sprejeta. Če ţelimo, da bi bil interes za prenovo in financiranje prenove
degradiranih območij, potem se mora natančno določiti razseţnost problema (Yount, 2003;
Alker s sod., 2000). Takšna definicija bo omogočala laţje razumevanje in primerjavo med
različnimi lokalnimi skupnostmi in regijami pri prepoznavi in uporabi degradiranih območij
ter zagotavljanju jasnosti pri razvojnih potencialih posameznih območij. Tako je pomembno,
da se vzpostavi jasna definicija kot predpogoj za oblikovanje klasifikacije tipov, kar
predpostavlja korak naprej pri identifikaciji in aktivaciji degradiranih območij. Tukaj je
potrebno tudi izpostaviti, da se pomembnost degradiranih območij razlikuje od regije do
regije, zato mora biti definicija postavljena v kontekst, da se lahko prilagodi specifičnim
razmeram (Alker s sod., 2000).
V nadaljevanju smo se osredotočili na prikaz različnih definicij, ki so bile vzpostavljene za
spopadanje s problemom degradiranih območij v različnih drţavah in so tako prilagojene na
njihovo dojemanje. Pregled definicij je prikazan po drţavah, od Zdruţenih drţav Amerike
(ZDA), do nekaterih Evropskih drţav, ki se ţe dolgo časa ukvarjajo s tem problemom ter
nekaterih izpeljanih projektov na temo degradiranih območij. Ti projekti so večinoma bili
speljani na pobudo EU, kjer so predlagali različne definicije, ki bi se sprejele na najvišji ravni
odločanja za laţje vključevanje v nacionalne zakonodaje. Na koncu je pregled Slovenske
literature in definiranje degradiranih območij skozi zakonodajo in strateških dokumentov.
V ZDA je leta 2001 ameriški kongres potrdil zvezni zakon, kjer je opredeljena konceptualna
definicija degradiranih območij tako, da vsebuje elemente, ki so nedvoumni in omogočajo
oblikovalcem politik in deleţnikom veliko svobode pri opredeljevanju dvojne narave le-teh,
tj. iz vidika ekonomskih kot tudi ekoloških problemov degradiranih območij. Da bi zadovoljili
vse te pogoje, so podali naslednjo definicijo: "pojem degradirano območje opredeljuje
nepremičnino, kjer je širitev, prenova ali ponovna raba lahko oteţena zaradi prisotnosti ali
potencialne prisotnosti nevarnih snovi oz. onesnaţenosti (Yount, str. 25, 2003; Opp, 2009)."
V primerjavi z ZDA Evropska unija nima splošno sprejete definicije, ki bi natančno definirala
ta pojem, zato ima vsaka drţava večinoma svoje opredelitve. Te imajo po navadi v definiciji
izpostavljene pojme, ki sledijo nacionalni zakonodaji. V večini primerov so vključeni
zapuščenost, prilagojena raba, ponovna raba, prenova, revitalizacija. Pri opredelitvah
degradiranih območij so še pogosto podatki o prejšnji rabi, lastništvu zemljišč in objektov ter
velikost območja. Informacije o prejšnji rabi so pomembni pri oceni tipa in vsebnosti
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onesnaţenja, kar nam omogoča laţje predvidevanje stroškov pri pripravi območja za
revitalizacijo. Pri lastništvu zemljišč se preverja kdo so lastniki na določenem območju, saj se
glede na to pripravi načrt za odkup zemljišč, moţnosti financiranja iz različnih naslov, idr.
(Ferber, Grimski, 2002).
Eden izmed prvih projektov na temo prenove degradiranih območij v EU je izvedla mreţa
CLARINET (Contaminated LAnd Rehabilitation Network for Environmental Technologies),
ki je bila financirana s strani Okoljskega in podnebnega programa Evropske komisije.
CLARINET zagotavlja interdisciplinarno mreţo trajnostnega upravljanja z onesnaţenimi
zemljišči, analizo ključnih vprašanj v odločevalnem procesu in ugotavljanju prioritet pri
potrebah raziskav na temo tehničnih, okoljskih in socio-ekonomskih vidikov. V sklopu tega
projekta je CLARINET delovna skupina definirala pojem degradirano območje, kjer ţelijo
izpostaviti okoljske in ekonomske vidike ter rabo zemljišč (Ferber, Grimski, str 9, 2002):






so pod vplivom prejšnje rabe zemljišč in okolice,
so zapuščena ali premalo izkoriščena območja,
imajo dejanski ali potencialni problem onesnaţenja,
njihova lega je v večini primerov v razvitih urbanih regijah,
potrebujejo posege za ponovno uporabo zemljišča.

Pri tem pojmu je potrebno dodati, da degradirana območja niso nujno onesnaţena ampak
predstavljajo območja za gradnjo, kjer so ţe umeščeni objekti v primerjavi z območji, kjer se
smatra nadaljnji razvoj kot ekspanzivna zazidava zelenih oz. kmetijskih površin. Ker pa se v
večini primerov srečujemo z zapuščenimi industrijskimi območji, je pri revitalizaciji območja
potrebno vzeti v razmislek tudi moţnost onesnaţenja lokacije (Ferber, Grimski, 2002).
Projekt ReTInA (Revitalisation of Traditional Industrial Areas in South-East Europe) je s
svojimi partnerji pripravil Metodologijo revitalizacije degradiranih območij, ki je namenjen za
lokalne in regionalne pobudnike za revitaliazcijski proces v zapuščenih oz. premalo
izkoriščenih industrijskih območjih. Tako so v namene metodologije ţeleli vzpostaviti
definicijo za prepoznavo degradiranih območij. Pri tem so se nanašali na 3 definicije (Retina,
str. 5, 2012):
1. Definicija temelji na EU projektih CLARINET in CABERNET (predstavljena v
prejšnjih odstavkih);
2. Definicija je bila obravnavana s strani ReTInA partnerjev: "Degradirana območja so
zapuščena ali premalo izkoriščena industrijska območja po procesu regionalno
ekonomskega prestrukturiranja, kjer bi bila razširitev, ponovna raba ali revitalizacija
močno oteţena. Na teh območjih je priloţnost zdruţiti in povezati prejšnjo rabo z novo
revitalizacijsko rabo.";
3. Definicija je bila predlagana s strani partnerja projekta Filozofske fakultete, Univerze
v Mariboru: " Degradirano območje je območje, ki je oz. je bilo zasedeno s trajnimi
objekti in infrastrukturo. Ta definicija zajema razvojno območje, njena lokacija, ki je
bila ţe v preteklosti predmet razvoja, pa je lahko v grajenem ali ruralnem okolju." Ta
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definicija izključuje zemljišča ali stavbe, ki so trenutno v rabi za kmetijstvo ali
gozdarstvo ter območja v grajenem okolju, ki še niso bila predmet razvoja (parki,
rekreacijska območja, idr.).
Alker s sod. (2000) je zbrala različne definicije na temo degradiranih območij, kjer je
prikazana raznolikost glede na avtorje in potrebe za katere je bila definicija vzpostavljena. Na
podlagi teh, katere so podali strokovnjaki in organizacije v Veliki Britaniji in drugih drţav po
svetu, so z analizo izpostavili nekatere skupne točke, ki se v večini primerov pojavljajo.
Povsod se neposredno ali posredno pojavljajo območja, ki so bila v preteklosti predmet
razvoja, ponekod omenjajo tudi stavbe, ki so prazne in zapuščene. Poleg prej naštetih
značilnosti degradiranih območij se še pogosto pojavlja izraz onesnaţenost, kar močno
nakazuje na prejšnjo rabo za namene industrije (slika 1).

Slika 1: Izrazi, povezani z degradiranimi območji (Alker s sod., str. 56, 2000)

Zgoraj našteti pojmi se neposredno nanašajo na fizično stanje degradiranega območja, vendar
obstajajo še širše in potencialno pomembnejše teme in vplivi, povezani z ekonomskim
potencialom in upravičenostjo rabe. Pri ekonomskem vidiku prevladuje pogled na degradirano
območje s stališča upravičenosti prenove in katere rabe bi bile najprimernejše pri ponovni
rabi. Ekonomski vidik je posebej izpostavljen pri nekdanjih industrijskih območjih, kjer je
prisotna onesnaţenost okolja, saj so stroški revitalizacije večji, poleg tega pa lahko negativno
vpliva na zdravje ljudi, če se ne odstrani tega onesnaţenja (Alker s sod., 2000).
Ob vzpostavitvi definicije degradiranih območij je potrebno predstaviti namen in omejitve
uporabe definicije ter jo opredeliti z natančno, enostavno, nedvoumno in če je moţno z
uporabno konotacijo za vse deleţnike pri sanaciji in revitalizaciji degradiranih območij. Pred
vzpostavitvijo definicije, so povzeti vsi dejavniki z moţnim vplivom na različne modele in
obstoječo terminologijo, ki so pomembni pri opredelitvi degradiranih območij (Alker s sod.,
2000):





DO je območje, ki je bilo v preteklosti predmet razvoja,
DO so vsa zemljišča, ki niso trenutno v rabi in predstavljajo dejansko ali potencialno
moţnost onesnaţenosti,
razvita območja v uporabi niso DO, tudi če so onesnaţena,
DO so v urbanem in tudi v ruralnem okolju,
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DO lahko vključujejo vsa zemljišča, ki so delno ali v celoti zapuščena ali prazna.

Tako je Alker s sod. (str. 64, 2000) predlagala naslednjo definicijo: "Degradirano območje je
katerokoli zemljišče, ki je bilo v preteklosti predmet razvoja in trenutno ni v popolni rabi,
čeprav obstaja moţnost delne zasedenosti ali uporabe. Prav tako obstaja moţnost da je
območje prazno, zapuščeno ali onesnaţeno. Torej degradirano območje je tisto območje, ki ni
na voljo za takojšnjo uporabo brez posegov."
V Franciji so degradirana območja v nekaterih industrijskih regijah bila ţe v 70. letih 20.
stoletja področja zanimanja za razvoj, v zadnjem času pa tudi druge regije zaradi intenzivnega
urbanega razvoja. Tako večina dosegljivih informacij (postopki, lokacije, regionalni registri,
primeri prenove degradiranih območij) zagotavljajo kar regionalni organi. Zaradi regionalnih
problemov zapuščenih industrijskih območij je bilo potrebno vzpostaviti nove ekonomske
temelje, modernizirati urbano okolje ter vključiti nacionalne, regionalne in lokalne deleţnike
pri reševanju teh problemov. Zaradi hitre prepoznave potencialov degradiranih območij imajo
zakonodajo ter dolgoročne plane na to temo ţe od 80. let 20. Stoletja (Ferber, Grimski, 2002).
V Franciji so definirali pojem degradiranega območja kot: "območje, na katerem je v
preteklosti potekal razvoj in je sedaj (začasno) zapuščen zaradi prenehanja aktivnosti na njem
ter je za nadaljnjo uporabo nujna prenova. Območje je lahko delno zasedeno, zapuščeno ali
onesnaţeno (Ferber, Grimski, str. 20, 2002)."
Izhodišča SPRS (2004) izhajajo iz upoštevanja druţbenih, gospodarskih in okoljskih
dejavnikov prostorskega razvoja. Poleg tega upošteva zahteve po zagotavljanju in varstvu
kakovosti okolja. Sestavni del usmerjanja prostorskega razvoja so temeljne razvojne zahteve
za ohranjanje narave, varstvo prostorske identitete in kulturne dediščine ter varstvo in
izboljšanje kvalitete bivalnega in delovnega okolja. Vse skupaj pa se ţeli doseči skozi vzdrţen
prostorski razvoj.
Trenutno je v pripravi nov SPRS 2050 (MOP, 2013), ki bo predvidoma dokončan in sprejet v
letu 2019. Glavna usmeritev tega dokumenta je poudarjanje zavedanja o pomenu prostora kot
skupne razvojne komponente. Pri tem se zgleduje po EU in naprednejših posameznih drţavah,
ki s pomočjo usmerjenega policentričnega razvoja in krepitve funkcionalnih urbanih regij
uresničujejo sprejete cilje prostorskega razvoja. Tudi v Sloveniji se ţeli oblikovati
funkcionalne urbane regije, ki bi predstavljale podlago za oblikovanje strategij povezovanja
mest z okolico ter z drugimi funkcionalnimi regijami na višjem nivoju. Tako bi prav razvoj
funkcionalnih urbanih območij, njihova povezanost in odprtost za čezmejno sodelovanje ter
usmerjanje policentričnega razvoja na nacionalni ravni doprinesla k njeni konkurenčnosti
(Zavodnik Lamovšek, Drobne, 2016).
Cilji strategije so opredeljeni z namenom razreševanja prostorskih problemov v Sloveniji ter
doseganju večje stopnje urejenosti v prostoru. Pri tem se ţeli usmerjati dejavnosti v prostoru
tako, da bi ustvarjali pozitivne učinke za prostorsko uravnoteţen in gospodarsko učinkovit
razvoj, socialno povezanost ter kakovost naravnega in bivalnega okolja. Poleg tega bi bil
poudarek na izboljševanju negativnih stanj s prostorskimi in okoljskimi ukrepi (SPRS, 2004).
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Med negativnima stanja v prostoru med drugim spadajo tudi degradirana območja, na katerih
se vse bolj zaznava potencial za izboljšanje kakovosti prostora. Prenova teh območij je
opredeljena kot trajnostna rešitev pri nadaljnjem razvoju, kjer je prioriteta širjenje notranji
razvoj naselij. Tako je SPRS (str. 9, 2004) definiral degradirano območje kot "območje, kjer
je potencial za rabo in dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi emisijskih, ekoloških, vizualnih
ali drugih vplivov na obstoječo rabo. Degradirana območja so posledica lastninskega in
ekonomskega preurejanja, to je opuščanja aktivne rabe zemljišč ali celo njihovega
namernega opuščanja."
V ZPNačrt (2007) je opredeljen cilj prostorskega načrtovanja, kot omogočanje skladnega
prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z
javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva
naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri tem se
prostorski razvoj usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih
površinah znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo.
V ZPNačrt (2. člen, 2007) je degradiran prostor "del naselja oziroma območje zunaj naselja, v
katerem so zmanjšane tehnične, prostorsko oblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne,
kulturne in ekološke razmere do stanja neuporabnosti in je prenova za oţivitev nujna oziroma
je območje zunaj naselja, na katerem je zaradi človekove dejavnosti ali opustitve le-te prišlo
do degradacije in je njegova sanacija nujna."
Koţelj (1998) je izdal publikacijo, kjer se je poglobljeno ukvarjal z degradiranimi območji v
Sloveniji s poudarkom na problematiko v urbanem okolju. Tako je definiral degradirana
urbana območja "kjer je razvrednotenje urbanega območja kot proces zmanjševanja vrednosti
zemljišča, ureditev stavb in naprav na njem od višjega k niţjemu stanju uporabnosti, ki lahko
vodi do opustitve predhodne aktivne rabe. Ocena degradacije izhaja tudi iz ocene
neizkoriščenih razvojnih potencialov in primerjalnih prednosti določenega območja. O
degradaciji se vedno govori le kot o začasnem, časovno omejenem in prehodnem pojavu, ki
spremlja evolutivno preobrazbo urbanega sistema." Tako DUO pomenijo spremenljivo
sestavino mesta, ki ni obstojna, vendar je prav zato trajna potencialna moţnost za uvajanje
sprememb in preurejanju obstoječega stanja (Koţelj, 1998).
Špes s sod. (2012) je na ţeljo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo naredila prvo
sistematično evidenco degradiranih območij v Sloveniji. Evidenca je bila vzpostavljena z
namenom popisa tistih območij, kjer bo moţno umeščanje novih projektov. Tako so smatrali
vsa območja za degradirana območja, kjer "je dejavnost, ki je povzročila degradacijo
opuščena, so objekti in površine le delno izkoriščeni, je dejavnost zgolj delno prisotna in je
minimalni obseg območja 1 ha."
V letu 2016 je Koţelj s sod. naredil raziskovalno delo Merila in kriteriji za določitev
degradiranih urbanih območij (DUO 2) z nadgradnjo Določitev nerevitaliziranih urbanih
območij (NERUO). Pri tem je na novo opredelil pojem Degradirano urbano območje, pri
čemer je DUO "tisto območje znotraj mestnih naselij, ki je po svojem stanju, značilnostih in
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podobi razvrednoteno zaradi učinkovanja neprimerne ali opuščene rabe. Območje DUO
lahko po fizičnih, funkcionalnih, okoljskih ali socialnih merilih izkazuje različne vrste in
stopnje razvrednotenja." Poleg tega še je opredelil pojem Nerevitalizirana območja, ki so
"območja, kjer se z različnimi ukrepi, kot so npr. prenova, sanacija, uvajanje novih oblik rabe
in dejavnosti, zagotavlja bolj gospodarno in učinkovito rabo, s čimer se podpira trajnostni
razvoj."
Lampič s sodelavci (2016) so v raziskavi Celovita metodologija za popis in analizo
degradiranih območij pri oblikovanju definicije naredili korak naprej, kjer so definirali
degradirana območja kot funkcionalne enote, ki predstavljajo potencial za nadaljnji prostorski
razvoj. Pri opredeljevanju so se opirali na predhodno rabo, stanje zapuščenosti, nezadostne
izkoriščenosti, onesnaţenosti, zmanjšane vrednosti, potenciala za razvoj in potrebe po sanaciji
in revitalizaciji območja. Tako so oblikovali definicijo, ki bo primerno opredelila degradirana
območja za potrebe projekta in za kasnejšo uporabo v celovitem sistemu spremljanja
degradiranih območij v Sloveniji. Torej "funkcionalno degradirano območje je nezadostno
izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne rabe, zmanjšano uporabno
vrednostjo, ki predstavlja potencial za (notranji) prostorski razvoj z uporabo aktivacijskih
ukrepov (kot so prenova, ukrepi zemljiške politike, davčni in fiskalni ukrepi)."
V preglednici 2 so zbrane nekatere definicije degradiranih območij, ki so bile opredeljene s
strani posameznih drţav in projektov, organiziranih na to tematiko. Po pregledu definicij
lahko razberemo, da se te med seboj razlikujejo. Kot je ţe bilo omenjeno je to največji
problem pri obravnavi degradiranih območij, saj ni jasno vzpostavljeno katera območja lahko
k temu prištevamo. To vpliva tudi na različno obravnavo v posameznih drţavah, kar oteţuje
primerjavo pri urejanju tega področja po različnih regijah.
Preglednica 2: Pregled izbranih definicij degradiranega območja z viri
Definicija

Izvor def.

Vir

Pojem degradirano območje opredeljuje nepremičnino, kjer je širitev, prenova
ali ponovna raba lahko oteţena zaradi prisotnosti ali potencialne prisotnosti
nevarnih snovi oz. onesnaţenosti.
Degradirana območja so zapuščena ali premalo izkoriščena industrijska
območja po procesu regionalno ekonomskega prestrukturiranja, kjer bi bila
razširitev, ponovna raba ali revitalizacija močno oteţena. Na teh območjih je
priloţnost zdruţiti in povezati prejšnjo rabo z novo revitalizacijsko rabo.
Degradirana območja:
 so pod vplivom prejšnje rabe zemljišč in okolice,
 so zapuščena ali premalo izkoriščena območja,
 imajo dejanski ali potencialni problem onesnaţenja,
 njihova lega je v večini primerov v razvitih urbanih regijah,
 potrebujejo posege za ponovno uporabo zemljišča.
Degradirano območje je katerokoli zemljišče, ki je bilo v preteklosti predmet
razvoja in trenutno ni v popolni rabi, čeprav obstaja moţnost delne
zasedenosti ali uporabe. Prav tako obstaja moţnost da je območje prazno,
zapuščeno ali onesnaţeno. Torej degradirano območje je tisto območje, ki ni
na voljo za takojšnjo uporabo brez posegov.

ZDA

Yount, 2003;
Opp, 2009

ReTInA

Retina, 2012

CLARINET

Ferber,
Grimski, 2002

Velika
Britanija

Alker s sod.,
2000
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Definicija

Izvor def.

Vir

Degradirano območje je območje, na katerem je v preteklosti potekal razvoj in
je sedaj (začasno) zapuščen zaradi prenehanja aktivnosti na njem ter je za
nadaljnjo uporabo nujna prenova. Območje je lahko delno zasedeno,
zapuščeno ali onesnaţeno.
Avstrija nima nacionalnega pravnega akta, ki bi opredeljeval pojem in
problematiko degradiranih zemljišč, ampak jo rešujejo na regionalni in lokalni
ravni, kjer posamezne lokalne skupnosti same izdelajo programe in ukrepe s
tega področja.
Degradirano območje je tisto, kjer je potencial za rabo in dejavnost zmanjšan
ali omejen zaradi emisijskih, ekoloških, vizualnih ali drugih vplivov na
obstoječo rabo. Degradirana območja so posledica lastninskega in
ekonomskega preurejanja, to je opuščanja aktivne rabe zemljišč ali celo
njihovega namernega opuščanja.
Degradiran prostor je del naselja oziroma območje zunaj naselja, v katerem
so zmanjšane tehnične, prostorsko oblikovalske, bivalne, gospodarske,
socialne, kulturne in ekološke razmere do stanja neuporabnosti in je prenova
za oţivitev nujna oziroma je območje zunaj naselja, na katerem je zaradi
človekove dejavnosti ali opustitve le-te prišlo do degradacije in je njegova
sanacija nujna.
Degradirana urbana območja - razvrednotenje urbanega območja kot proces
zmanjševanja vrednosti zemljišča, ureditev stavb in naprav na njem od višjega
k niţjemu stanju uporabnosti, ki lahko vodi do opustitve predhodne aktivne
rabe. Ocena degradacije izhaja tudi iz ocene neizkoriščenih razvojnih
potencialov in primerjalnih prednosti določenega območja. O degradaciji se
vedno govori le kot o začasnem, časovno omejenem in prehodnem pojavu, ki
spremlja evolutivno preobrazbo urbanega sistema.
Degradirana območja so območja, kjer je dejavnost, ki je povzročila
degradacijo opuščena, so objekti in površine le delno izkoriščeni, je dejavnost
zgolj delno prisotna in je minimalni obseg območja 1 ha.

Francija

Ferber,
Grimski, 2002

Avstrija

Ferber,
Grimski, 2002

Slovenija

SPRS, 2004

Slovenija

ZPNačrt,
2007

DUO

Koţelj, 1998

Sonaravna
sanacija
okoljskih
bremen
DUO 2

Špes s sod.,
2012

Degradirano urbano območje je tisto območje znotraj mestnih naselij, ki je po
svojem stanju, značilnostih in podobi razvrednoteno zaradi učinkovanja
neprimerne ali opuščene rabe. Območje DUO lahko po fizičnih,
funkcionalnih, okoljskih ali socialnih merilih izkazuje različne vrste in stopnje
razvrednotenja.
Nerevitalizirana območja, ki so območja, kjer se z različnimi ukrepi, kot so
npr. prenova, sanacija, uvajanje novih oblik rabe in dejavnosti, zagotavlja
bolj gospodarno in učinkovito rabo, s čimer se podpira trajnostni razvoj.
Funkcionalno degradirano območje je nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno
območje z vidnim vplivom predhodne rabe, zmanjšano uporabno vrednostjo,
ki predstavlja potencial za (notranji) prostorski razvoj z uporabo aktivacijskih
ukrepov (kot so prenova, ukrepi zemljiške politike, davčni in fiskalni ukrepi).

Koţelj s sod.,
2016

NERUO
Celovita
metodologija
za popis...

Lampič s
sod., 2016

Najbolj izstopa definicija ZDA, kjer povezujejo širitev, prenovo ali ponovno rabo teh območij
izključno z onesnaţenjem. Ta definicija se najbolj razlikuje od preostalih saj se osredotoča le
na en negativni vpliv, ki ima velik pomen. Če primerjamo z ostalimi definicijami, vidimo da
se (potencialna) onesnaţenost neposredno ali posredno pojavlja povsod. Podobno, vendar
razširjeno definicijo je predlagala ReTInA, kjer je onesnaţenost izpostavila posredno, preko
prejšnje rabe zemljišč. To je opredelila kot zapuščena oz. premalo izkoriščena industrijska
območja, dodana pa je bila moţnost povezovanja med staro in novo revitalizacijsko rabo.
Francija in VB sta eni izmed prvih drţav, ki sta prepoznali potencial prenove degradiranih
območij in s tem vzpostavili definicijo za laţjo obravnavo. Če ju primerjamo, lahko opazimo,
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da sta si zelo podobni - v preteklosti je na teh zemljiščih potekal razvoj, območje je lahko
prazno ali delno zasedeno z moţnostjo onesnaţenja, ni na voljo za uporabo brez posegov oz.
prenove. Prav tako je CLARINET podobno definiral degradirana območje, le da je dodal še
lego, ki jo je omejil na razvite urbane regije.
V SPRS je opredeljen zmanjšan ali omejen potencial za rabo in dejavnost zaradi različnih
vplivov (onesnaţenje, vizualnost) na obstoječo rabo, dodani pa so še razlogi zakaj je do
opustitve prišlo. Podobno je opredeljeno tudi v ZPNačrt, kjer so zmanjšanje določene razmere
(gospodarske, socialne, kulturne, ekološke, idr.) do stanja neuporabnosti in je prenova za
oţivitev nujna. V tem zakonu je opredeljena tudi lokacija, ki je lahko v ali izven naselja. Prav
tako je lokacijo definiral Koţelj, ki se je v svoji raziskavi osredotočal le na urbana območja in
jih je opredelil kot razvrednotenje urbanega območja. Med drugim je degradacijo edini opisal
kot oceno neizkoriščenih razvojnih potencialov in kot začasen, prehoden pojav, ki spremlja
evolutivno preobrazbo urbanega sistema. V tem smislu podobno nadaljuje Lampič s sodelavci
(2016), kjer poda predlog funkcionalnega degradiranega območja, ki obravnava le-tega kot
potencial za nadaljnji (notranji) prostorski razvoj.
Na podlagi analize zgoraj podanih definicij, smo za potrebe popisa prilagodili definiranje
degradiranih območij tako, da smo vključili vsa primerna območja z delno oz. popolnoma
zapuščenimi objekti, kjer bi se lahko vzpostavila gostinska dejavnost s poudarkom na
kulturnem programu. Torej če povzamemo zgornje ugotovitve, lahko opredelimo degradirano
območje kot:






območje, ki je pod vplivom prejšnje rabe zemljišč;
zmanjšanje tehničnih, prostorsko oblikovalskih, bivalnih, gospodarskih, socialnih,
kulturnih in/ali ekoloških razmer do stanja (delne) neuporabnosti;
so delno ali popolnoma zapuščeni objekti oz. premalo izkoriščena območja;
začasen, prehoden pojav pri preobrazbi urbanega sistema, kjer se degradacijo lahko
oceni kot neizkoriščen razvojni potencial;
potrebuje posege za ponovno rabo zemljišča ali objekta in je priloţnost zdruţiti in
povezati prejšnjo z novo revitalizacijsko rabo.
2.2.2. Merila in tipologija za določanje degradiranih območij

Zaznavanje degradacije je odvisno v kolikšni meri jo prepoznamo in se na ta način do pojava
tudi kritično opredelimo. Tudi razlike v preferencah kaj je ali kakšno naj bo kakovostno
okolje, so še prevelike. Kljub naraščanju in širjenju pojava degradiranih območij, ga ljudje
niso pripravljeni videti v njegovi dejanski razseţnosti. To pa zato, ker se na račun izboljšanja
razmer v prostoru ljudje ne ţelijo odpovedati trenutnemu stanju in sprejetju novih razmer,
kljub temu da so spremembe lahko pozitivne (Koţelj, 1998).
Merila za ugotavljanje degradacije so odvisna od sposobnosti zaznavanja, ta pa od razvitosti
vrednot, občutljivosti do okolja in zavedanja razumnega ravnanja z njim. Pri tem postavljamo
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merila, preko katerih lahko takšna območja določimo. Ta merila opredelimo glede na teţo
problema. Pri ugotavljanju degradiranih območij velikokrat vpliva na njihovo opredelitev
kakšen pomen jim ţelimo pripisati. Tako je merila za ugotavljanje degradirani območij moţno
postaviti na podlagi analize posameznih vzrokov za njihovo razvrednotenje (Koţelj, 1998):










ekonomska merila - parametri, ki izhajajo iz ocene gibanja akumulacije na zemljišču;
funkcionalna merila - parametri, ki izhajajo iz ocene primernosti namenske rabe;
okoljevarstvena merila - parametri, s katerimi se določajo in merijo obremenitve
širšega in/ali neposrednega okolja z rabo urbanega območja;
fizična merila - parametri, ki kaţejo materialno, gradbeno stanje stavb, ureditev in
opreme;
urbanistična merila - parametri, po katerih se vrednoti ustreznost načrtovanja in
njegove uporabe;
strukturna merila - parametri, ki pojasnjujejo zakonitosti razvoja in vzorec
razporeditve degradiranih območij do ustroja mesta;
socialna merila - ugotavljanje razvitosti in tipike druţbenih okolij, kulturološka merila,
s katerimi ugotavljamo vrednote, pričakovanja, poistovetenje posameznih socialnih
skupin;
oblikovna merila - parametri, ki izhajajo iz vrednotenja razpoznavnosti, berljivosti,
stimulativnosti, skladnosti, privlačnosti in sporočilnosti prostorskih oblik.

Zaradi širokega nabora meril je teţko določiti standardne vrednosti za opredeljevanje in
ločevanje med degradiranim in nedegradiranim okoljem. V slovenski zakonodaji ni
opredeljenih meril za določanje stopnje degradacije okolja, niti ni opredelitev, kakšno je
kakovostno urbano okolje. Prav tako ni zakonske podlage za argumentiranje opredelitve
degradiranih območij (Klančišar, 2014).
Degradirana območja se med seboj razlikujejo po velikosti, prejšnji rabi, lokaciji, idr. Prva
"generacija" teh območij se je pojavila v Evropi z zapuščanjem velikih območij, običajno
industrijskih. To je del naravnega procesa, ki je posledica v prestrukturiranju gospodarstva in
spremembe rabe. Kasneje so se začela pojavljati manjša degradirana območja znotraj urbanih
območij, ki so bila posledica zastarevanja mestnega tkiva. V 90. letih 20. stoletja pa so se
zaradi demilitarizacije mnoţično začela opuščati vojaška območja. Zaradi različnih procesov
v gospodarstvu in novih teţenj v razvoju so nastala različna degradirana območja v Evropi, ki
jih lahko pri določanju obsega kategoriziramo na več načinov (Ferber s sod., 2006):
a)
b)
c)
d)

Lokacija (ruralno, urbano);
Prejšnja raba (pristanišča, vojašnice, industrija, idr.);
Vrsta (prazna, zapuščena, nevarna, idr.);
Razvojna faza (nujno potrebni posegi, v načrtovanju, idr.).

Prav tako lahko kategoriziramo degradirana območja na podlagi stanja opuščenosti, ki
nakazuje izhodišča za prenovo. Projekt ReTInA (2012) jih je razdelila v naslednje kategorije:
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Prazni objekti;
Zapuščena območja in stavbe;
Območja in stavbe trenutno v rabi in so vključeni v lokalne razvojne načrte;
Območja in stavbe trenutno v rabi, kjer je moţnost za revitalizacijo prepoznana,
vendar niso vključena v razvojne plane.

Potrebno še je omeniti, da takšna območja običajno spremljajo tudi demografski in socioekonomski problemi: staranje prebivalstva, nizki deleţ zaposlenosti, revščina ter slabo
zdravstveno stanje (Ferber s sod., 2006).
V slovenski literaturi je najpodrobnejšo tipologijo degradiranih območij naredil Koţelj (1998;
Koţelj s sod., 2016). Urbana območja je opredelil na podlagi, kjer se pojav degradacije
najprej pričakuje in nato posamezna območja, ki so opredeljena po izvoru degradacije, nadalje
povezal v osnovne tipe degradiranih območij. Pri tem se je upoštevala tudi sorodnost načinov
sanacije. Tako so se opredelila degradirana območja po celostnih kategorijah, ki prikazujejo
kompleksnost tega pojava in njegovega dojemanja:










Industrijska in pristaniška območja ter območja ţeleznice, kjer so opuščene dejavnosti
in zapuščeni kompleksi. Prav tako je prisotno onesnaţenje v obliki emisij in odplak,
proizvodna odlagališča ter odlagališča odpadkov.
Rudarska območja, kjer je opuščena dejavnost ter propadajoči objekti in naprave. Sem
spadajo tudi nesanirane gramoznice in glinokopi ter ugrezne jame in posedanje tal.
Vojaška območja, kamor spadajo opuščene vojašnice, skladišča, naprave in vadbeni
poligoni.
Sive cone so razvojno preskočena ali zapostavljena območja prehodne pasivne rabe ter
okolje v stagnaciji in propadanju z nevzdrţevanimi stavbami in ureditvami.
Stanovanjska območja imajo običajno preveliko gostoto naseljenosti in se pojavljajo v
mestnem središču in njegovem zaledju v obliki delavskih naselij in stanovanjskih
sosesk ter stanovanjskih območij vzdolţ vpadnic.
Predmestja, kamor uvrščamo barakarska naselja ter območja razpršene gradnje.
Staromestno jedro.

Špes s sodelavci (2012) so na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
naredili prvo sistematično evidenco degradiranih območij v Sloveniji. Pred popisom na terenu
so v začetni fazi projekta opredelili širši nabor vrst degradiranih območij:








industrijska območja,
območja pridobivanja mineralnih surovin (kamnolomi, peskokopi, glinokopi,
gramoznice),
rudarska območja (skupaj z jalovišči),
vojaška območja,
športna in turistična območja,
kmetijska območja in objekti,
odlagališča odpadkov (komunalnih in gradbenih),
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transportne in druge infrastrukturne površine ter objekti,
območja zapuščenih stanovanjskih objektov.

Kasneje so v sklopu te raziskave oblikovali seznam s podrobnejšo opredelitvijo posameznih
degradiranih območij za tiste vrste, kjer je v Sloveniji moţno umeščati nove gospodarske in
druge dejavnosti ter je spodnja meja omejena na 1 ha, saj je ta velikost primerna za umeščanje
tako večji proizvodnih obratov kot tudi za umeščanje centralnih dejavnosti (Špes s sod.,
2012):





industrijska območja - stari opuščeni industrijski obrati nekdanjih večjih tovarn s
spremljajočimi funkcionalnimi površinami, lahko so to tudi opuščene nekdanje obrtne
cone,
rudarska območja - območja, kjer je vidna površinska degradacija (npr. ugreznine,
zapuščeni objekti, nesanirana jalovišča),
transportne in druge infrastrukturne površine ter objekti (skladišča, opuščene
ţelezniške proge, parkirišča, mejni prehodi…) - v veliki meri so se tovrstna območja
pojavljala ob industrijskih območjih, lahko pa tudi samostojno, vojaška območja
(vojašnice, karavle…).

Lampič s sodelavci (2016) je v raziskavi za potrebe pilotnega popisa in vzpostavitve aţurnega
registra opredelila kriterije, na podlagi katerih se lahko opredeljujejo degradirana območja. Te
je razdelila v 3 kategorije in sicer:




osnovni kriteriji - opuščenost (funkcionalna degradacija), vzdrţevanost (fizična
degradacija), kriterij zajema (minimalna velikost),
dopolnilni kriteriji - socialna degradacija, okoljska degradacija,
posebni kriteriji - čas opuščenosti (DO prehodne rabe).

Na podlagi teh kriterijev se je izvedel tudi pilotni popis degradiranih območij, ki je nekakšna
nadgradnja sistematične evidence, ki so jo oblikovali Špes s sod. (2012). V raziskavi so podali
tudi podrobno tipologijo funkcionalnih degradiranih območij, ki je sestavljena iz 9 tipov in
pripadajočimi podtipi (preglednica 3).
V delu smo popisali degradirana območja s potencialom za vzpostavitev samoniklega
prizorišča in s tem postopno prenovo le-tega. Pri tem smo upoštevali merila, preko katerih
bomo najlaţje prepoznali primerno lokacijo: (a) funkcionalna merila, kjer se bo ocenjevala
primernost namenske rabe, (b) fizična merila, za oceno gradbenega stanja stavb in ureditev
območja ter (c) urbanistična merila, s katerimi smo vrednotili ustreznost načrtovanja in
uporabe. Na podlagi teh meril smo popisana degradirana območja razvrstili po posameznih
tipih izbrane tipologije po Lampič s sod. Izbrana tipologija je z vidika dela najprimernejša, saj
temelji na definiciji FDO, ki predstavlja potencial za prostorski razvoj z uporabo aktivacijskih
ukrepov.
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Preglednica 3: Predlagani tipi (in podtipi) funkcionalno degradiranih območij (FDO) (Lampič s
sod., str. 14, 2016)
#
1
2

Tip FDO
FDO kmetijske dejavnosti
FDO storitvenih dejavnosti

3
4
5

FDO turistične, športnorekreacijske
dejavnosti
FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti
FDO obrambe, zaščite in reševanja

6

FDO pridobivanja mineralnih surovin

7

FDO infrastrukture

8

FDO prehodne rabe

9

FDO za bivanje

Podtip
/
2.1 FDO javnih storitev
2.2 FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti
2.3 FDO starega mestnega ali vaškega jedra
/
/
/
6.1 FDO rudnika
6.2 FDO kamnoloma, peskokopa
6.3 FDO gramozne jame
6.4 FDO drugo območje pridobivanja mineralnih surovin
7.1 FDO prometne infrastrukture
7.2 FDO okoljske infrastrukture
7.3 FDO ostale gospodarske javne infrastrukture
7.4 FDO zelene infrastrukture
8.1 FDO opuščenega gradbišča
8.2 FDO značilne prehodne rabe
9.1 FDO za bivanje - nedograjena stanovanjska območja
9.2 FDO za bivanje - stara dotrajana območja

2.3 Prenova degradiranih območij
Veliko drţav je prepoznalo degradirana območja kot kompleksen problem, ki ne vključuje
samo ekonomskega, okoljskega, urbanega in socialnega področja. Pri prenovi je prisotno
vedno več deleţnikov, ki imajo svoj pogled in potrebe na to tematiko. Poleg tega so
prepoznani in vključeni številni znanstveni in praktični elementi, vendar se je potrebno
zavedati, da je pri prenovi degradiranih območij nujno potrebno vzpostaviti multidisciplinaren
pristop, ki med drugim vsebuje široko paleto različnih strok, kot so ekologija, gradbeništvo,
prostorsko in urbano načrtovanje, informatika, pravo, sociologija, ekonomija ter politična
uprava in ureditev. Tako so na najvišji ravni (EU, OECD, idr.) vzpostavljene iniciative,
politike in raziskovalne študije, ki so plod Evropskega in Internacionalnega raziskovanja
(Ferber, Grimski, 2002).
Pri razumevanju prenove degradiranih območij, se moramo najprej lotiti pojasnjevanja pojma
prenove nasploh in dojemanje le-te v sklopu prostorske tematike in s tem degradiranih
območij. Slovar slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ, 2015) določa besedi prenoviti dva
pomena:
1. "narediti, da kaj dotrajanega, poškodovanega postane tako kot novo";
2. "narediti, da se kaj po lastnostih, značilnostih razlikuje od prejšnjega, slabšega."
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Ob pogledu na 2. člen ZUreP-1 (2002), vidimo da je definiral prenovo kot "sklop
načrtovalskih in drugih ukrepov za gospodarsko, socialno in kulturno prenovitev
degradiranih poselitvenih in drugih območij. " Inštitut za politike prostora (IPOP, 2015) je še
podrobneje opisal ta izraz, kjer je ţe v osnovi predpostavljena lokacija. Tako je definiral
urbano prenovo1 in urbano regeneracijo2. Urbana prenova in urbana regeneracija sta sorodna
pojma, ki se pogosto uporabljata celo kot sinonima. Vendar je navadno pod pojmom urbana
prenova razumljena predvsem prenova, ki temelji na fizični prenovi, vključuje lahko
obseţnejše rušitve in novogradnje, pogosto tudi novo infrastrukturo v območju. Po drugi
strani je pri urbani regeneraciji poudarek na izboljšanju socialnih, ekonomskih in bivalnih
razmer na območju, ki praviloma prav tako vključuje tudi fizično prenovo obstoječega
stavbnega fonda in javnega prostora, lahko pa vključuje tudi posamezne rušitve in
novogradnje.
Pri projektu ReTInA so še dodatno opozorili na ločevanje dveh izrazov in sicer med
revitalizacijo in sanacijo, kjer se slednja uporablja samo za posege, ki so neposredno povezani
z izboljšavami degradiranega območja, kot je čiščenje, odstranjevanje onesnaţenja, idr. zato
da se odpravijo posledice onesnaţenosti. Pri revitalizaciji pa so načrtovane
aktivnosti/posegi/spremembe za odstranitev objektov prejšnje rabe ter oblikovanje in
vzpostavitev novih funkcij na določenem območju, gradnja novih objektov, infrastrukture,
odprtih prostorov, idr. (Retina, 2012).
Prostorski načrtovalci so se zmeraj morali ukvarjati s prenovo zapuščenih območij, kjer je
vedno prisotna problematika integracije v obstoječe urbane vzorce oz. prevelikih območij.
Tako se mreţa CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration
Network) osredotoča na vzpostavitev definicije za trajnostno prenovo degradiranih območij.
CABERNET je Evropska mreţa deleţnikov, ki se osredotočajo na kompleksnost tematike
revitalizacijskega procesa degradiranih območij. Mreţa je oblikovana na način foruma, kjer
deleţniki delijo izkušnje pri prenovi iz celotne Evrope (Ferber s sod., 2006).
CABERNET je definiral prenovo degradiranih območij na trajnosten način, kjer je eden
največjih izzivov razumevanje kompleksnosti revitalizacijskega procesa ter kasneje uporaba
tega znanja za trajnostne rešitve posameznih območij z upoštevanjem širše dinamike urbanega
območja. Trajnostno prenovo vidi kot "upravljanje, sanacija in vrnitev degradiranih območij
v ponovno rabo v takšni obliki, da se zagotavlja zadovoljevanje potreb za ljudi v sedanjosti
ter za prihodnje generacije v okoljsko občutljivem, ekonomsko uspešnem, institucionalno
robustnem in socialno sprejemljivem načinu v posameznih regijah (Ferber, str. 53, 2006)."

1

Sklop načrtovalskih, gradbenih, ekonomskih, finančnih in socialnih ukrepov, s katerimi se celovito izboljša
fizično, okoljsko, gospodarsko in socialno stanje v izbranem delu mesta, s poudarkom na fizični prenovi
stavbnega fonda in javnih prostorov.
2
Je javna politika s ciljem povrniti uporabnost degradiranim urbanim območjem, oblikovati boljše moţnosti
zaposlitve, rešiti ali omiliti različne socialne probleme in izboljšati urbano okolje ter dvigniti kakovost bivanja.
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2.3.1 Začetki urbane prenove
Začetki urbane prenove segajo ţe v 19. stoletje, ki se je pojavila kot posledica industrijske
revolucije in hitre rasti mest, kar je povzročilo sistematično izgradnjo kanalizacij, vodovodov
in prometnic. Eden izmed prvih primerov urbane prenove je bila Huassmannova prenova
Pariza v drugi polovici 19. stoletja, ki je dala mestnemu jedru današnjo obliko. Z
industrializacijo so se urbane modernizacije začele dogajati pogosteje, resnejše ukvarjanje s
prenovo pa se je začelo v drugi polovici 20. stoletja s procesom deindustrializacije (Vuk,
2011).
V Evropski uniji so drţave članice poleg ekonomskih pogojev v skupnem trgu in sektorskem
sodelovanju spodbudile strukturne spremembe v gospodarstvu in ekonomsko modernizacijo
mest. Vse to je med drugim pripeljalo do zapuščanja vse več industrijskih kompleksov po letu
1970. Kot odgovor na tedanjo situacijo je postal glavni element prostorskega načrtovanja
osredotočanje na probleme degradiranih območij, kjer so v uporabo vpeljali različne
instrumente: direktive, analize in priporočila pri vzpostavljanju politik, raziskave, pilotni
projekti oz. usposabljanja ter finančna podpora v obliki nepovratnih sredstev in nadomestil
(Ferber, Grimski, 2002).
Ţe na začetku je bilo jasno, da bo zelo teţko najti hitre rešitve za ponovno uporabo teh
območij, vendar je bila kljub temu leta 1986 sprejeta strategija, ki je narekovala izboljšanje
ekoloških pogojev, ki so pripravili teren za novo rabo. Tako je bil ves trud osredotočen na
premagovanje negativnega ugleda, ki je bil posledica zapuščanja prejšnje rabe. Prioritete
strategije so temeljile na identifikaciji zapuščenih območij, ustanavljanju regionalnih agencij,
uveljavljanju metodologije za revitalizacijo območij, zadostnem in rednem financiranju,
sodelovanju in povezovanju vseh deleţnikov ter podpora za pripravo in ponoven razvoj
območij za izvajanje novih projektov (Ferber, Grimski, 2002). Prav tako so pri vzpostavitvi
programov za obnovo zapuščenih industrijskih območij zagotavljali regionalni, drţavni in
Evropski denar. Ti specifični programi so vsebovali cilje, ki so bili povezani s strukturno
politiko, prostorskim načrtovanjem in obnovo okolja (Grimski, Ferber, 2001):






omejevanje ekspanzivne zazidave na zelena oz. kmetijska območja s spodbujanjem
prenove degradiranih zemljišč,
funkcionalni prikaz izboljšanja urbanih struktur na območjih ponovne rabe zapuščenih
območij,
ohranjanje arhitekturne dediščine industrijske revolucije z iskanjem nove rabe za
zgodovinsko pomembne industrijske stavbe,
izboljšanje okoljske kakovosti z odstranitvijo onesnaţene prsti in izboljšanjem
pokrajine poškodovane zaradi industrijske rabe,
povečevanje sposobnosti nezaposlenih ljudi z vzpostavitvijo delavnic za brezposelne.

Leta 1992 je bila s strani Evropske komisije financirana prva raziskovalna študija za
degradirana območja jeklarske industrije z naslovom Problematika onesnaţenih območij in

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

24

opuščenih zemljišč, ki je izpostavila urbani razvoj, ekološke in ekonomske vidike problema.
Rezultat te študije je bil katalog priporočil, ki je izpostavil potrebe po (Ferber, Grimski,
2002):








celoviti strategiji za zapuščena območja,
vzpostavitev definicije za zapuščena območja,
ocena, popis in opis zapuščenih območij,
zagotavljanje finančnih podpor,
vzpostavitev sistema za postopne posege,
zmanjševanje tveganj,
spodbujanje raziskovalnih projektov.

Leta 1998 je na podlagi zgoraj opisanih predlogov Evropska komisija predlagala dokument
Trajnostni urbani razvoj v EU (Commission of the European communities, 1998), kjer je
določila cilje za urbana območja ter nabor obstoječih in predlaganih ukrepov na to temo. V
sklopu tega so se odločili vzpostaviti tudi delovno skupino na temo prenove degradiranih
območij, saj le-ta predstavljajo glavno vlogo pri nadaljnjem trajnostnem razvoju (Ferber,
Grimski, 2002).
Po letu 2000 pa so se zvrstili razni projekti na tematiko prenove degradiranih območij tako na
ravni EU, kot tudi na drţavnih in lokalnih ravneh. Publikacije nastale pri teh projektih so
močno olajšale razumevanje problema in so podale sistematičen vpogled v uspešno reševanje
prenove degradiranih območij. V preglednici 4 so prikazani nekateri izvedeni projekti na
ravni EU:
Preglednica 4: Prikaz nekaterih projektov na temo prenove degradiranih območij na ravni EU
Leto
2002
2006
2006
2008

Ime projekta
CLARINET
LEPOB
CABERNET
REVIT

2010

Regions for economic change
conference
ReTInA
COBRAMAN

2012
2013

Naslov izdane publikacije
Brownfields and redevelopment of urban areas
Brownfield handbook
Sustainable brownfield regeneration
Working towards more effective and sustainable brownfield
revitalisation policies
Re-using brownfield sites and building
Brownfield revitalisation method
Upravljanje prenove degradiranih območij

2.3.2 Problematika prenove degradiranih območij
Pri prenovi degradiranih območij se načrtovalci srečujejo s številnimi teţavami in preprekami,
ki jih po Ferberjevi raziskavi (2006) povzemamo v tem poglavju. Med največje teţave
prenove brez dvoma sodi dolgotrajen postopek z večjimi stroški in tveganjem. Stroški
odstranitve objektov in onesnaţenja so lahko zelo visoki, kar naredi takšne projekte
zahtevnejše za izvedbo in s tem še dodatno odvrača potencialne investitorje, ki ne morejo
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prenesti vsega bremena samostojno. To dela degradirana območja dokaj neprivlačna,
predvsem v primerjavi z zazidavo na zelenih oz. kmetijskih zemljiščih. Poleg velikih stroškov
je teţava tudi v lokalnih prostorskih aktih, ki so pogosto togi in zastarani in je potrebno veliko
znanja in administracije pri spremembi namembnosti iz npr. nekdanje industrijske v
primernejšo rabo za takšno območje.
Kot smo ţe omenili, je na temo degradiranih območij zelo velik problem zakonodaja na vseh
ravneh odločanja, od EU pa vse do lokalne ravni. Oblikovanje in odobritev sprememb v
zakonodaji sprejemajo drţavni organi in tako s svojo politiki narekujejo razvoj posameznih
področij. Zaradi neprimerne zakonodaje se prenova velikokrat srečuje s problemom
pomanjkanja javnih financ, zato je financiranje večinoma iz privatnega sektorja. To vpliva na
nastanek marsikatere teţave, predvsem pri različnih interesih, kar se najbolj kaţe pri
ekonomskih in okoljskih vidikih, kjer investitorji zaradi osredotočanja na dobiček ne vidijo
drugih koristi. Velik problem med drugim predstavlja tudi lastništvo in sicer pri območjih, ki
so v rokah zasebnih lastnikov. Ti običajno nimajo dovolj financ oz. motivacije za prenovo,
odkup takšnih zemljišč pa zahteva veliko finančnega vloţka.
Degradirana območja so predvsem lokalni problem, zato so lokalne skupnosti glavni deleţnik
pri reševanju teh problemov. V večini primerov je glavni problem ozaveščanje na lokalni
ravni, v izjemnih primerih, kjer pa je interes prenove, je le-ta oteţena zaradi različnih
razlogov. Med drugim je eden večjih problemov prenove še vedno strukturno odvračanje,
povzročeno zaradi omogočanja gradnje na kmetijskih oz. zelenih površinah. To je še dodatno
omogočeno zaradi zagotavljanja infrastrukturnih priključkov ter zanemarjanja ţe obstoječe
infrastrukture. Posledično degradirana območja izgubljajo aktivnosti in investicije, ki bi bile
ob določenih ukrepih preusmerjene v prenovo. To bi bilo nujno potrebno predvsem zaradi
podatka o površini le-teh, ki je v Srednji Evropi tolikšna, da bi zagotavljala razvoj večjih mest
za več let oz. desetletij.
Ogromen vpliv imajo tudi nekatere drţave (tudi Slovenija) oz. odgovorna ministrstva, ki
zmanjšujejo na eni strani finančne podpore raziskovanju na področju prostorskih ved, na drugi
strani pa ne upoštevajo rezultatov raziskovalnega dela pri pripravi prostorskih politik.
Odločitve, ki se sprejemajo v strateški dokumentih, kot so usmeritev urbanizacije navznoter,
prenova degradiranih območij in območij kulturne dediščine,... večinoma ostajajo predvsem
na deklarativni ravni (Mihelič, 2010).
Celovita prenova, ki se nanaša na historična mesta in tudi na degradirana območja, je ena
najpomembnejših tem in prioritet prostorskega razvoja Evrope in tudi Slovenije. EU v okviru
svojih programov tej tematiki posveča ogromno pozornosti, namenja veliko sredstev in
razpisuje projekte. Kljub temu v nekaterih drţavah za izvajanje teh projektov ni podpore in se
le deklarativno spodbuja takšno mednarodno raziskovanje. Prav tako so teoretična znanja in
rezultati izvedenih projektov le redko implementirani v praksi ali vključeni v prostorsko
politiko (Mihelič, 2010).
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Pri problemih in preprekah, ki smo jih omenili zgoraj je še potrebno izpostaviti pomanjkanje
tehničnih orodij in "know-how" znanja pri prenovi degradiranih območij. Vendar pa se pri
tem pojavlja problem pomanjkanja investicij in razvoja teh območij, ki bi posredovala znanje
prenove preko praktičnih primerov. Kot primer lahko izpostavimo preproste ukrepe, ki bi
močno olajšale odločanje za prenovo degradiranih območij. Nekateri takšni ukrepi so
usmeritev lokalnih prostorskih politik v prednosten razvoj degradiranih območij ter
vzpostavitev registra na nacionalni ravni, kjer bi deleţniki prenove lahko preverili status teh
območij in s tem laţje ocenili primernost prenove.
V nadaljevanju so naštete prepreke, ki običajno ovirajo prenovo degradiranih območij:






Know-how, koordinacija, motivacija - pomanjkanje razumevanja problema
degradiranih območij ter njihove finančne in socialne posledice na vseh ravneh,
pomanjkanje splošnih strategij tako na nacionalni kot tudi na niţjih ravneh,
nezadostno sodelovanje in prenos znanja med različnimi strokami, institucijami in
oddelki znotraj institucij, idr.
Orodja, politike in usmeritve - premajhna transparentnost in izvrševanje v pravnem
sistemu na področjih, ki vplivajo na načrtovanje, odkup in uporabo degradiranih
območij, neprilagodljiva načrtovalska orodja, pomanjkanje davčnih instrumentov in
spodbud, pomanjkanje političnih orodij in načel za prednostno obravnavo investiranja
v degradirana območja, idr.
Osredotočanje trga za prenovo degradiranih območij - široko razvit trg nepremičnin,
dobro razvit lokalni javni sektor za financiranje tega področja, povečano omejevanje
zazidave kmetijskih oz. zelenih površin.
2.3.3 Deležniki pri prenovi degradiranih območij

Zaradi kompleksnosti problema, različnega lastništva nepremičnin, vpliva na okolje, prejšnje
rabe za različne namene, itd. pri prenovi degradiranih območij sodeluje veliko različnih
deleţnikov, ki delujejo na različnih ravneh odločanja. Učinkovita prenova in revitalizacija
degradiranih območij potrebuje široko sektorsko, oddelčno in strokovno sodelovanje pod
kakovostnim vodstvom, ki sledi sprejetim zakonodajam, strategijam in programom. Brez
zadostne mere sodelovanja se prenova ne bo zgodila, ves trud bo bil zaman in napredek na
tem področju nebo viden (Ferber, 2006).
Vključevanje deleţnikov je v zadnjem času postalo del poslovne prakse in ključno pri politiki
odločanja. Vključevanje je pomembno za izboljšanje komuniciranja, pridobitve širše podpore
javnosti, zbiranja podatkov in informacij in zagotavljati podporo pri odločitvah za trajnostni
razvoj. Obseţnejši kot so projekti, večja je zahtevnost njihove izvedbe, več ljudi je potrebnih
za uspešno izpeljavo. Prenova degradiranih območij spada med zahtevnejše izvedbene
projekte, zato je pri njej potrebno vključiti čim več deleţnikov iz naslednjih razlogov (Retina,
2012):
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raziskovanje različnih vprašanj in oblikovanje novih idej,
povezovanje, deljenje idej in najboljših praks,
pomoč pri odločanju,
informiranje,
razumevanje lokalnih potreb in zahtev,
doseganje trajnejših rezultatov,
vzpostavljanje odprtih komunikacijskih tokov in pridobivanje zaupanja.

Kot je bilo ţe omenjeno, so ta območja lokalni problem predvsem zaradi lokacije, vendar se je
potrebno zavedati verige pri odločanju in financiranju takšnih projektov. Rešitve ne temeljijo
le na kvalitetnem horizontalnem sodelovanju deleţnikov na vsakem nivoju, ampak tudi na
vertikalnem povezovanju na nadnacionalni, nacionalni, regionalni ter lokalni administrativni
ravni. Pri tem je nujno potrebno sodelovanje in vključevanje zasebnih in drugih deleţnikov z
izkušnjami pri dejanskih tehničnih odločitvah pri specifičnih nacionalnih in lokalnih ovirah,
ki oteţujejo prenovo degradiranih območij. Da se zagotovi čim boljša preglednost, je v
preglednici 5 predstavljena kategorizacija pomembnejših deleţnikov na različnih ravneh
(Ferber, 2006; Ferber, Grimski, 2002).
Preglednica 5: Posamezni deleţniki na različnih ravneh odločanja (Ferber, 2006)
1.

Deleţniki na osebni ravni

2.

Deleţniki na lokalni ravni

3.

Deleţniki na regionalni
ravni

4.

Deleţniki na nacionalni
ravni

5.

Deleţniki na ravni EU in
globalni ravni






























lastniki degradiranih območij,
posamezne nevladne organizacije,
svetovalci za reševanje prostorske problematike,
posamezni meščani,...
lastniki degradiranih območij,
lokalni investitorji,
lokalne oblasti,
lokalni zakonski organi,
finančne institucije,
nepremičninski svetovalci in odvetniki,
lokalni meščani,
krajevne skupnosti,...
regionalne finančne organizacije in institucije,
regionalne razvojne agencije,
regionalni zakonodajni regulatorji,
regionalni investitorji,
prebivalci znotraj regije,...
vlada,
parlament,
nacionalne institucije odločanja in oblikovanja pravnega okvirja,
nacionalni regulatorji,
nacionalne finančne institucije,
nacionalni investitorji,...
EU komisija, EU parlament,
EU oddelki
globalni investitorji,
globalni finančni vzvodi,
globalni lastniki degradiranih zemljišč,...
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2.3.4 Vključevanje javnosti
Vključevanje javnosti pri prenovi degradiranih območij je zelo pomembno, saj se s tem
vključi lokalne in regionalne prebivalce, ki lahko odigrajo ključno vlogo pri odločitvenem
procesu. Takšen urbani razvoj močno vpliva na lokalno skupnost, ki ni samo socialna nuja,
ampak tudi zakonska zahteva, da so tamkajšnji prebivalci vključeni v proces prenove
posameznih območij. Povečan poudarek za sodelovanje javnosti in zagotavljanje, da so del
procesa prenove je v veliki meri posledica (Ferber s sod., 2006):
1. Druţbenih gonilnikov
a. Izboljšanje upravljanja in preglednosti pri sprejemanju odločitev. V zadnjem
času je zelo popularen pristop "od spodaj navzgor" in s tem pomembna vloga
vključevanja lokalnih prebivalcev pri sprejemanju odločitev, kar je tudi jasno
določeno z Aarhuško konvencijo in nekaterih drugih EU direktiv;
b. Socialna pravičnost in prenova naselij oz. delov naselij. To je eden izmed
večjih političnih gonilnikov za premagovanje socialne izključenosti,
izboljšanja socialnega kapitala in za dosego boljše socialne pravičnosti;
2. Zakonodajnih gonilnikov
a. Pridobivanje soglasij za načrtovanje posegov je odvisno od posvetovanja z
lokalnimi deleţniki - s takšnim pristopom se lahko izogne marsikaterim
zapletom, zaradi neodobravanja načrtovanih posegov;
b. Presoja vplivov na okolje.
Aarhuška konvencija (UNECE, 1998) zagotavlja okvir za postopke na področju vključevanja
javnosti in opredeljuje vrsto odločitev, pri katerih se naj uporabljajo. Konvencija določa
dostop do informacij, sodelovanje javnosti pri odločitvenih procesih in dostop do podatkov
pri okoljskih zadevah. Cilj konvencije je podpora odgovornemu ravnanju in preglednosti v
odločitvenih procesih na vseh ravneh ter spodbuditi sodelovanje javnosti pri okoljskih in
socialnih zadevah. Podpora tega temelji na treh stebrih (Ferber, 2006):




dostop in pravica javnosti za pridobivanje informacij o okolju,
pravica pri sodelovanju pri odločitvah, ki imajo vpliv na okolje,
pravica do pravnega varstva pri okoljskih zadevah.

Pri vključevanju javnosti je potrebno tudi določiti, kdo sploh so prebivalci, ki bi morali biti
vključeni v sam proces poseganja v prostor. CABERNET (Ferber s sod., 2006) je predlagal
osredotočanje na prebivalce, ki velik del časa preţivijo v bliţnji okolici območja in je predmet
razvoja oz. prenove in katerih pogledi, ideje in predlogi so v večini primerov podcenjeni ali
spregledani. Te ljudi je potrebno vključiti v odločitveni proces, saj imajo najboljši vpogled v
dinamiko območja in zgodovinsko dogajanje na dotični lokaciji. Pri tem se je potrebno
zavedati, da vključevanje javnosti ni statično oz. še en problem, ki ga je potrebno vključiti v
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proces prenove. Vključevanje prebivalcev je aktiven proces, ki pripomore k oblikovanju
projekta in se mnenja dopolnjujejo, spreminjajo, zavračajo skupaj z napredovanjem skozi
posamezne faze. Prav tako ni potrebe, da bi bil celoten proces vključevanje strogo formalen
ali mehaničen. Večino sodelovanja je lahko na neformalni in informativni ravni, kjer je
seveda potrebno upoštevati podane predloge na takšen način.
Vključevanje javnosti pri prenovi degradiranih območij v Evropi variira od drţave do drţave.
Vključenost v zahodnih drţavah Evrope je precej višja v primerjavi z vzhodno in
jugovzhodno Evropo, kjer je pri slednjih uspešna le pri majhnem številu eksperimentalnih
projektov. Potrebno se je zavedati, da čeprav je ponekod ţe dobro vzpostavljena vez med
vključevanjem javnosti in postopkom prenove degradiranih območij, je še vedno dolga pot do
redne prakse takšnega načrtovanja. Vključevanje lokalnih prebivalcev pri degradiranih
območij pa je še posebej pomembna iz različnih razlogov (Ferber s sod., 2006; Ferber, 2006):










Zapuščanje tradicionalnih industrijskih območij je poleg zapuščanja in onesnaţenja
pustilo tudi negativne socialne posledice, kot so brezposelnost, revščina, pomanjkanje
sluţb, izseljevanje,... Zato je pomembno pri prenovi poiskati novo identiteto takšnih
območij, ki bo vključevala prizadete prebivalce, če se ţeli načrtovati posege na
trajnostni način;
Prenova degradiranih območij močno vpliva na prebivalce, ki ţivijo in delajo v
neposredni okolici, saj je njihova lokacija običajno v oţjem mestnem oz. urbanem
območju. Tako je potrebno te ljudi prepoznati kot glavne deleţnike pri razvijanju
strategij in programov prenove;
Degradirana območja pogosto asociirajo na (potencialno) prisotnost onesnaţenosti, kar
ima negativne posledice na zdravje ljudi. Pri tem bodo lokalni prebivalci bili še
posebej zainteresirani, da se ti negativni vplivi odstranijo;
Sodelovanje lokalnega prebivalstva, poleg demokratičnih vrednot, prispeva h kvaliteti
in uspehu pri prenovi v smislu krajšega časa doseganja ciljev in na dolgi rok k večji
trajnosti projektov;
Prenova degradiranih območij predstavlja priloţnost trajnostnega prostorskega
razvoja. Ocena uspešno izvedenih projektov prenove je pokazalo, da prenove brez
vključevanja lokalnih prebivalcev niso trajnostne in imajo veliko večje moţnosti za
neuspeh.

Povečanje vloge sodelovanja lokalnih prebivalcev bo povečalo moţnosti trajnostne prenove
degradiranih območij. Na področju vključevanja javnosti se priporoča (UNECE, 1998; Ferber
s sod., 2006):





boljša diseminacija obstoječih informacij, znanja in orodij,
sodelovanje javnosti pri odločitvah o posebnih dejavnostih,
zbor primerov dobrih praks za vzpostavitev zaupanja pri vključevanju prebivalcev in
strokovnjakov na področju prenove,
laţji dostop do okoljskih informacij,

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

30




poudarek na pomenu vključevanja javnosti, da se bi spremenila prevladujoča kultura
pri tej problematiki,
vključevanje obstoječih EU direktiv in konvencij v nacionalne in lokalne politike,
potrjevanje pristopov vključevanja, izboljšanje obstoječih orodij in razvijanje novih
modelov na tem področju.
2.3.5 Vzpostavitev evidence degradiranih območij

Vse bolj je v ospredju mnenje (Lampič s sod, 2016), da bi bilo potrebno vzpostaviti
nacionalni register degradiranih območij, ki bi moral biti glavni cilj vseh drţav, ki še tega
nimajo. S takšnim registrom bi se precej laţje urejalo prenovo, saj bi ti vsebovali natančne
podatke o posameznih degradiranih območjih, kjer bi bile zapisane glavne značilnosti le-teh,
njihovo stanje ter ostali podatki, ki bi sluţili v pomoč potencialnim investitorjem in
načrtovalcem. Največ bi od vzpostavitve pridobile drţave z veliko gostoto poseljenosti ter
drţave z relativno niţjo konkurenčnostjo (Ferber s sod., 2006).
Slovenija je prvi korak k nacionalnem registru naredila leta 2012, ko je na ţeljo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) dobila prvo sistematično evidenco degradiranih
območij, kjer je zaradi popolne ali delne opustitve stare dejavnosti prišlo do prostorske
degradacije in delne ali popolne opustitve vseh dejavnosti na območju. Z vzpostavljeno
evidenco, zasnovano metodologijo in predlogom sistema za vzdrţevanje so ţeleli prispevati k
bolj sistematičnemu načrtovanju sanacij in prenov, preusmerjanje investicij iz ekspanzivne
zazidave zelenih oz. kmetijskih površin v degradirana območja ter širši uporabi enotno
urejenega registra degradiranih območij, ki bo sluţil kot obvezna strokovna podlaga (Špes s
sod., 2012).
Rezultati projekta so dostopni na spletnem portalu Geopedia, pod vsebino Degradirana
območja, kjer so na digitalnem zemljevidu Slovenije prikazana vsa popisana degradirana
območja z natančno lokacijo, označenim obsegom na karti ter ostalimi popisnimi podatki
(slika 2).
Zaradi nepopolne evidence je bila leta 2016, po naročilo MGRT, izvedena nadgradnja z
naslovom Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega
popisa in vzpostavitev aţurnega registra, pri čemer ţelijo z rezultati seznaniti različne
deleţnike na drţavni, regionalni in lokalni ravni ter investitorje, strokovno in drugo javnost. V
raziskavi so se osredotočali predvsem na funkcionalna DO, ki predstavljajo potencial za
nadaljnji prostorski razvoj. S tem projektom se ţeli še dodatno vključiti regionalne deleţnike
v razvojno-prostorsko načrtovanje, ki so bili prepoznani kot pomemben člen pri vzpostavitvi
sistematičnega prepoznavanja in spremljanja pojava FDO. (Lampič s sod., 2016).
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Slika 2: Prikaz evidence degradiranih območij na portalu Geopedia (Geopedia, 2017)

Slika 3: Prikaz spletne evidence funkcionalnih degradiranih območij (crp.gis.si, 2017)
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V raziskavi so oblikovali definicijo funkcionalno degradirano območje (FDO), ki pokriva
širok spekter degradiranih območij, ne le za namene projekta, ampak tudi za kasnejšo uporabo
spremljanja DO v Sloveniji. Na podlagi vzpostavljene definicije in kriterijev za opredelitev
DO so oblikovali 9 tipov ter 15 podtipov FDO, ki so prikazani v preglednici 3. Rezultati
projekta so predstavljeni na spletni strani http://crp.gis.si/ (slika 3), kjer lahko na podlagi
iskanih kriterijev dostopaš do podatkov popisanih FDO za posamezno občino in tipih ter
glede na stopnjo opuščenosti FDO (Lampič s sod., 2016).

2.4 Ukrepi na področju prenove
Pomen degradiranih območij kot razvojnega dejavnika se v zadnjem času kaţe v preusmeritvi
strokovnega zanimanja pri rekonstrukciji mest, razvoju predmestij in ponovne uporabe sivih
con znotraj strnjenih urbanih območij. Tako je moţno skozi urbanizem in trajnostni razvoj
povezati sanacijo in revitalizacijo degradiranih območij z naslednjimi razvojnimi strategijami
(Koţelj, 1998):











regionalni razvoj,
notranji mestni razvoj,
rekonstrukcija mesta,
mestna prenova,
prepovezave območij,
prometne rekonstrukcije,
območja za redistribucijo mestnih funkcij,
renaturalizacija,
pridobitev in zavarovanje strateških razvojnih območij,
alternativa okolja.

Glavni izziv prenove degradiranih območij je zagotavljanje ravnovesja med spremembami v
prostoru in kontinuiteto ţe obstoječega stanja. S prostorskega in arhitekturnega vidika je to
moţno zagotoviti z ohranjanjem najpomembnejših grajenih struktur na nekem območju ter
prilaganju nove infrastrukture na ţe obstoječe stanje, namesto umeščanja brezosebnih
projektov v prostorske plane. Tako lahko trajnostni razvoj na degradiranih območjih
doseţemo s primerno rabo tal ter urbanim načrtovanjem, ki omogoča socialne, ekonomske in
ekološke koristi in povezuje lokacijo in njeno neposredno okolico. Takšna prenova močno
prispeva k sprejetju projekta, ki je lahko odločilno pri sami realizaciji. V nadaljevanju so
predstavljeni ukrepi, ki jih je priporočljivo upoštevati pri takšnem načrtovanju (Ferber, 2006):



Analiza zgodovine in trenutnega stanja degradiranega območja in neposredne okolice
ter vključevanje tega znanja v izdelavo vizije projekta;
Zmanjševanje in preprečevanje negativnih učinkov ter iskanje in spodbujanje
pozitivnih učinkov projekta na sosesko;

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

34




Analiza in beleţenje ekonomskih, socialnih, kulturnih in estetskih vplivov projekta na
sosesko;
Ideje za urbani razvoj na degradiranih območjih se naj poskušajo črpati iz okoliškega
urbanega okolja in kulture;
Vključevanje neposredne okolice degradiranega območja v načrtovanje prenove.
2.4.1 Zakonska ureditev prenove po Evropskih državah

V Veliki Britaniji je podpora ponovnega razvoja degradiranih območij opredeljena skozi
sistem nacionalnega in lokalnega načrtovanja s pripravo teh območij za nadaljnji razvoj, saj
tako ţelijo preprečiti gradnjo na kmetijskih ter ostalih praznih zemljiščih. Takšno načrtovanje
je opredeljeno skozi hierarhično strukturo razvojnih dokumentov (Ferber, Grimski, 2002):





nacionalna prostorska politika,
regionalna prostorska politika, ki vključuje tudi strukturno načrtovanje za posamezne
regije,
lokalni strukturni in razvojni načrti, ki določajo namensko rabo za nadaljnji razvoj,
posamezne pobude za razvoj, ki morajo biti usklajene s sprejetimi prostorskimi načrti.

Drţavne strategije spodbujajo in podpirajo sanacijo in revitalizacijo degradiranih območij, ki
jo opredeljujejo skozi področja prostorskega načrtovanja, tehnične podpore, finančnih podpor
ter z razvojem s strani javnih pobudnikov in agencij. Na lokalni ravni pa lokalni razvojni
oddelek opravlja med drugim tudi naloge iskanja lokacij pri realizaciji projektov. Tako je v
načrtovalskih aktih opredeljen ukrep, ki spodbuja razvoj na degradiranih območjih, saj
omogoča razvoj na praznih zemljiščih le v primeru, da v lokalni skupnosti ni nobenih
primernih degradiranih zemljišč, kjer bi se takšen projekt lahko realiziral (Ferber, Grimski,
2002).
Dolgoletne izkušnje na področju problematike prenove degradiranih območij se kaţejo v
urejeni zakonodaji na tem področju. Glavni namen uzakonjenja instrumentov za spodbujanje
sanacije degradiranih območij je, da se z reaktivacijo degradiranih območij povečuje
diverzifikacija lastništva in ponudbe razpoloţljivih stavbnih zemljišč na trgu nepremičnin.
Ponovna raba DO je ena izmed oblik reurbanizacije, ki pomaga ohranjati strnjeno urbano
strukturo in s tem povečuje njeno funkcionalno učinkovitost. Tako je danes v VB dobro
razvita zakonodaja, kjer so zapisani nekateri ukrepi za posege na tem področju (Koţelj, 1998):




Določitev uradne definicije ter enotna merila za ugotavljanje degradiranih območij;
Uvedba javnih registrov za spremljanje opuščanja ali neustrezne rabe zemljišč iz
zemljiškega katastra;
Za opuščena zemljišča (več kot 2 leti) v javni lasti, se odredi prisilna prodaja ali določi
nova uporaba. Za opuščena zemljišča v zasebni lasti, je dana pravica občini, da odredi
čiščenje oz. sanacijo DO;
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Zagotavljanje drţavnih subvencij za izboljšave in obnavljanje degradiranih območij in
pri tem opredelitev za sanacijska in razvojna območja ter podjetniške cone za katere
veljajo posebne ugodnosti (niţji stroški planiranja, posebni načini obdavčenja).

Poleg ţe uveljavljenih zakonskih ukrepov na področju urejanja prenove degradiranih zemljišč
se še zavzemajo za ustreznejše strategije reaktiviranja opuščenih zemljišč in sanacije ter
razvijanje različnih pristopov do specifičnih situacij in oblik DO (Koţelj, 1998):





prilagodljivejši in bolj diverzificiran sistem lokacijskega planiranja, ki bi bil
primernejši za specifične lokalne probleme,
sprotno vodenje javnih registrov o pregledu stanja in gibanja degradiranih območij,
pozitivni razvojni programi za območja v okolici degradiranih območij, ki bi lahko
nadomestili posredne zaviralne učinke le-teh,
zakonsko obdavčenje opuščenih zemljišč in zemljišč v pasivni rabi, ki bi spodbujalo k
prodaji nezasedenih zemljišč.

Tukaj lahko podamo primer oblikovanja strategij na drţavni ravni za prenovo degradiranih
zemljišč. Britanski parlament je v drugi polovici 90. let sprejel zakonodajo, ki je določala, da
bo 60% novih stanovanj bilo zgrajenih na degradiranih območjih. Ta zakonodaja je bila
močno kritizirana iz vseh strani, saj naj bi bila nesprejemljiva in neizvedljiva. Kasneje so v
okviru tega dokumenta začeli popisovati degradirana območja ter omejili gradnjo na praznih
zemljiščih. Po 10. letih sprejetja, ta politika presegla pričakovane rezultate in ima močno
javno podporo. V nadaljevanju so našteti pozitivni efekti, ki jih je ta politika prinesla (Ferber,
2006):





vključevanje drţave in vključevanje drugih deleţnikov,
vključevanje različnih oddelkov na vseh ravneh odločanja pri prenovi
degradiranih območjih,
oblikovanje novih metod dela in orodij za prenovo,
povečanje ozaveščanja na probleme degradiranih območij.

V Nemčiji so različne razvojne agencije same razvile in sprejele regionalne iniciative na temo
degradiranih območij. Na podlagi Nepremičninskega sklada, ki je bil sprejet ţe leta 1982, je
bil glavni cilj teh iniciativ vzpostavitev skupnega urbanega razvojnega modela na podlagi
prenove degradiranih območij in praznih objektih. Tako so v prenovi videli veliko pozitivnih
učinkov regije (Ferber, Grimski, 2002):





kopičenje izkušenj v ekonomskem okviru ter upravljanje z degradiranimi območji,
kvaliteten razvoj urbanih struktur ima prednost pred izključno ekonomskimi vidiki,
kjer je poudarek na arhitekturnem delu ter vključevanju okolice z rekreacijskimi potmi
in objekti,
ohranjanje in prenova zapuščene industrijske arhitekture, ki ponazarja zgodovinski
razvoj določenih panog, pomembnih za razvoj posamezne.
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Leta 1998 je Zvezno ministrstvo za okolje objavilo osnutek Okoljskega programa z naborom
političnih ciljev, med katerimi so bili tudi tisti, ki se dotikajo teme degradiranih območij
(Ferber, Grimski, 2002):




sanacija degradiranih industrijskih območij ter odstranitev onesnaţenja in drugih
nevarnosti do človeka,
ponovna vključitev saniranih območij v ekonomski krog,
zmanjšanje dnevne porabe novih zemljišč iz trenutnih 120 ha (1998) na 30 ha na dan
do leta 2020.

Prav tako je pomembna Zvezna strategija trajnostnega razvoja, ki je bila sprejeta leta 2002.
Eden izmed pomembnejših ukrepov v tem dokumentu je kvantifikacija varčnega ravnanja s
tlemi in zemljišči. Strategija je razdeljena na štiri poglavja in sicer na medgeneracijsko
pravičnost, kakovost bivanja, socialno povezanost in mednarodno odgovornost. S pomočjo
kazalnikov preverjajo učinkovitost strategije, med njimi pa sta 2 kvalitativna kazalnika, ki sta
še posebej zanimiva za prostorski razvoj (Klančišar, 2014):



dnevna poraba površin za namene pozidave se do leta 2020 zmanjša na 30 hektarjev
na dan,
razmerje med prostorskim razvojem naselij navznoter in razvojem navzven, na
nepozidane površine, doseţe do leta 2020 razmerje 3:1.

Na področju urejanja prostora je najpomembnejši Zakon o urejanju prostora (ROG, 2008, cit.
po Klančišar, 2014) ter nemški Gradbeni zakonik (BauGB, 2011, cit. po Klančišar, 2014).
Prvi določa glavne cilje in naloge prostorskega načrtovanja ter razmejitve med zveznimi
pristojnostmi in pristojnostmi deţel, regij, občin. Prostorsko načrtovanje na lokalni ravni pa je
sistemsko urejeno z Gradbenim zakonikom, ki ureja pristojnosti in naloge občin pri urejanju
prostora, vsebino občinskega prostorskega načrtovanja, vrsto prostorskih načrtov ter postopke
sprejemanja. Oba zakona vsebujeta načelo varčnega ravnanja s prostorom, kjer je določeno,
da je potrebno rabo nepozidanih površin omejiti oz. nove površine za namene pozidave
utemeljiti in dokazati, da za prostorski razvoj nimajo primernih površin znotraj naselja.
Prednost dajejo ponovni rabi neizkoriščenih zemljišč, zgoščevanjem pozidave in drugim
ukrepom za notranji razvoj mest (Klančišar, 2014; Siebielec, 2012).
V nemški zakonodaji, natančneje v Gradbenem zakoniku, so ukrepi urbane prenove razdeljeni
na (BauGB, 2011, cit. po Klančišar, 2014):
 Urbanistično-sanacijske ukrepe - odpravljanje urbanističnih nepravilnosti;
 Urbanistično-razvojne ukrepe - razvoj urbanih območij v skladu z razvojnimi
potrebami širšega območja;
 Ukrepe za prenovo mesta - oţivljanje mestnih območij, ki so izgubila svojo urbano
funkcijo, in razvoj nove rabe na teh območjih;
 Ukrepe socialnega mesta - stabilizacija in izboljšanje kakovosti bivanja na območjih s
slabimi socialnimi razmerami.
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Eden pomembnejših nosilcev pri prenovi degradiranih območij v Nemčiji je lokalna skupnost.
Kot primer lahko navedemo Stuttgart, kjer so v ţelji ohranjanja nezasedenih zemljišč in
usmerjanju prostorskega razvoja na degradirana območja predlagali poseben dokument
Trajnostno upravljanja grajenih območij (NBS). V tem dokumentu je trajnosti razvoj
definiran kot notranji urbani razvoj, ki zagotavlja optimalno urbano gostoto in spodbuja
mešano rabo tal. Znotraj tega so definirana potencialna območja, za katere je tudi določena
natančna lokacija območja, kjer je predviden prioritetni razvoj: degradirana območja, premalo
izkoriščena območja ter nova razvojna območja s površino več kot 2000 m2. To podatkovno
bazo vzdrţuje lokalna skupnost, kjer na letni ravni izdajajo poročila o trenutnem stanju.
Predstavljena je tudi implementacija, za katero je odgovorna lokalna skupnost (Siebielec,
2012):







Tip instrumenta: prostorsko načrtovanje, notranji urbani razvoj;
Metodologija: razvoj podatkovne baze ter interni dostop do teh podatkov;
Podatkovni viri: popis zemljišč na katere se usmerja urbani razvoj na podlagi GIS
tehnologije, vključujoč degradirana in onesnaţena območja;
Zakonodaja na podlagi trajnostnega urbanega razvoja in ostalih razvojnih
dokumentov: Načrt rabe zemljišč (Land use plan), Načrt regulacije gradnje (Building
regulation plan);
Status: ţe vključeno v Načrt rabe zemljišč (Land use plan).

Nekatere drţave nimajo sprejetih nobenih dokumentov s področja sanacije in revitalizacije
degradiranih površin. Kot tak primer lahko izpostavimo Avstrijo, ki nima nacionalnega
pravnega akta za opredeljevanje problematike degradiranih zemljišč, ampak to problematiko
rešujejo na regionalni in lokalni ravni, kjer posamezne lokalne skupnosti same izdelajo
programe in ukrepe s tega področja (Ferber, Grimski, 2002).
Tako je Dunaj oblikoval svoj urbani razvojni načrt STEP 05, ki je osnova za vse prostorske
posege v urbano okolje. Poudarek tega načrta je na notranjem razvoju mesta s polnjenjem
praznih in zapuščenih območij, kjer je ena izmed osrednjih tem dokumenta sanacija
degradiranih območij. Pri prenovi teh območij se vključujejo tako veliki projekti, ki s prenovo
močno prispevajo k pozitivni sliki mesta, kot tudi ustvarjanje novih stanovanjskih območij.
Da bi takšna območja čim bolje izkoristili, Dunaj črpa finance iz dveh mestnih skladov, ki so
namenjene za nakup in pripravo zemljišč ter za subvencije pri realizaciji projektov (Siebielec,
2012; Ferber, Grimski, 2002).
Prav tako je bil sprejet Zakon o sanaciji onesnaţenih območij ALSAG, ki vključuje
obravnavo posebnih tipov degradacije. V tem dokumentu so predstavljene zakonske osnove
za remedacijo onesnaţenih območij, ki vključuje določitev in popis onesnaţenih območij ter
ukrepe in financiranje takšne prenove (Siebielec, 2012).
Kljub temu da Avstrija nima razvite strategije za prenovo degradiranih območij na nacionalni
ravni, se lahko kljub temu izpostavijo nekateri ukrepi pri upravljanju le-teh (Ferber, Grimski,
2002):
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gradbena dovoljenja,
vključevanje degradiranih območij pri izbiri lokacije pred izdajo gradbenega
dovoljenja,
izdelava prostorskih načrtov in coniranje zemljišč za nadaljnjo uporabo,
industrijski kodeks - kodeks s katerim se izdaja dovoljenje za odprtje oz. zaprtje
industrijskih ali poslovnih objektov, itd.
2.4.2 Zakonska ureditev prenove v Sloveniji

Leta 2001 je bila sprejeta Politika urejanja prostora Slovenije, kjer so izpostavili problematiko
tranzicijskega obdobja, za katerega je bila pri posegih v prostor značilna samovolja ter
zanemarjanje skupnih in dolgoročnih interesov. Za spremembo trenda so predlagali
upoštevanje načela prednostnega uveljavljanja javnega interesa. Pri tem je bil pogoj za
izvajanje politike urejanja prostora pravno in odgovorno ravnanje drţavne uprave, lokalne
samouprave ter drugih javnih in zasebnih uporabnikov prostora. Za mesta je bila predlagana
prednostna usmeritev pospeševanja reurbanizacije in s tem tudi revitalizacije degradiranih
urbanih območij kot neizkoriščenih notranjih prostorskih moţnosti. Prav tako je bil predlog
ustanovitve namenskih skladov in razvoj davčne politike in drugih oblik spodbud in
nadomestil, ki bodo spodbujali ţeleni prostorski razvoj (Vuk, 2011).
Usmeritev v prenovo je definirana tudi v SPRS, kjer je temeljno načelo prostorske strategije
vzdrţen prostorski razvoj. Definiran je kot "zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih
ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin,
ohranjanju kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča
zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogroţanja prihodnjih generacij (SPRS, str. 14,
2004)."
Za vitalna in urejena mesta sta ključni usmeritvi notranjega razvoja mest prenova in
revitalizacija, pri čemer se upošteva urbane oblike, mešanje urbanih rab, moţnosti večkratne
rabe prostora, socialno in kulturno različnost, kvalitetno prebivanje ter varstvo in razvoj
kulturne dediščine. Mestna središča se ohranjajo kot kulturna središča z razvijanjem
njihovega turističnega potenciala (SPRS, 2004).
Notranji razvoj naselij ima prednost pred širjenjem na nova območja. Pri tem se zagotavlja
boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč.
Notranji razvoj naselja se uresničuje tudi s prenovo, obnovo, reurbanizacijo, rekonstrukcijo in
sanacijo degradiranih območij. S prenovo naselij, delov naselij ali posameznih stavb se
izboljšuje kakovost bivalnega okolja, vzpostavlja ponovno rabo in sanira degradirana območja
ter kulturno dediščino obravnava sočasno ob upoštevanju njene ranljivosti (SPRS, 2004).
Prenova degradiranih urbanih območij se opredeli, kjer je potencial za rabo ali dejavnosti
zmanjšan zaradi opuščanja, onesnaţenja ali neustrezne rabe. Celovita sanacija teh območij se
izvaja na podlagi usklajenih programskih izhodišč, prostorskih načrtov in z zagotovljenimi
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finančnimi viri. Pri prenovi je potrebno usklajevanje interesov ter sodelovanje na vseh ravneh
in z vsemi deleţniki, še posebej z lastniki nepremičnin, investitorji, načrtovalci in mestno
upravo. Fizični potek prenove se izvaja ob smiselni prenovi obstoječih struktur, katere se
vključi v novo rabo. V procesu prenove se omogoča postopno gradnjo in dograditev
infrastrukturnih omreţij (SPRS, 2004).
Prenova je prav tako definirana z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (PRS, 2004) preko
razdelka Notranji razvoj poselitvenih območij s 26. in 27. členom, ki poudarjata notranji
razvoj poselitvenih območij ter prenovo naselij ali delov naselij. Tako je notranji razvoj
naselij treba uresničevati s prenovo naselij in delov naselja in z zgostitvami ekstenzivno
izrabljenih poseljenih površin. Poleg splošnih pravil pri načrtovanju poselitvenih območij so
še podani pogoji (26. člen), katere je pri načrtovanju notranjega razvoja naselij potrebno
zagotavljati. V 27. členu tega zakona pa so zapisana pravila za prenovo naselij ali delov
naselij.
V Zakonu o urejanju prostora (ZUreP, 2002) določa peti razdelek Ukrepe pri prenovi, ki so
podani s še vedno veljavnim 133. in 134. členom. S 133. členom so podane obveznosti na
območju prenove tako lastnikov nepremičnin kot tudi občin ter moţnosti ravnanja občin v
primeru financiranja prenove z javnimi sredstvi. 134. člen pa določa ukrepe pri umeščanju
novih dejavnostih na območju prenove in se glasi: "če na območjih oziroma v objektih, ki so
pomembni z vidika ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, ni primerno ohranjati
obstoječih dejavnosti, jim je treba s prenovo omogočiti druge dejavnosti, ki upoštevajo
naravne vrednote in kulturno dediščino."
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007) s 3. členom določa posege v prostor in
prostorske ureditve, ki jih je treba načrtovati tako, da se omogoča:











trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč,
kakovostne bivalne razmere,
prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v
prostoru,
prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega,
ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,
sanacijo degradiranega prostora,
varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,
celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino,
zagotavljanje zdravja prebivalstva,
funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba
skladno z zakonom.

Pri prostorskem načrtovanju se prostorske ureditve in posegi usmerjajo in načrtujejo tako, da
se pri tem ohranjajo in prenavljajo območja in objekti obstoječe kulturne dediščine, še posebej
naselbinske dediščine. Prenova urbanih in drugih območij ter upoštevanje vrednot in
razvojnih potencialov dediščine pri pripravi prostorskih aktov sta ključna inštrumenta
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celostnega ohranjanja kulturne dediščine (ZPNačrt, 9. člen, 2007). Prostorski razvoj se
usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj
obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo (ZPNačrt, 6. člen, 2007).
Prav tako je definirana celovita prenova, ki je zbir različnih dejavnosti, s pomočjo katerih se z
ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljšajo funkcionalne, tehnične, prostorskooblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere na določenem
območju, s pomočjo katerih se ponovno zagotovi ohranitev grajenih struktur in oţivi urbana
in druga območja. Celovita prenova se na območjih kulturne dediščine izvaja ob ohranjanju
prepoznavnih značilnosti prostora in kulturnih vrednot varovanega območja (ZPNačrt, 2. člen,
2007).
Nov ZUreP-2 (2017), ki bo stopil v veljavo v letu 2018, v 3. členu definira prenovo območja
kot "zbir različnih dejavnosti za oţivitev razvrednotenega območja, s katerimi se, s pomočjo
instrumentov prostorskega načrtovanja in zemljiške politike ter drugimi ukrepi, zagotovi
ohranitev kakovostnih grajenih struktur ter izboljšanje funkcionalnih, tehničnih, prostorskooblikovalskih, bivalnih, gospodarskih, socialnih, kulturnih in okoljskih razmer." Prav tako je v
20. členu določeno, da se racionalna raba prednostno dosega s prenovo ter spremembo rabe
obstoječih razvrednotenih območij, kjer ima prenova prednost pred novo pozidavo.
SPRS (str. 11, 2004) prav tako definira trajnostno rabo dediščine: "je raba dediščine na način
in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube spomeniških lastnosti, tako da ostaja
neokrnjena sposobnost kulturne dediščine, da zadovoljuje kulturne potrebe in pričakovanja
sedanjih in bodočih generacij."
Za zagotavljanje kvalitetnega razvoja in privlačnosti mest bi se v razvoj vključevala kulturna
dediščina pri urejanju, prenovi in oţivljanju mest. Kulturna raznovrstnost je izpostavljena kot
temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti, kjer je pomembno spodbujanje ohranjanja in
razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove za prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno
okolje in socialno vključenost (SPRS, 2004).
Kulturna in kvalitetna stavbna dediščina oblikujeta značilno podobo posameznih naselij. Pri
urejanju in načrtovanju naselij s kulturno dediščino se uporabi varstvene in razvojne principe
načrtovanja, kjer se ohranja kvalitetno stavbno in urbano strukturo in razpoznavne značilnosti,
posodablja degradirane strukture ter uvaja ponovno rabo. Z oblikovanjem naselij se varuje
podobo, sanira degradirane površine in ustvarja novo arhitekturno prepoznavnost v soţitju z
obstoječimi kvalitetami prostora. Pri tem upošteva značilnosti prostora in podedovane
vrednote ter naravne vrednote, poudarja oblikovne vrednote naselja in varuje dominantne
poglede. Z načrtno prenovo ohranja zgodovinska naselja oz. njihove dele, predvsem
naselbinsko dediščino (SPRS, 2004).
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, 2008) določa, da se pri posegih v kulturno
dediščino sprejme konservatorski načrt za prenovo, ki je del prostorskega akta, pripravljenega
na podlagi predpisov o urejanju prostora. Ta je tudi obvezni sestavni del podrobnega
prostorskega akta, ki je podlaga za celovito prenovo območja naselbinske dediščine, kulturne
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krajine ali območja druge dediščine, ki je značilen del prostora in grajenih struktur ter je
spomeniško območje ali varstveno območje dediščine.
Priprava konservatorskega načrta se lahko zahteva za poseg v spomenik, če je nameravani
poseg kompleksen, grozi nevarnost uničenja ali ogroţanja varovanih vrednot ali je treba pri
posegu izvesti konservatorsko-restavratorska dela. Med posege v dediščino pa se štejejo vsa
dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in
uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo, zlasti
pa (ZVKD-1, 2008):






vse spremembe dediščine, ki se štejejo za gradnjo v skladu s predpisi o graditvi
objektov,
dela pri vzdrţevanju in uporabi dediščine,
premeščanje dediščine ali njenih delov,
dejavnosti in ravnanja, ki se izvajajo v zvezi z dediščino ali neposredno z njo,
iskanje arheoloških ostalin in raziskave dediščine.
2.4.3 Predlagani ukrepi nekaterih slovenskih avtorjev

Koţelj (1998) je iz obravnavanih primerov lokacijskega in fizičnega planiranja sanacije
navedel tehnike vzpostavljanja dinamičnih procesov preobrazbe degradiranih območij:








razvijanje mešane rabe in kombinacija različnih programov v območju glede na javne
interese, potrebe mesta in okoliša, pričakovanja lastnikov zemljišč ter interese novih
investitorjev,
preraščanje obstoječe pasivne rabe z vnašanjem različnih oblik nove uporabe,
izboljšanje dostopnosti območja z vnašanjem javnega prostora, prometnih povezav in
priključkov,
nova uporaba obstoječih objektov z dodatno preobrazbo brez rušenja,
vmesna, začasna in postopna uporaba območja ţe med izvajanjem sanacije,
povezovanje območja s krajinskim sistemom v merilu mesta oz. regije.

Špes s sod. (2012) so ugotovili, da se področje ravnanja z degradiranimi območji neustrezno
obravnava tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni, saj so diskusije z različnimi resornimi
predstavniki pokazale, da Slovenija ţe nekaj let ni uspela realizirati obvez na tem področju.
Tako so izoblikovali nekatera priporočila, ki bi olajšala urejanje področja degradiranih
območij:




področje degradiranih območij je potrebno umestiti v temeljne razvojne dokumente
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
vpliv drţave na pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN),
vsi deleţniki (občine, investitorji, idr.) potrebujejo jasne usmeritve za moţne rabe in
pogoje rabe glede na tipe degradiranih območij,
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prednostni razvoj naselij na degradiranih območij in s tem preprečevanje ekspanzivne
zazidave kmetijskih oz. zelenih površin,
vzpostavitev zakonodaje, kjer lastništvo degradiranih območij več ne bi bil eden
izmed največjih omejitvenih dejavnikov pri prenovi,
vzpostavitev delujočega registra degradiranih območij oz. nadgradnja obstoječe
evidence,
reševanje problematike degradiranih območij naj bo prioriteta v vseh strateških
dokumentih in akcijskih načrtih ter jasno opredeljenih ukrepih,
preprečevanje nastajanja novih degradiranih območij,
območja kulturne in tehniške dediščine naj bodo prepoznana kot dodana vrednost, ne
pa ovira pri aktiviranju degradiranih območij.

Klančišarjeva (str. 137, 2014) je podala obseţen opis predlogov za boljše delovanje sistema
urbane prenove, ki so bili izoblikovanimi z ozirom na nemško ureditev. Ti bodo v
nadaljevanju na kratko predstavljeni (slika 4):
1. Predlogi za izboljšanje zakonske ureditve področja urbane prenove - področje
urbane prenove v Sloveniji je dokaj slabo regulirano in bi ga bilo potrebno urediti po
fazah (strateška in izvedbena faza);
2. Predlogi za izboljšanje izvajanja urbane prenove na lokalni ravni;
a. informacijski sistem notranjih zemljiških potencialov - na podlagi enotne
metodologije bi bilo potrebno zavezati lokalne skupnosti k vzpostavitvi in
vzdrţevanju registra degradiranih območij ter posredovanje podatkov k
pristojnemu ministrstvu;
b. vključevanje deleţnikov v proces načrtovanja urbane prenove - vključevanje
vseh deleţnikov (poleg lokalne skupnosti tudi lastnike, uporabnike prostora,...)
ţe od začetne faze prenove ne pa komaj pri prvi javni razgrnitvi;
c. upravljanje trţno nezanimivih degradiranih zemljišč - v primeru nezanimanja
oz. sredstev za prenovo se vzpostavi začasna raba zemljišč, kjer je za začasne
uporabnike značilna prilagodljivost, glavni interes pa stroškovno ugodna raba
nepremičnin in moţnost lastnega oblikovanja površin;
3. Predlogi za izboljšanje načrtovanja urbane prenove na regionalni ravni - regije so
pomembne pri doseganju socialnega in trajnostnega prostorskega razvoja, saj lokalne
skupnosti laţje zagotovijo potrebna finančna sredstva za vzpostavitev velikih
gospodarskih površin na ugodnih lokacijah;
a. regionalna strategija ravnanja z degradiranimi urbanimi območji regionalnim razvojnim programom (RRP) v Sloveniji bi bilo smiselno dodati
obvezno poglavje "regionalna strategija urbane prenove";
b. vzpostavitev regionalne skupine za urbano prenovo - vzpostavitev operativne
skupine za izvajanje regionalne strategije, ki bi jo sestavljali predstavniki
lokalnih skupnosti, predstavniki s področja varstva kulturne dediščine,
predstavniki gospodarske zbornice in drugih pomembnih ustanov.
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Poročilo o urbanem razvoju (2016) navaja, da aktualni pristopi k prenovi obsegajo predvsem
prenovo fizičnega fonda, revitalizacijo odprtega mestnega prostora, funkcionalne nadgradnje
prostora, itd. Zato izpostavljajo, da bodo prihodnji izzivi vezani na razvoj celovitih pristopov
k prenovi in na razvoj metodologij, prilagojenih značilnostim slovenskega prostora in s tem
navajajo nekatere ukrepe, s katerimi bo to moţno doseči:








razvoj celovitih in kontinuiranih pristopov k urbani prenovi,
preseganje prakse prenove posameznega objekta,
dopolnjevanje funkcionalne zasnove prostora,
prenova odprtega prostora: ustvarjanje povezanega omreţja za različne uporabniške
skupine,
sistemski pristop k prenovi degradiranih urbanih območij na področju celotne drţave,
vključevanje socio-ekonomskih in demografskih vidikov,
razvoj participativnega pristopa.

Slika 4: Ukrepi za izboljšanje sistema urbane prenove v Sloveniji (Klančišar, str. 137, 2014)

Lampič s sod. (2017) so v izvedeni raziskavi predlagali nabor moţnih sistemskih ukrepov, pri
čemer so poudarili, da je reaktivacija FDO interdisciplinarna dejavnost, ki je odvisna od
usklajenega delovanja številnih resorjev (preglednica 6).
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Preglednica 6: Razvrstitev ukrepov in podpornih orodij (Lampič s sod., 2017)
Razvrstitev po
področjih

Ukrepi in orodja

Prostorsko planski
ukrepi








Finančni ukrepi in
instrumenti





Podporni ukrepi




Zakonodajni ukrepi




strateške usmeritve in zaveze,
področna zakonodaja,
podzakonski prepisi,
strokovni dokumenti in zaveze.
usmerjanje prost. in gosp. Razvoja na FDO,
omejevanje/dovoljevanje prostorskih rezervacij glede na
stanje in aktivnosti na področju aktivacije FDO,
vračanje v prvotno stanje.
črpanje evropskih sredstev - regijske finančne sheme,
stimulacija investicij z aktivacijo FDO (skladi, javni
razpisi, itd.),
destimulacija zadrţevanja nepremičnin.
podatki, popis, vzpostavitev registra in njegovo
vzdrţevanje,
spremljanje stanja in merjenje učinkov sprejetih
ukrepov, komuniciranje z deleţniki, informiranje,
izobraţevanje,osveščanje, strokovne sluţbe,
podpora raziskovalni dejavnosti, primeri.

Resor, pristojen za
izvajanje sprejetih
ukrepov
 MOP
 MGRT
 MK
 MKGP
 MOP
 ARSO
 MK
 MKGP
 SVRK
 MF
 DURS
 SPIRIT
 MOP
 GURS
 SURS
 Sluţbe (Vlade RS
in resorjev) za
stike z javnostjo

2.5 Postopek prenove degradiranega območja
Preglednica 7: Štiristopenjski model prenove degradiranega območja - DO (Retina, 2012)
STOPNJE
I. Priprave
II. Začetna faza

III. Strateško
načrtovanje in
odločanje
IV. Podrobno
načrtovanje in
zasnova

AKTIVNOSTI
/
 prepoznava DO in njegovih značilnosti, njegova vloga v širšem socio-ekonomskem
kontekstu, pregled lastništva, prejšnja in trenutna raba ter druge pravne zadeve;
 načrtovalski, okoljski in trajnostni vidik;
 dojeta podoba načrtovanega območja;
 vključevanje deleţnikov;
 analiza in obvladovanje tveganj.
 organizacijski vidik - struktura upravljanja;
 oblikovanje scenarijev;
 analiza in izbor scenarija;
 priprava končnega strateškega načrta.
 struktura skupnega akcijskega načrta prenove;
 grajenje podobe, trţenje in promocija.

V nadaljevanju bo predstavljen posplošen model prenove degradiranega območja, ki ga je
predlagala ReTInA (2012). Postopek temelji na zaporednem štiristopenjskem modelu, kjer pri
vsaki stopnji opredeli aktivnosti, ki postopoma vodijo k oblikovanju in izpeljavi prenove
(preglednica 7). Ta nam bo v kombinaciji z analizo ţe obstoječih samoniklih prizorišč v
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nadaljevanju sluţil kot osnova oblikovanja končnega modela prenove degradiranega območja
z vzpostavitvijo samoniklega prizorišča.

2.5.1 I. Priprave
V prvi fazi prenove je v ospredju organizacijski vidik, kjer se daje poudarek na načrtovalskem
procesu in se ţeli identificirati deleţnike na posameznih področjih:
1. Pobudniki pri prenovi - pobuda za prenovo lahko pride iz različnih naslovov, pri
čemer ni nujno, da bo lokalna skupnost ali lastnik zemljišča prevzel odgovornost in
speljal proces prenove degradiranih območij.
2. Koordinator prenove - vodenje procesa prenove je precej zahtevna naloga, zato je
potrebno imenovati koordinatorja, ki bo bil pripravljen in imel sposobnost voditi
proces od začetka do konca. Naloga koordinatorja je med drugim komunikacija z
lokalno skupnostjo in z zunanjimi izvajalci. Običajno ima to odgovornost lokalna
skupnost, zaradi usposobljenega kadra, pri zasebnih zemljiščih in projektih je to lahko
tudi oseba, ki ni povezana z lokalno skupnostjo, kljub temu pa mora z oblastmi ves čas
sodelovati ţe zaradi pridobitve vseh dovoljenj.
3. Vzpostavitev delovne ekipe, ki bo ves čas prisotna pri prenovi - ekipa, ki bo sluţila v
pomoč koordinatorju pri informiranju na posameznih področjih in fazah prenove. Prav
tako bo ves čas na razpolago za opravljanje različnih del v administraciji in na samem
prizorišču prenove. Nudila bo tudi povratne informacije glede sprejemanja projekta s
strani okoliških prebivalcev in s strani javnosti.

2.5.2 II. Začetna faza
V tej fazi se ţeli vzpostaviti splošen pogled na obravnavano degradirano območje in določiti
trenutni status v lokalnem okolju. Potrebno je premisliti o kvalitetah območja in
implementaciji pripravljalnih aktivnosti, da se zagotovijo temelji za nadaljnje načrtovanje in
izvajanje aktivnosti. Najpomembnejša dejavnost v tej fazi je informiranje o degradiranem
območju, ki obsega širok spekter informacij.

Prepoznava degradiranega območja in njegovih glavnih značilnosti, njegova vloga v širšem
socio-ekonomskem kontekstu, prejšnja in trenutna raba, pregled lastništva ter druge pravne
zadeve.
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Skozi vse moţne vire je potrebno ugotoviti glavne značilnosti območja, spoznati bliţnjo
okolico v katerem se nahaja ter njegov pomen in razvoj skozi pretekla obdobja. Pri tem je zelo
pomembno ugotoviti prejšnjo rabo, saj ta nakazuje moţnost onesnaţenja območja in s tem
potrebo po predhodnem čiščenju oziroma v primeru onesnaţenja s kemičnimi snovmi po
dekontaminaciji. Prav tako je potrebno pridobiti informacije o varstvenih reţimih za območje,
saj so lahko tukaj razne omejitve poseganja zaradi posebnega naravnega okolja (varovanje
podtalnice, Natura 2000, itd.) ali pa zaradi kulturne dediščine.
Jasen prikaz obravnavanega območja na zemljevidu je ključnega pomena, saj iz karte najlaţje
razberemo osnovne značilnosti. Tako je potrebno določiti natančne meje do kod bodo segali
posegi, saj ni nujno, da se bo prenova odvijala na celotnem degradiranem območju. Prav tako
je potrebno določiti lokacijo (prisotnega) onesnaţenja ter označiti dostopne poti oziroma
priključke na bliţnje ceste. V tej fazi se lahko preverijo tudi ostali infrastrukturni priključki
kot so voda, elektrika, kanalizacija, itd.
Degradirano območje je potrebno prepoznati in predstaviti v širšem socio-ekonomskem
kontekstu. Pomembno se je zavedati, da se na takšna območja ne sme gledati samo kot na
fizični problem sedanje rabe ampak ima tudi vpliv na mestno socialno strukturo ter
predstavlja izziv urejanja okolja. Degradirana območja predstavljajo velik razvojni potencial
pri revitalizaciji mestnih območij, ki lahko pozitivno vplivajo na zadovoljstvo in počutje
tamkajšnjih prebivalcev, saj se poleg fizične prenove običajno izboljšajo tudi drugi aspekti kot
so ekonomski, socialni, kulturni kot tudi trajnostni razvoj. Tako se je tako potrebno seznaniti
z naslednjimi značilnostmi lokalnega okolja v katerega je degradirano območje umeščeno:






razvojni načrti mesta in vse informacije, ki se nanašajo na izbrano območje in
določajo nadaljnji razvoj le-tega,
izbrane kazalnike na demografskem področju (število prebivalcev in trend skozi čas,
aktivno prebivalstvo in nezaposlenost, mlado prebivalstvo, indeks staranja, itd.),
ekonomske značilnosti lokalne skupnosti in širšega vplivnega območja (BDP,
prevladujoči gospodarski sektorji in razvojni trend, večja podjetja, dogajanje na
nepremičninskem trgu, itd.),
značilnosti izobraţevalnega in raziskovalnega sektorja, športnega področja, kulture in
drugih prostočasnih aktivnosti.

Urejene pravne zadeve igrajo zelo pomembno vlogo na vseh korakih prenove in lahko
odločilno vplivajo na odločitve deleţnikov pri projektu. Tako lahko pospešijo ali popolnoma
zaustavijo kakršnekoli aktivnosti na izbranem območju in imajo vpliv na lastnike, ki se
odločajo, če se bo in na kakšen način se bo pristopilo k obnovi. Zato je potrebno temeljito
pregledati vse dokumente, ki se nanašajo na izbrano območje:


tip lastništva (javno, zasebno, partnerstvo) določa pravni status nepremičnine, s
katerim je pogojeno načrtovanje novih funkcij in moţnosti za revitalizacijo,
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pravni postopki, povezani z načrtovanjem in izvajanjem sprememb na izbrani
nepremičnini lahko močno vplivajo na odločitve lastnikov ter na (ne)privlačnost
degradiranega območja za revitalizacijo,
tip območja pomembno vpliva na vzpostavitev načina organiziranja revitalizacije in
shemo financiranja, ki je v veliki meri odvisna od tipa lastništva in virov financiranja,
s pregledom razvojnih dokumentov (strateški načrti na vseh ravneh, zakonodaja,
lokalni razvojni načrti, OPN in dejanska raba, omejitve, itd.) se pridobi pomembne
informacije o spodbudah in olajšavah, ki podpirajo ter raznih omejitvah in
prepovedih, ki zavirajo proces prenove degradiranega območja.

Načrtovalski, okoljski in trajnostni vidik.
Presoja (mikro)lokacije degradiranega območja je eden pomembnejših pogojev za nadaljnjo
načrtovanje revitalizacije in vključevanja v okolico. S preučevanjem značilnosti bliţnje
okolice lahko v nadaljevanju procesa laţje ovrednotimo razvoj in prostorske potenciale za
potrebe celovite trajnostne urbane prenove naselja. Preko lokacije dobimo pomembne
informacije na kakšen način bo prenova potekala in se je tako moţno lotiti prenove na način
povečanja kvalitete urbanih predelov in njihove revitalizacije z moţnostjo vključevanja v ţe
obstoječe funkcionalno, morfološko in socialno mestno tkivo.
Po presoji bliţnje okolice je potrebno preučiti stanje obravnavanega območja in pripadajočih
grajenih objektov, njihov trenutni status ter njegovih priključkov na infrastrukturo. Pri
upoštevanju statusa objekta moramo prepoznati objekte z zgodovinsko vrednostjo in jih temu
primerno obravnavati. Če ti objekti spadajo pod kulturno dediščino oziroma spomeniško
varstvo, je pri prenovi potrebno dosledno upoštevati vse zakonodajne akte in njihove
omejitve, saj ti usmerjajo odločitve pri umeščanju nove rabe, finančnih perspektiv in
potrebnih korakov pri prenovi izbranega območja.
Pri prenovi je zelo pomembna okoljska komponenta, sploh na nekdanjih industrijskih in
rudarskih območjih oziroma na območjih, ki so v njihovi neposredni bliţini. Tako je pri
posegih, ki vključujejo okoljsko komponento, potrebno vzpostaviti mulitidisciplinaren pristop
usklajenih revitalizacijskih načrtov, ki bodo izboljšali kvaliteto ţivljenja v urbanih območjih.
Pri tem je potrebno vključiti k načrtovanju okoljski pristop z orodji, ki upoštevajo in
predvidevajo izboljšanje zraka, prsti, vode in odpadkov ter črpanje naravnih virov.
Trajnostni vidik prenove je eden najpomembnejših, saj se s takšnim pristopom naredi
degradirana območja privlačnejša za investitorje in končne uporabnike, pri čemer se zagotovi
kvalitetno delovno in bivanjsko okolje. Tako se morajo trajnostne smernice vključiti ţe v
prvih korakih prenove, kjer je potrebno upoštevati okoljske, ekonomske in socialne
komponente. Zaradi neprimernega načrtovanja lahko kasneje pride do raznih zapletov,
zamude pri prenovi, višanjem stroškov in slabega dojemanja degradiranega območja. Zato je
potrebno upoštevati trajnostna priporočila in sklepe primerov dobrih praks pri uspešni prenovi
degradiranih območij (Zuegel, 2008):
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pregled okoljske dokumentacije na EU, drţavni in lokalni ravni med načrtovanjem in
prenovo degradiranega območja,
trajnostni cilji in kazalniki morajo biti prilagojeni in pomembni za lokalno okolje ter
upoštevati drţavne in lokalne razvojne dokumente, kjer je definiran trajnostni razvoj,
deleţniki morajo biti vključeni pri oblikovanju in sprejemanju trajnostnih kazalnikov
in ciljev,
potrebno je oceniti kako se bo zagotavljal trajnostni razvoj, ki bo podprt z načrtom
upravljanja ter podporo za spremljanje in pregledovanje izvajanja.

Dojeta podoba načrtovanega območja
Ta segment vključuje vse pridobljene informacije iz prejšnjih korakov, ki so strnjeno povzete
in jasno podane za pomoč pri laţjem razumevanju deleţnikov, ki ne sodelujejo pri vseh
postopkih prenove. To je še posebej pomembno v nadaljevanju, kjer ţelimo prepoznati in
vključiti čim več deleţnikov k prenovi, saj na tak način poteka revitalizacija degradiranega
območja gladko in brez nepotrebnih zapletov. Pri tem je pomembno izpostaviti:








splošno sedanjo sliko obravnavanega območja (pozitivno/negativno) ter predvideno
sliko po prenovi (potenciali za izboljšanje, negativni vplivi);
prometna dostopnost (dostop do javnega prevoza, različni nameni kot so bivanje,
zabava, delo, itd.);
vrednost zemljišč;
stanje objektov in infrastrukture, spomeniško varstvo;
ozaveščenost o sedanjih aktivnostih na območju;
informacije o okoljskih zadevah, onesnaţenju in nevarnosti za zdravje ljudi, ostanki
onesnaţenja zaradi prejšnje rabe in aktivnosti;
potenciali za prihodnost (primerno za vključitev novih funkcij, nove sluţbe, zelene
površine, itd.), privlačnost za investicije (ali se splača vloţiti za revitalizacijo območja
ali ne).

Vključevanje deleţnikov
Pri vključevanju deleţnikov je potrebno poudariti na vlaganje velike količine časa in truda pri
vzpostavitvi zaupanja ter na pozitivne vplive pri uspešnem sodelovanju na grajeno lokalno
okolje. Če je projekt v začetnih fazah slabo zastavljen, se bodo kasneje pojavljale teţave pri
uspešnosti realizacije in bo ta imel trajne negativne posledice na neposredno okolico. Zaradi
tega morajo biti vse odločitve temeljito premišljene, še posebej pa se mora vzpostaviti dober
odnos z vsemi sodelujočimi. Zato je potrebno prepoznati pomembnost vsakega deleţnika
posebej in si zastaviti naslednja vprašanja:
1. Kakšne so koristi in tveganja, ki jih vključevanje lahko prinese k procesu prenove?
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2. Kakšna stopnja posredovanja deleţnikov je potrebna?
3. Ali so nosilci odločanja sploh pripravljeni poslušati nove ideje, sprejemati predloge in
prilagajati predvidene odločitve?
Koordinator prenove si mora na začetku revitalizacijskega procesa dobro postaviti zaţelene
cilje s prepoznavo in vključitvijo primernih deleţnikov, določiti vrsto informacij, ki jih bo z
njimi delil ter opredeliti znanje, posvetovanja in sodelovanje, ki mu bodo v pomoč pri iskanju
odločitev. Rezultati morajo biti jasno opredeljeni in merljivi, dela morajo potekati po
zastavljenem urniku, zagotovljena morajo biti zadostna sredstva ter odgovornost jasno
porazdeljena.

Analiza in obvladovanje tveganj
V sklopu procesa prenove se je potrebno zavedati, da pride do raznih preprek in problemov
pri izvedbi, komunikaciji in upravljanju. S tem zavedanjem se je potrebno pripraviti na
potencialne situacije, ki niso predvidene pri zastavljenem načrtu in s tem zmanjšati njihov
negativni vpliv na celoten postopek. Prepoznava takšnih situacij ţe pred njihovim nastankom
nam lahko močno olajša delo in s tem laţje obvladovanje teţav. V nadaljevanju so našteta
nekatera tveganja, ki se lahko pojavijo v sklopu načrtovanja procesa prenove:







izguba smernic in vse večje razlike pri uresničevanju zastavljenega cilja med
koordinatorjem, sodelujočimi pri prenovi in širšo javnostjo;
tveganja povezana z organizacijskimi zadevami (človeški viri, strokovnost, točnost,
itd.);
tveganja povezana z zagotavljanjem ustreznih deleţnikov vključno s tveganjem
pomanjkanja predanosti;
tveganja povezana z upočasnitvijo/zaustavitvijo prenove zaradi spremenjenega
političnega vodstva/podpore;
tveganja povezana z odkritjem novega (skritega) onesnaţenja na območju;
tveganja povezana s financiranjem in finančnimi teţavami.

2.5.3 III. Strateško načrtovanje in odločanje
Ta faza je običajno najbolj zahtevna, saj vključuje izdelavo in dogovor o skupni viziji, razvoj
in izbiro primernega scenarija, ki temelji na dogovoru o skupnih ciljih povezanimi s prenovo
izbranega degradiranega območja in prepoznavo strategij, ki bodo vključene v sam proces.
Prav tako se v tem delu dogovori o rezultatih, ki jih bo prenova dosegla in sodelujočih
deleţnikov, ki bodo vključeni v naslednjih fazah načrtovane prenove z namenom doseganja
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zadane vizije in ciljev. Rezultati te faze bodo podani kot ključne informacije, ki bodo sluţile
kot vodilo pri naslednji (IV.) fazi.

Organizacijski vidik - struktura upravljanja
Pri prenovi je potrebno vzpostaviti organizacijsko strukturo, ki temelji na pravni in lastniški
strukturi ter kadrovskem modelu za izvajanje. Pri tem sta moţni dve opciji:
1. Ni vzpostavljene organizacije, ki bi izvajala prenovo - v tem primeru prenovo
prevzame lokalna skupnost. Ta vzpostavi delovno skupino strokovnjakov z izkušnjami
iz raznih področij, ki so neposredno povezane s prenovo.
2. Vzpostavitev nove organizacije, ki bo izvajala prenovo - prednost takšnega pristopa je
manj birokratskih postopkov, neodvisno in bolj prilagodljivo operativno upravljanje,
hitrejše sprejemanje odločitev, medtem ko se prevzamejo vsa tveganja povezana z
izvajanjem projekta in teţje pridobivanje finančnih sredstev.
Dobro vzpostavljena struktura upravljanja bo vplivala na učinkovito, pravočasno in nemoteno
izvedbo posameznih aktivnosti in skupnega projekta ter uspešno doseganje zastavljenih
rezultatov. Aktivnosti, ki jih je potrebno izvajati so podrobna uskladitev načrtovanih ukrepov,
koordinacija vključenih deleţnikov, spremljanje napredka posameznih projektov v primerjavi
z napredkom celotnega projekta, upravljanje tveganj, itd.

Oblikovanje scenarijev
Pri oblikovanju scenarija prenove se predlaga razvoj več različic, kjer se upošteva različne
cilje, strategije, deleţnike, časovni okvir in stroške revitalizacijskega procesa. Ob različnih
scenarijih je potrebno v prvem (identifikacijskem) koraku prepoznati različne variante
funkcijske rabe degradiranega območja. Pri tem vsaka varianta predstavlja drug scenarij, kjer
deleţniki določajo odločilne dejavnike, ki bodo vplivali na končno izbiro. Ti scenariji
običajno vključujejo naslednje elemente:











glavni cilji prenove, povzeti in predstavljeni na preprost in razumljiv način,
predvideno stanje območja po končani prenovi,
pričakovano stanje okolja,
pričakovana raba zemljišča in lastništvo,
vplivi na ekonomski status,
pričakovani vplivi na ljudi v bliţnji okolici območja,
predvideni posegi na območju,
oblikovanje časovnega okvirja trajanja prenove,
merljivi kazalniki za laţje ocenjevanje,
groba ocena pričakovanih stroškov posameznega scenarija.
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V teoriji se prihodnja raba degradiranega območja določi na podlagi ciljev, ki jih poda
koordinator prenove oziroma se določijo preko aktivnega sodelovanja deleţnikov. Na te cilje
lahko vplivajo pravne, lastniške ali okoljske omejitve degradiranega območja. Prav tako je pri
načrtovanju nove rabe pomembno imeti informacije o oceni skupni stroškov prenove za
predvideno rabo in razpoloţljiva sredstva za načrtovane posege. Vsi ti elementi morajo biti
uravnovešeni pri iskanju rešitve trenutnega stanja, ţelenih ciljev, prostorskih konceptov,
stroškov in časovnega okvirja. Tako mora oblikovanje scenarijev upoštevati različne moţnosti
razvojnih konceptov (strategij) in metod za prenovo degradiranega območja.
Pri prenovi degradiranega območja je pomembno načrtovati vzpostavitev zaokroţenih
prostorskih enot, ki so funkcionalno in morfološko povezane v ţe obstoječe urbane strukture,
pri čemer lahko prenova temelji na treh razvojnih konceptih (strategijah):




razvojna strategija - temelji na prilagajanju in nadgrajevanju ţe obstoječih urbanih
elementov;
regenerativna strategija - temelji na preoblikovanju ţe obstoječih in ustvarjanju novih
morfoloških enot;
integrativna strategija - temelji na celostni revitalizaciji degradiranih območij, pri
čemer ţeli vključiti učinke prenove v celoten urbani razvoj naselja.

Metode prenove degradiranih območij zagotavljajo podporo procesu odločanja in zagotavljajo
okvirno podlago in orodja pri strateškem načrtovanju. Metode so povezane s strateškimi
koncepti in sluţijo kot vodilo pri vključevanju strategij.








vzpostavitev nove rabe znotraj obstoječih grajenih struktur - prilaganje obstoječe rabe
prostora z manjšimi posegi in z ohranjanjem ţe obstoječih grajenih struktur;
izboljšanje dostopnosti degradiranega območja - povečanje potenciala prenove z
ustvarjanjem povezav med pasivnimi območji in ţivimi prostori izven degradacije;
oţivitev mej degradiranega območja - posegi v mejna območja predstavljajo prvi
korak k aktivaciji zapuščenih urbanih površin, s čemer se proces prenove širi od zunaj
navznoter;
vzpostavitev centra prenove na degradiranem območju - center lahko sluţi kot javni
odprti prostor z javnimi funkcijami in s tem omogoči vključevanje novih dejavnosti in
območij v grajeno mestno okolje;
povečevanje raznolikosti v predvideni rabi - ta metoda zagotavlja kvalitativno
izboljšanje urbanih struktur, ki vpliva tudi na sosednja območja, še posebej na tista , ki
so v osnovi bila načrtovana kot monofunkcijska območja.

Analiza in izbira scenarija
V tem koraku se odloča o izbiri scenarija prenove degradiranega območja, pri čemer se
natančno pregleda, razvrsti, primerja in ocenjuje izdelane variante. Odločitev se sprejme na
podlagi ocenjevanja vsakega koraka posameznega kriterije, kjer so nam lahko v pomoč
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različna orodja kot so SWOT analiza, multikriterijska analiza, cost-benefit analiza, itd. V tem
koraku odločanja je zelo pomembna prisotnost deleţnikov, kjer ti ocenjujejo splošne cilje,
sprejemanje, izvedljivost, časovni okvir, stroške, itd. in se s skupno odločitvijo odločijo za
najbolj primeren scenarij za izbrano degradirano območje.

Priprava končnega strateškega načrta
Z izbiro optimalnega scenarija se morajo izpostaviti jasni cilji, ki so bili ţe določeni v sklopu
njegove priprave. Kljub temu, da je ta korak le povzetek dosedanjega dela, je priporočljivo
vključiti zunanjega strokovnjaka oziroma osebo z izkušnjami iz tega področja, ki bo pregledal
scenarij, ga optimiziral in potrdil ustreznost izbranih elementov. Končni strateški načrt mora
biti jasno opredeljen z vsemi podrobnostmi na področjih:






širšega ekonomskega in socialnega konteksta,
pravnih in lastniških informacij,
urbanih in prostorskih elementov,
prisotnosti onesnaţenja in drugih okoljskih zadevah,
stroškov in virov financiranja.

Retina (2012) predlaga oblikovanje končnega rezultata izbranega strateškega načrta v obliki
ciljnega drevesa, ki je oblikovano kot tri-nivojski model (slika 32, str. 134):
1. Strateški cilji - opredelijo pričakovane koristi prenove, ki se osredotočajo na socioekonomsko raven, vsi ostali cilji pa naj sluţijo kot podpora doseganja glavnega cilja.
2. Funkcijski cilji - opredelijo načrtovano rabo območja kot rezultat razvojnih ukrepov,
ki temeljijo na umeščanju raznolikih dejavnosti od javnega prostora in zelenih površin
do storitev, stanovanj ter izobraţevalnih in kulturnih ustanov.
3. Kratkoročni cilji in rezultati - tukaj se opredelijo posamezni ukrepi in dejavnosti, ki se
bodo izvajali (priključitev na infrastrukturo, čiščenje območja, urejanje prehodnosti
območja, itd) in bodo postopno vodili v uspešno končani prenovo.
Pri izdelavi modela morajo biti cilji in pričakovani rezultati realni in izvedljivi ter morajo
slediti SMART kriterijem:






specifični
merljivi
razpoloţljivi
ustrezni
pravočasni

(Specific),
(Measurable),
(Available),
(Relevant),
(Timely).
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2.5.4 IV. Podrobno načrtovanje in zasnova
Pri fazi podrobnega načrtovanja se osredotoča na prihodnje funkcije degradiranega območja,
natančneje na predvidene posege in ukrepe, s katerimi se bo poskušalo doseči cilje in
rezultate, izdelane in dogovorjene v prejšnji fazi.
Struktura skupnega akcijskega načrta prenove
V tem delu se povzamejo glavne značilnosti, ki so bile dogovorjene v dosedanjem
načrtovanju prenove. Za namene splošnega načrta prenove, se mora ta predstaviti po
posameznih korakih in pripadajočih aktivnosti, potrebnih da se doseţejo funkcijski cilji
opredeljeni v tri-nivojskem modelu.









čiščenje onesnaţenja - odstranjevanje odpadkov, rušenje objektov, upravljanje, itd.;
ekonomski razvojni načrt - nove funkcije območja (poslovna, stanovanjska,
rekreacijska, mešana, itd.);
arhitekturna zasnova - načrtovanje objektov za nove funkcije, ohranjanje kulturne
dediščine;
dostop do infrastrukture;
upravljanje, trţenje;
načrtovanje financiranja - stroški in financiranje, viri financiranja;
deleţniki prenove - načrtovalci, investitorji, drugi partnerji in deleţniki;
itd.

Grajenje podobe, trţenje in promocija
Za uspešno prenovo degradiranega območja je potrebno imeti konkretno in podrobno
strategijo trţenja, ki bo zagotavljala primerno ozaveščenost med ciljnimi skupinami in širšo
javnostjo o pozitivnih učinkih in pričakovanih koristi načrtovanih ukrepov. Prav tako mora
biti prenova do neke mere trţno usmerjena, pri čemer mora koordinator prenove spodbujati
aktivnosti, ki bodo pozitivno vplivale na izboljšanje trţnih in ekonomskih razmer in s tem
ustvariti večjo privlačnost za potencialne vlagatelje.
V trţnem načrtu je potrebno jasno definirati ciljne skupine, ki temeljijo na predvideni novi
rabi in vključujejo načrtovalce, podjetja, stanovalce, potrošnike, itd. Tako mora načrt
vsebovati opis značilnosti lokacije, dostop do prometne in druge infrastrukture, nove funkcije
območja, širša okolica in druge kakovosti. Eden najpomembnejših elementov trţenja nove
podobe pa je jasen prikaz razlik prenovljenega območja v primerjavi s prejšnjim stanjem.
Prav tako če se prenovljeno območje lahko primerja in tekmuje za oţivitev na regionalni
oziroma drţavni ravni, je potrebno navesti pomembne razlike, ki delajo to območje drugačno
in privlačnejše.
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3. VLOGA ALTERNATIVNE KULTURE PRI REVITALIZACIJI
OBMOČIJ
3.1 Subkultura, mladinski sektor in samonikla prizorišča
3.1.1 Kultura in subkultura
Popularna kultura ima ţe nekaj časa mesto kot vodilna kultura, ki ji večina ljudi v druţbi daje
prednost. Je enostavna kultura, s katero preko pasivnega konzumiranja potrošnikom narekuje
vrednote, ţelje, obnašanje, medosebne odnose, itd. na nezavedni ravni in tako postaja
mnoţično sredstvo manipulacije vladajoče ideologije. Prav tako je sredstvo za ustvarjanje
dobička kulturnih industrij in s tem podrejena ekonomskim procesom in kapitalu namesto
zadovoljevanju človekovih potreb. Z razvojem mnoţičnih medijev, so ti prevzeli glavno vlogo
pri oglaševanju in distribuciji popularne kulture. Ti jo promovirajo kot mnoţično in
spektakelsko, s čemer manipulativno vplivajo na njene uporabnike s sporočili o njeni
pomembnosti, veličini in nujnosti njene potrošnje (Šulc, 2015).
Ţagar (2006) navaja, da so ţe v tridesetih letih dvajsetega stoletja Leavisovci podali prve
kritike popularne kulture, s katerimi bi se lahko strinjali še danes. Ti so ţiveli v času prvih
zametkov popularne kulture, ki so pomembno vplivali na vsakodnevno druţbeno ţivljenje.
Tako so označili mnoţično kulturo, da je brez estetske vrednosti in moralne resnosti ter je bila
v primerjavi z visoko umetnostjo označena kot manjvredna. Kot manjvredno so jo
obravnavali predvsem zaradi njenih učinkov, ki so moralna plehkost in mentalna lenoba
potrošnikov, kjer šteje le zabavno in prijetno ter s tem opuščanje ukvarjanja z bolj resnimi
oblikami umetnosti. Po njihovem mnenju so bistvene značilnosti mnoţične kulture "njena
trivialnost, nezahtevnost, banalnost vsebine, mnoţična industrijska proizvodnja za mnoţično
občinstvo, neavtentičnost, saj ne izraţa resničnega izkustva posameznika ali skupine,
narejena za denar, s čemer ne ţeli izraţati avtorjevih resničnih občutkov ali refleksij, pač pa
le ugajati, in je narejena v skladu s pričakovanim okusom mnoţic (Ţagar, str. 54, 2006)."
V zadnjem času pa je popularna kultura razdvojena, kjer prihaja do boja med vodilnim delom,
ki prevladuje in nadzira večji del kulturne proizvodnje ter manjšimi skupinami, ki se upirajo z
ustvarjalnostjo. Bulc (2004) podrobneje opiše delitev, kjer je na eni strani komercialna
(mnoţična, "mainstream") kultura, ki je namenjena izključno trgu in je proizvod in izraz
ideoloških interesov ter na drugi strani nekomercialna avtonomna kultura (subkultura), ki je
neodvisna od trga in je pristen proizvod in odpor do dominantnih ideologij. To so skupine, ki
ţelijo izraziti kritiko in svoje nestrinjanje ter delujejo v nasprotju mnoţične kulture, katere del
so.
Pojem subkultura se vedno obravnava s pojmom kultura, saj ima vsaka širša kultura njej
podrejene podskupine oz. subkulture. Za te je značilno, da so oblikovane z manjšim številom
posameznikov, ki jih druţi občutek nepripadnosti širši druţbi in si izoblikujejo svoje vrednote
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s katerimi ţelijo sporočiti svoje nestrinjanje. Tako se subkulture pojavljajo kot sistemi, ki se
razlikujejo od širše kulture v jeziku, pogledu na svet, navadah, religiji, načinu ţivljenja. S
takšnim načinom razmišljanja ţelijo doseči spremembe v neodobravani popularni kulturi, zato
se subkulture obravnava kot groţnjo vrednotam in normalnosti, ki vodijo k preganjanju in
pritisku nad njimi ter neprestanem zatiranju njenega obstoja (Šulc, 2015).
Vsaka subkultura vedno predstavlja drugačnost oz. opozicijo do popularne kulture in si
ustvari svoj svet, ki je drugačen in za njihove pripadnike znosnejši. Ta jim nudi moţnost
prispevanja k reševanju problemov v druţbi z aktivno participacijo pri oblikovanju načina
ţivljenja, ki ni pogojen s splošno veljavnimi vrednotami, postavljenimi s strani popularne
kulture. S kritiko druţbe ţelijo spodbuditi zaznavanje napak in razmišljanje o moţnostih za
spremembe ter prinašajo raznolikost, s čemer so pomemben dejavnik in pokazatelj kulturne
pluralnosti (Šulc, 2015).
Prav tako se velikokrat pojavijo nasprotovanja ob vprašanju kaj sploh kultura in umetnost sta
in kakšna je njuna vloga pri oblikovanju neke skupnosti. V današnjem času se velik pomen,
predvsem s stani drţavnih organov in predstavnikov, pripisuje kulturni dediščini kot
najpomembnejši in najbolj zaţeleni vrsti kulture (opere, nacionalne galerije, muzeji, itd.),
čemur se posledično nameni največ javnega denarja. Pri tem se pozablja, da je ta kultura v
preteklosti tudi morala imeti prostor in spodbudo, da se je lahko razvila. Tako se bo potrebno
začeti zavedati, da ustvarjanje kulture za prihodnost pomeni enako pozornost sedanjemu
razmišljanju in vlaganju v kulturo, ki ne temelji na zgodovinski zapuščini ampak vključuje
današnja prepričanja, poglede, kritike, spodbude, izraţanje, ustvarjanje, itd. (Fitzgerald,
2010).
3.1.2 Mladinski sektor v Sloveniji
Po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju (v nadaljevanju ZJIMS) v tega uvrščamo
področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko
delo. Ta področja so med drugim avtonomija mladih, neformalno učenje in večanje
kompetenc mladih, skrb za mlade z manj priloţnostmi v druţbi, prostovoljstvo, solidarnost in
medgeneracijsko sodelovanje ter dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti in inovativnosti mladih (ZJIMS, 3., 4. člen, 2010).
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju definira mladinske centre kot "organizirano
funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba
javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v
mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni (ZJIMS, 28. Člen, 2010)." V istem
členu še je navedeno, da morajo mladinski centri skrbeti za pogoje delovanja, druţenja in
drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na članstvo, da skrbijo za mladinsko
infrastrukturo. Prav tako morajo zagotavljati ustrezne prostorske pogoje in opremo za
izvajanje mladinskega dela z ustrezno usposobljenostjo kadrov ter nuditi pogoje za razvoj
ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov. Mladinski centri morajo tudi izvajati programe
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na področju informiranja in neformalnega učenja ter dajati podporo drugim programom v
mladinskem sektorju v lokalnem okolju (ZJIMS, 28. člen, 2010). Na podlagi tega člena
ZJIMS-a, URSM sofinancira delovanje različnih mladinskih centrov. Vendar po mnenju
Muršiča (2012) se tisti, ki pripravljajo programe, ne osredotočajo na te opredelitve in
opredeljujejo prednostne naloge po svoji presoji.
Mladinsko polje v Sloveniji temelji na štirih (oziroma treh) stebrih (Muršič, 2011; 2012):
1.
2.
3.
4.

nevladni mladinski centri,
mladinski centri - javni zavodi
mladinski sveti,
druge nevladne mladinske organizacije, ki nimajo statusa mladinskega centra.

V letu 2010 je ZJIMS opredelil tudi nevladni sektor kot pomemben steber mladinskega polja,
vendar je pri tem prišlo do nepotrebne delitve delovanja društev kot mladinskih organizacij in
zasebnih zavodov, ustanov in zadrug kot organizacij za mlade (1. in 4. steber) (Muršič, 2011;
2012).
Z vidika razpisov Urada RS za mladino se večina samoniklih prizorišč uvršča v kategorijo
mladinskih centrov, kljub temu, da se le deloma skladajo s to definicijo (Muršič, 2011; 2012).
Najbolj znana opredelitev mladinskega centra iz ustanoviteljskih aktov samoniklih prizorišč je
"splet dejavnosti mladih in za mlade", ki je precej široka in hkrati jedrnata definicija. Poleg
tega deleţniki v nevladnem mladinskem sektorju opredelijo mladinski center kot samoniklo
prizorišče, ki postane javni prostor, ne glede na nastanek in organizacijsko obliko s katero
deluje (Muršič, str. 21, 2012).
Mladinski centri in klubi imajo zelo pomembno vlogo predvsem zaradi zagotavljanja osnovne
infrastrukture za delovanje posameznikov na področju kulture, saj z njihovim odprtim
značajem nudijo primerno prostorsko podlago za razvoj in nastanek lokalne scene. Prav ta
odprt značaj na sebe veţe razne marginalne skupine in subkulture, ki lahko le na takšen način
enakovredno dobijo javni prostor za lastno kulturno, umetniško, socialno ali politično
udejstvovanje ne glede na njihovo usmerjenost in pripadnost (Novoselc, 2010).
Smer kakršno zadnje čase ubira mladinska politika v Sloveniji, je med mladimi vse bolj
negativno sprejeta in jih odbija od takšnih prostorov, ki bi naj v osnovi bili namenjeni prav
njim. S spreminjanjem mladinskih centrov v birokratske institucije, ki spominjajo na javne
uprave, se bo mladina vse manj identificirala z njimi, ker se nebo prepoznala s takšnimi
prostori svojih interesov in koristi. To lahko pripelje do oddaljevanja mladine od takšnih
institucij, ki bodo samevale in bile sami sebi namen. Ker v takšnih prostorih večinoma deluje
alternativni del mladine, lahko formalizacija in birokratizacija mladinskih centrov in
alternativnih prostorov kulture pripelje do zmanjšanja avtonomije le-teh in s tem oddaljevanje
marginalnih in najbolj ranljivih skupin od delovanja na sceni. Vse to sili alternativni del
mladine v smer ilegalnih zasedb prostorov, kjer bi bila zagotovljena določena stopnja
avtonomije in s tem svobodno izraţanje vseh sodelujočih akterjev (Novoselc, 2010).
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3.1.3 Alternativna kultura in samonikla prizorišča
Kulturo lahko delimo na dva dela in sicer na dominantno kulturo, ki predstavlja glavni
kulturni tok in je pomembno orodje trenutne prevladujoče ideologije ter alternativno kulturo,
kot kolektivno akcijo udejanjanja subkultur, ki se za svoje delovanje ne zapira v meje,
postavljene s strani druţbenih sistemov in tako predstavlja opozicijo dominantni kulturi in
nastaja pod okriljem ene ali več subkultur (Šulc, 2015; Kriţaj, Ţagar, 2009).
Alternativna kultura tako poudarja pomen verodostojnosti, izvirnosti, radikalnosti, kritičnosti,
samosvojosti in ofenzivnosti. Prav tako spodbuja prosto ustvarjanje, izven normativnih
okvirov širše druţbe, pri čemer je glavni cilj prenašanje idej, čustev in upor proti mainstreamu sodelujočih, ne pa zasluţek, številčnost in manipulacija, kot je to značilno za komercialno
kulturo. Pri alternativni kulturi govorimo o kulturnih praksah, ki izhajajo iz določene
druţbeno marginalne pozicije in se nanaša na marginalne druţbene skupine, ki zastopajo
drugačno pozicijo od dominantne. Alternativna kulturna produkcija obsega širši aspekt
ustvarjanja, ki vsebuje širok nabor kulturno-umetniških praks, vezanih na subkulture, in se
manifestira skozi različne oblike izraţanja. Vse to prinaša umetnikom svobodo ustvarjanja in
s tem pristnost izraţanja, kjer lahko z druţbenokritično vsebino opozarjajo na nepravilnosti v
druţbi in moţne rešitve. Tako alternativno kulturo ne moremo obravnavati kot enotno
druţbeno prakso, ki bi zajemala le eno druţbeno skupino in njene prakse, zato se običajno ta
omeji na kontekst mladinskih gibanj oziroma subkultur in subkulturnih scen (Šulc, 2015;
Novoselc, 2010). Pri tem je potrebno omeniti, da je zadnje čase vse bolj v uporabi pojem
neodvisna kultura, ki je precej širši pojem, alternativna kultura pa je le ena izmed oblik
neodvisne kulture (Kriţaj, Ţagar, 2009).
Alternativna kultura za svoje delovanje in avtonomnost potrebuje ustrezne prostore, kjer
lahko izraţajo in posredujejo svoj upor mnoţični kulturi in druţbi. Ti prostori nastanejo,
funkcionirajo in se predstavljajo drugače kot preostali prostori kulturnih in socialnih
aktivnosti (Šulc, 2015).
Potreba po nastanku mladinsko-kulturnih centrov velikokrat izhaja prav iz pomanjkanja
prostorov kulturnih, umetniških ali mladinskih društev za svoje delovanje, saj za takšne
aktivnosti običajno ni javnega prostora za preţivljanje prostega časa. Delovanje alternativne
scene v mladinskih centrih pogosto predstavlja najbolj aktivno delovanje kulturne produkcije
na lokalni in tudi na regionalni ravni, saj je alternativni del mladine najaktivnejši, zaradi
največje prizadevnosti za ustvarjanje drugačnega okolja, s katerim bi se laţje identificirala. To
izhaja iz dejstva, da so ti centri edini, ki sprejemajo alternativne skupine mladih oziroma
skupine različnih subkultur izven urbanih središč, saj nimajo predsodkov in vsakemu
ponudijo priloţnost. Kljub temu so pri svojem delovanju redko deleţni konkretne podpore s
strani lokalne skupnosti ali drţave, saj se raje spodbuja razna folklorna in podobna društva ter
različne godbe. Pri tem se nihče ne zaveda kulturne atraktivnosti, ki jo alternativna kultura
ponuja in kakšno posebnost ima Slovenija v tovrstnih prostorih in društvih. Prav tako sedanja
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kulturna politika ne razume sodobnih kulturnih praks, pri čemer podaja poudarek le na
institucionalno kulturo (Novoselc, 2010).
Zaradi nerazumevanja oblasti in sedanje kulturne politike pri izvajanju sodobnih kulturnih
praks in zaradi pomanjkanja nekomercialnih prostorov, kjer bi lahko potekalo neprofitno
druţenje, svobodno ustvarjanje, izraţanje in izmenjava idej ter koncertiranje in razstavljanje,
je veliko mladinskih centrov nastalo kot posledica pobud neorganiziranih skupin po
večnamenskem prostoru za uprizarjanje koncertov in druţenje s sovrstniki, saj jim sistem tega
ne omogoča. Takšni prostori so velikokrat bili zasedeni samoiniciativno s strani mladine, ki
so kasneje šli skozi proces legalizacije in institucionalizacije. Pri tem je potrebno omeniti, da
je način pridobitve prostorov odvisen tudi od značilnosti lokalnega okolja v smislu
razpoloţljivosti objektov, naklonjenosti oblasti, finančnega stanja skupine, itd. Vendar v
večini primerov okoliščine niso naklonjene takšnim skupinam in je za začetke prizorišč
značilno ilegalno zasedanje prostorov, demonstracije in neprestani pritiski in dogovarjanja s
pristojnimi oblastmi. (Novoselc, 2010; Šulc, 2015).
Prav zaradi tega alternativno kulturo velikokrat povezujemo s pojmom skvot, pri čemer
slednjega razumemo kot vselitev stanovalcev v zapuščene stavbe, kjer ti nimajo lastninske
pravice v njej in so tam nelegalno naseljeni. Kosi (2009) natančno opredeli ta pojem, "ki v
nasprotju z nevtralnim pojmom 'zasedba' opisuje (samo)razumevanje zasedanja zapuščenega
prostora: gre za širok spekter političnih, socioloških, ekoloških, medijskih idej in vsebin... ki
legitimirajo nelegalnost zasedbe kot dejanje aktivnega drţavljanstva in politične
participacije, civilne nepokorščine, aktivizma, urejanja degradiranih urbanih prostorov,
avtonomnega delovanja in ţivljenja, recikliranja...; za vse je značilno, da je skvot ideja in
praksa alternativne druţbenosti napram obstoječi druţbeni urejenosti in konformnosti." Ti
stanovalci s svojim bivanjem na zapuščenih območjih običajno oblikujejo poseben način
ţivljenja s skupnimi prostori druţenja in preţivljanja časa, namenjenega kulturi. Prav tako
veliko centrov alternativne kulture deluje na podoben način z lokacijo na zapuščenih
industrijskih ali vojaških objektih in osrednjimi prostori druţenja, kjer nimajo potrebnih
dovoljenj za obratovanje, zato sta ta dva pojma med seboj velikokrat povezana. Kljub
nelegalni zasedbi se je potrebno zavedati, da so ti centri zelo pomembni dejavnik tako v
urbanem kot tudi v ruralnem okolju, saj imajo pester kulturni program in si tukaj velikokrat
najdejo svoje mesto marginalne in najbolj ranljive skupine prebivalcev, ki nikjer drugje niso
sprejete zaradi svoje drugačnosti (Kriţaj, Ţagar, 2009).
Takšna ilegalna zasedba ima v večini primerov veliko pozitivnih učinkov. Zasedeni prostori
so pogosto v slabem stanju, saj so bili zapuščeni ţe dlje časa in ni nihče gospodaril z njimi.
Posamezniki, ki jih zasedejo jih na lastno pobudo in stroške očistijo, preuredijo in opremijo
ter vanj vloţijo veliko prostovoljnega dela. Takšno preurejanje prostorov je tudi cenovno
ugodnejša in ekološko prijaznejša rešitev od novogradenj, ki hkrati spodbuja kreativnost,
razvoj mnogih panog in ustvarja nova središča dogajanja (Šulc, 2015).
Pravica do zasedbe opuščenih prostorov je ţe zelo stara in sega ţe v rimske čase in pravo. Ta
pravica je temeljila na odgovornosti do lastnine, ki ni bila tako nedotakljiva kot danes in je
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bila vzpostavljena v smislu, če ne skrbiš odgovorno za svojo lastnino, je nisi vreden. Tako da
zasedba prostorov ni tako očitno protipravna, kot je predstavljena v kontekstu ilegalne
zasedbe. Veliko zahodnoevropskih drţav izhaja iz načel rimskega prava, tako da vključujejo
pravico do zasedbe opuščenih stanovanjskih in funkcionalnih prostorov, čeprav jo v zadnjih
desetletjih vztrajno ţelijo umakniti iz zakonodaje. Zasedba prostorov v trenutku, ko ti
posamezniki nimajo več nobene druge moţnosti, je ţe iz rimskih časov legitimno dejanje
aktivnega drţavljanstva in politične participacije, civilne nepokorščine, aktivizma, urejanje
degradiranih urbanih prostorov, avtonomnega delovanja in ţivljenja ter recikliranja (Muršič,
2012).
Takšne prostore Muršič (2011; 2012) imenuje samonikla prizorišča in poda eno obseţnejših
opredelitev tega pojma, kjer izpostavi spontano ustanovitev brez nadzora drţavnih institucij, s
pristopom od spodaj navzgor, kjer se posamezniki samoorganizirajo in jim je skupno
uporništvo, samostojnost in kritičen pogled na druţbo. Ti se zdruţujejo v subkulture, ki so
sprva neformalne skupine, kjer se z ţeljo po spremembi začne ustvarjati drugačno skupnost z
lastnimi vrednotami, načinom delovanja in organiziranja. Z izoblikovanjem idej in ţelje po
spremembi pa se pojavi potreba po fizičnem prostoru, znotraj katerega bi te subkulture lahko
svobodno ustvarjale.
Samonikla prizorišča so svojevrstna osvobojena ozemlja, ki jih ne omejuje starost ali
druţbeno poslanstvo in se ne prilagajajo drţavi in kapitalu, zato tukaj prihaja do
medgeneracijskega prenosa izkušenj, vrednot, idej in ustvarjalnosti. Razvijejo se v
avtonomnih prostorih, kjer se začne neformalno aktivno druţenje in ustvarjanje mladih.
Takšne aktivnosti so izključno nevladne iniciative, kjer kapital in politične stranke ne morejo
bistveno posegati. Za takšne organizacije je značilno nehierarhično načelo samostojnega in
avtonomnega vodenja, kjer tudi ni stroge delitve dela, ampak vsi delajo vse kar je potrebno za
takšno delovanje. Ena izmed glavnih in najpomembnejših značilnosti takšnih prizorišč je
prireditveni prostor, ki je poleg koncertnega prizorišča kot ključnega povezovalnega
dejavnika, namenjen tudi drugim izobraţevalnim, kulturnim, itd. praksam. To prizorišče je
javni prostor, ki je namenjen skupnosti uporabnikov, kjer ni bistveno kdo je lastnik prostora,
ampak kako je takšen prostor dostopen uporabnikom (Muršič, 2011; 2012).
Fizični prostor je eden zmed najprepoznavnejših in najpomembnejših elementov samoniklih
prizorišč, saj jim omogoča delovanje, kjer posamezniki lahko ustvarjajo, organizirajo
prireditve in se druţijo. Prav tako je značilno, da se širijo v javni prostor in oblikujejo
področje delovanja navzven, se ne zapirajo ali oţijo in ne teţijo h komercializaciji delovanja.
Prizorišče, zaradi upornosti proti sistemskemu razmišljanju, ne ţeli biti pod vplivom tujega
lastnika ali drţave, saj lahko le na tak način funkcionira avtonomno in neodvisno od drugih
institucij. Prostori delovanja takšnih skupin so običajno v grobem stanju, saj je pri takšnih
gibanjih zelo malo institucionalne podpore (Muršič, 2011; Šulc, 2015).
Njihov izgled prikazuje vrednote, razmišljanje in oddaljenost od pričakovanj druţbe, kjer z
lastno ustvarjalnostjo nadomestijo stalen finančni primanjkljaj samoniklih prizorišč. Kljub
rednemu vzdrţevanju prostorov, se ti vzdrţujejo brez večjih posegov zaradi nezmoţnosti
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financiranja le-teh, kar pa jih dela bistveno bolj prijazne in udobne za druţenje. Takšni
prostori imajo posebno atmosfero in čar, ki zavrača formalno vedenje in s tem izraţa
drugačnost, ne zagotavlja sterilnosti, spodbuja ustvarjalno sproščenost ter neposredno
komunikacijo med obiskovalci in nastopajočimi. Glavni cilj je ustvarjanje prostorov, kjer se
bodo vsi podobno misleči in prisotni počutili dobrodošle, z javnim prireditvenim prostorom in
s prirejanjem pestrega programa dogodkov. Zaradi takšnega načina delovanja so ta prizorišča
v večini primerov znana v mednarodnem okolju, s katerim tudi redno komunicira, izmenjuje
prakse in umetniško produkcijo (Muršič, 2011; Šulc, 2015).
Šulc (str. 30, 2015) je v svoji diplomski nalogi povzela in opredelila največje teţave s
katerimi se samonikla prizorišča soočajo:









samonikla prizorišča se soočajo s pomanjkanjem prostorov za delovanje, njihovo
opremljenostjo in kadrovskim delovanjem;
samonikla prizorišča, ki so si zagotovila svoj prostor za delovanje, se pogosto soočajo
z nenehnim pritiskom drţavne oz. lokalne oblasti ali zasebnih investitorjev, ki na
zasedenih nepremičninah vidijo priloţnosti za trţno korist;
za sodelovanje na razpisih se morajo neformalne skupine prijaviti kot formalne
organizacije in s tem zaprositi za status mladinskega centra ali organizacije v javnem
interesu, kar vodi v birokratizacijo in zapletene postopke, pri čemer akterji običajno
nimajo izkušenj in potrebnih znanj;
prilagajanje kriterijem v razpisih se zmanjšuje svoboda pri ustvarjanju, posvečanje več
časa k razpisni dokumentaciji in s tem manj časa k sami organizaciji dogodkov ter
zmanjševanju stopnje avtonomije prizorišča;
neugodna finančna zakonodaja in sistemi financiranja ovirajo razvoj celotnega
nevladnega sektorja.

Poleg vseh naštetih teţav so še prisotni pritiski s strani drţave v obliki inšpekcijskih sluţb in
drugih organov nadzora, kjer je zakonodaja precej stroga in toga, saj ne ločuje med različnimi
tipi organizacij. Pri tem ne ločuje majhnih klubov z do 100 obiskovalci z velikimi
organizatorji masovnih prireditev, kjer enako velja Zakon o gostinstvu, Zakon o zasebnem
varovanju, Zakon o javnih zbiranjih, Zakon o avtorskih pravicah, itd. kljub temu, da so na
samoniklih prizoriščih dogodki predvsem neprofitni. Takšna prizorišča običajno nimajo
sredstev za kritje vseh stroškov in s tem, ko so porinjena na trg zelo teţko ustvarjajo
kvaliteten program, ki je bistvo teh organizacij (Šulc, 2015; Šulc, 2017).
Še posebej problematična organizacija pa je SAZAS, ki se sklicuje na Zakon o avtorskih in
sorodnih pravicah (2007). Ta pod pretvezo varovanja avtorskih pravic umetnikov računa
avtorski honorar za skladbe, ki se izvajajo na posameznih prireditvah. Tako izdajajo kazni za
koncerte, kjer nastopajo nekomercialne glasbene skupine, katerih dela so "no copyrights" in
niso prijavljena v bazo SAZAS-a za varovanje avtorskih pravic. Kljub temu, da je SAZAS
opredeljen kot neprofitna organizacija, je glavna groţnja samoniklim prizoriščem, saj z
namenom zasluţka oteţuje njihovo delovanje in ogroţa obstoj s pisanjem kazni z ogromnimi
zneski (Šulc, 2015; Šulc, 2017).
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3.2 Pomen kulture in kulturne infrastrukture pri revitalizaciji mesta
Kultura je zelo pomembna pri oblikovanju vrednot, saj spodbuja ustvarjalnost, domišljijo,
prilagodljivost in sodelovalnost, medtem ko razvoj nacionalne kulturne identitete krepi
socialno kohezijo in prispeva k ustvarjanju druţbenega soglasja o krepitvi razvojnih
problemov. Velik pomen se na področju kulture pripisuje povečevanju kulturne participacije
drţavljanov in dostopnost kulture in kulturne dediščine. Celostno ohranjanje kulturne
dediščine pomeni njeno vklapljanje v vsakdanje ţivljenje kot del ţivljenjskega okolja in
gospodarske dejavnosti. Tako mora biti kulturna politika oblikovana na način, da spodbuja
aktivno vključevanje v tokove svetovne kulturne izmenjave in razvija individualno in
kolektivno identiteto in pri tem zagotavlja celostno ohranjanje kulturne dediščine (Bibič,
2005).
Kulturna dimenzija je pomembna za vsa mesta, še poseben pomen pa ima za spremembo
podobe mest v stagnaciji oz. v nazadovanju. Njena vloga včasih tudi definira vplive uspeha ali
neuspeha regeneracijskega vpliva urbanih območij. Pri regeneracijskem procesu se odgovorni
organi vedno bolj ukvarjajo z vprašanji, kako kulturne ustanove in programi pozitivno
vplivajo na številne teţave v mestih, kot so ekonomska zaostalost, nezaposlenost, slaba
stopnja izobrazbe, kriminal, itd. Tako se kultura v zadnjem času vedno bolj pojavlja v
ospredju skozi različne dogodke in projekte kulturnih organizacij ter vključevanju prebivalcev
pri oblikovanju skupnosti. Različni festivali, razstave in kulturni dogodki so pri tem zelo
pomembni pri ustvarjanju simbolne slike mesta. Povečevanje stopnje prepoznavnosti in
vzpostavljanje medsebojnih odnosov med posamezniki in skupinami v neki skupnosti, ki so
se oblikovali kot rezultat sodelovanja pri kulturnih aktivnostih, socialni vključenosti in
izobraţevanju na posameznih področjih so temeljni vidiki pri izboljšanju bivalnih pogojev in
povečanju stopnje dobrega počutja prebivalcev in so tudi kazalniki trajnostnega razvoja v
urbanih območjih. Prav tako je kulturna raznolikost lahko izvor inovacij, sodelovanja in
podjetništva in s tem postane gonilna sila socio-ekonomskega razvoja mest (Alexe, 2011).
Pri tem so kulturne ustanove ključ pri določanju privlačnosti mesta. Ţivahna in raznolika
kulturna ponudba je pomemben lokacijski dejavnik za privlačnost ljudi, ki zagotavlja pogoje
za spodbudo tako individualne kot tudi kreativne industrije. Poleg tega so lokalni ponos,
identiteta in podoba mesta pomembni dejavnik za zagotavljanje kvalitetne lokalne kulturne
scene (Alexe, 2011).
Kot je bilo ţe omenjeno so se v 2. polovici 20. stoletja po vsej Evropi začele dogajati
strukturne spremembe kot posledica globalizacije. Najnaprednejše drţave so dokaj hitro
prepoznale pozitiven vpliv kulturnih investicij pri ekonomskih, socialnih in okoljskih
vprašanjih in so začele vključevati kulturo v strategije urbanega planiranja kot instrument za
spodbujanje novih razvojnih priloţnosti. Mesta so začela predlagati različne projekte, kjer
kulturni dogodki igrajo ključno vlogo pri prenovi posameznih predelov mesta. Pri tem so bile
predlagane investicije v kulturne ustanove, kot na primer prenova opuščenih industrijskih
območij za fizične prenovo takšnih objektov (Alexe, 2011).
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Kot primer lahko tukaj navedemo Veliko Britanijo, kjer so od začetka 80. let 20. stoletja
mesta začela sprejemati razne kulturne strategije, ki so predstavljale pomembno vlogo pri
urbani politiki. Te strategije so predstavljale razširjen pogled koncepta kulture, kjer so se
začele brisati meje med visoko in popularno kulturo. S preteklim časom so te strategije vedno
bolj pridobivale na pomenu in s tem tudi na kompleksnosti, ki so vsebovale vedno več
aktivnosti. V nadaljevanju so naštete nekatere tipične aktivnosti, ki so se pojavljati v teh
programih (Basset,1993):








odpiranje tradicionalnih institucij, kot so muzeji in gledališča, za širšo javno uporabo s
povečevanjem dostopa in spodbujanjem večjega sodelovanja lokalnih prebivalcev,
razširjen program podpore za lokalno kulturo, etnične manjšine ter socialno in
kulturno podhranjene predele mesta,
spodbujanje investicij v infrastrukturo, pomembno za kulturno produkcijo kot so
umetniški studii, delavnice, trţenje in podpora različnim kulturnim društvom ter
načrtovanje kulturnih okroţij,
prepoznavanje vloge umetnosti in kulture pri urbani regeneraciji, ki vključujejo razvoj
vodilnih projektov pri kulturnih centrih, gledališčih in koncertnih dvoranah,
izvajanje dogodkov visokega pomena in festivalov, ki se povezujejo s kulturno
dediščino z namenom povečevanja kulturnega turizma,
program investicij v javno umetnost in v ponovno poţivitev urbanih javnih prostorov
za različne aktivnosti.

V zadnjem času je vedno bolj v ospredju strateška vloga kulture pri ustvarjanju novega okolja
za konkurenčna mesta in regij post-industrijske druţbe, kjer se je ustvarilo mišljenje, da se
investiranje v kulturno infrastrukturo, kulturne aktivnosti in politiko obrestuje tudi na socialni
in ekonomski ravni. Poleg tega lokalne strategije, ki temeljijo na izkoriščanju kulturnega
kapitala in kulturnih politik so hiter in uspešen način povečanja vrednosti urbanega okolja, saj
to področje vključuje vse druţbene deleţnike. (Alexe, 2011).
Kljub temu pri nekaterih mlajših ekonomistih sodobna kapitalistična druţba temelji na trţnem
gospodarstvu, kjer je ekonomija univerzalno merilo za vse druţbene sfere za dokazovanje
smiselnosti svojega obstoja. Tako se je pojavila tudi razprava o razmerju med ekonomijo in
kulturo, kjer se mora tudi ta podvreči testu ekonomske racionalnosti in koristnosti za druţbo v
celoti. To v praksi nekako zgleda tako, da če ţeliš dobivati podporo iz javnega proračuna,
moraš to tudi dokazati, da je kulturna dejavnost koristna za druţbo in davkoplačevalce. Prav
tako še je treba dokazati, da je naloţba v to dejavnost relativno boljša od naloţbe v drugo
dejavnost. Torej s takšnimi zahtevami se sili kulturno dejavnost k diktatu trga in dokazovanje
v konkurenčnem boju z drugimi trţnimi dejavnostmi (Milohnić, 2005).
V ekonomiki kulture pa je še bolj problematična njena infrastruktura, ki praviloma ni deleţna
natančnejše obravnave in jo v tovrstnih obravnavah vzamejo kot samoumevno dano
konstanto, ki je vedno ţe izpolnjen pogoj, o katerem ni potrebno nič razpravljati in
preračunavati. Zato bi pri obravnavah razmerij med kulturo in ekonomijo, morala javna in
zasebna kulturna infrastruktura imeti ustrezno mesto, saj je infrastruktura eksistenčni,
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operacionalni, materialni, fizični, itd. pogoj za moţnost in sredstvo umetniške in kulturne
produkcije, distribucije in potrošnje. Ti segmenti kulturnega trga predpostavljajo obstoj
določene infrastrukture, brez katere ne moremo govoriti o kulturnem trgu in o infrastrukturi
kot enem od stebrov poseganja politike v razmere na trgu. Neizpolnjenost tega pogoja
pomembno določa vsakokratne realne razmere neenakega razvoja na področno in statusno
diverzificiranih, dinamičnih in konfliktnih umetnostnih in kulturnih trgih ter politikah (Bibič,
2005).
Problem takšne (ne)obravnave je, da se ne dobi odgovorov na vprašanja valorizacije
ekonomskih razseţnosti, potencialov investicij in obratovanja kulturne infrastrukture v
kontekstu kulturnega trga in gospodarstva nasploh. Bibič (2005) za takšen odnos smatra
naslednje razloge:





razpršenost infrastrukture po vseh področjih kulture,
sorazmerna pičlost investicij v kulturno infrastrukturo v primerjavi z drugimi
primerljivimi in temeljnimi infrastrukturnimi investicijami,
sorazmerna majhnost finančnih postavk obratovanja oz. vzdrţevanja infrastrukture,
podmena, da sodi kulturna infrastruktura prej v gradbeno, nepremičninsko,
urbanistično, komunalno,... kot pa v kulturno ekonomiko in kulturno politiko.

Bibič (str. 89, 2005) opisuje, da mora biti načrtovalski pristop usmerjen k alokaciji
infrastrukturnih resursov in sprejemanju odločitev, ki so naravnana na prihodnost in
nakazujejo dolgoročne učinke. Pri tem izpostavi temeljne značilnosti investicij, gradnje,
rekonstrukcije, vzdrţevanja, itd. kulturne infrastrukture:
1. Razvoj kulturne infrastrukture je usmerjen k ustvarjanju pogojev za odvijanje
kulturnih procesov v dolgoročnem merilu in v prostorskem kontekstu.
2. Kulturna infrastruktura je materialna podpora k alokaciji razvojnih resursov in
doseganju javnih kulturno-političnih in podjetniških strateških razvojnih ciljev na
določenih lokacijah.
3. Posegi v prid kulturne infrastrukture zahtevajo velika investicijska sredstva.
4. Grajena kulturna infrastruktura je načrtovana za dolgo obdobje fizične in funkcionalne
uporabnosti.
5. Prostorska zgostitev kvalitetnih kulturnih izvajalcev in ponudnikov storitev je odvisna
od javnih investicij v fizično infrastrukturo za potrebe kulturne produkcije, še posebej
za kulturne industrije.
6. Koncentracija produkcijskih dejavnosti na določenem kraju pomeni, da se s preskrbo z
infrastrukturnimi produkti in storitvami lahko dosega veliko multiplikativnih
pozitivnih učinkov.
Največji problem uporabe kulturne infrastrukture imajo akterji neodvisne kulture, samostojni
kulturni delavci oz. samozaposleni in drugi posamezniki. Za večino nevladnih in neprofitnih
kulturnih produkcij predstavljajo lastne infrastrukturne investicije velike teţave, zato je njihov
dostop mogoč le s kulturnopolitičnimi in drugimi ukrepi javnih oblasti (Bibič, 2005). Tako
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lahko "preskrbo s prostorsko infrastrukturo in dostopnost do nje opredelimo za enega od
nosilnih stebrov ali tudi kot teren strateškega kulturnopolitičnega (ne)urejanja poloţaja in
statusa neodvisne, alternativne, eksperimentalne in tudi individualne kulturne produkcije v
Sloveniji (Bibič, str. 18, 2003)."
V nekaterih razvitejših drţavah v Evropi si je v nasprotju s Slovenijo neodvisna kulturna
produkcija izborila obseţne, programsko in poslovno samostojno upravljane infrastrukture, ki
je v veliki večini v javni lasti mest in občin, ki tudi financirajo te programe. Pod svobodno
kulturno sceno se tam umeščajo svobodno samostojne skupine, prireditelji in institucije, ki so
organizirane v obliki društev in gospodarskih druţb v javnem interesu. Velik del te scene
predstavljajo tudi svobodni umetniki. Sestavljajo jo neprofitne ustanove in organizacije, kot
so sociokulturni centri, alternativni kulturni centri, kulturne kavarne, svobodne gledališke
skupine, itd. Svobodna kulturna scena je usmerjena na trg zaradi preţivetja, ne pa zaradi
dobička, kjer velik del svojega proračuna pridobi z lastnimi prihodki in sponzorstvi, vendar je
kljub temu njen obstoj precej odvisen od javnih proračunov (Bibič, 2005). V nadaljevanju
dela bo na podlagi primerov iz drugih Evropskih drţav prikazano uspešno upravljanje
kulturne infrastrukture za potrebe neodvisne kulture in alternativnih kulturnih centrov.

3.3 Raziskave in druge aktivnosti nevladnega mladinskega sektorja
Uspešnost mladinskega nevladnega sektorja v Sloveniji izhaja iz samostojnih in neodvisnih
pobud mladih, kar se lahko opredeli kot "slovenski model" odprtega pristopa do mladinskega
polja. Čeprav drţavni organi tega finančno ne podpirajo tako kot drţave v zahodni Evropi, se
lahko Slovenija pohvali z ţilavo in ustvarjalno mreţo prizorišč, ki so preţivele politične
pretrese in stalno zmanjševanje finančne podpore. Kljub temu so mladinska prizorišča zelo
uspešna glede odmevnosti v javnem delovanju in v programih, ki so namenjeni najširšim
kategorijam mladih. Prav tako so to pomembna kulturna in druţabna središča, ki poleg
lokalnega, regionalnega in drţavnega uţivajo tudi velik mednarodni ugled ter s svojo
dejavnostjo in festivali sodelujejo pri kulturnih izmenjavah tako v evropskem kot tudi v
svetovnem merilu (Muršič, 2011).
Prav zaradi tega razloga je v Sloveniji ta tematiko dobro raziskana. Po osamosvojitvi
Slovenije je nastalo ogromno novih in pomembnih prizorišč, ki pomembno vplivajo na razvoj
lokalne in drţavne kulturne scene in s svojim delovanjem uţivajo ogromno podpore ter so
deleţne strokovne obravnave. Tako je bilo izpeljanih ţe nekaj konferenc in okroglih miz ter
izdanih raziskav, monografij in diplomskih del. V nadaljevanju bodo predstavljena temeljna
dela tega področja raziskovanja.
Novi časi novi modeli (New times new models - NTNM) je konferenca iz leta 2010, na temo
raziskovanja modelov notranjega upravljanja in zunanjih odnosov neodvisnih kulturnih
centrov v času sprememb. Pri tem so ţeleli izpostaviti omejitve in merila znotraj kulturne
produkcije in hkrati povezavo med raznovrstnostjo kreativnosti in aktivnostih znotraj
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kulturnih centrov. Konferenca se je odvila v Mariboru na območju KC Pekarna v sodelovanju
s partnerji iz celotne Evrope, kjer je sodelovalo več kot 80 delegatov iz Balkanske regije in
preostale Evrope. Povod za izpeljavo konference je bila neprestana kriza upravljanja območja
ter razni notranji in zunanji pritiski. Z vzpostavitvijo stikov z drugimi centri neodvisne kulture
drugod po Evropi pa so dobili vpogled na svoje delo in spoznanje, da se s podobnimi
teţavami ukvarjajo v vseh takšnih centrih, kar jih je pripeljalo do ideje izpeljave konference z
zainteresiranimi predstavniki iz drugih drţav (Fitzgerald, 2010).
Tako so s tem projektom (Fitzgerald, 2010) izpostavili 4 glavne cilje:
1. zbrati skupaj vse deleţnike na lokalni ravni in začeti proces razprave,
2. študije primerov dobre prakse v Evropi,
3. razvoj novega modela upravljanja za Pekarno, ki temelji na raziskovanju in izmenjavi
znanja ţe obstoječih praks,
4. raziskati moţnosti novih modelov, ki bi temeljile na medsebojni povezavi med
neodvisno kulturo in drţavnimi organi.
Leto kasneje, je bila v Pekarni organizirani še druga konferenca z naslovom Konferenca
kontra demenca (Posvet nevladja..., 2011), kjer so bile v ospredju majhne nevladne
organizacije in prihodnost manjšine kritičnih in ustvarjalnih mladih ljudi, ki se ne ţelijo
prepustiti sistemskemu toku zavajanja, zabave in trošenja temveč se ogibajo popularnim
receptom na poti k samouresničevanju. Ţeleli so opozoriti na sprejem "Osnutka sporazuma o
sodelovanju med nevladnimi organizacijami in vlado RS", od katerega je minilo ţe 7 let. V
tem času so bili akterji v nevladnem mladinskem sektorju ves čas potisnjeni na rob, kjer so
delovali brez drţavne podpore, med tem ko zmaguje doktrina mladinskega centra kot javnega
zavoda.
Rajko Muršič se je precej podrobno ukvarjal s tematiko nevladnih mladinskih centrov in
samoniklih prizorišč v Sloveniji. Prav tako je naredil raziskavo in izdal dve publikaciji na to
tematiko. V letu 2011 je URSM povabil k sodelovanju Ustanovo nevladnih mladinskega polja
Pohorski bataljon (v nadeljevanju UPB) o raziskavi mladinskega nevladnega sektorja z
naslovom Analiza razvoja ter potencialov nevladja mladinskega polja v Sloveniji. Iz te
raziskave sta kasneje izšli dve publikaciji in sicer Napravi sam: nevladna samonikla
prizorišča, tvornost mladih in medgeneracijsko sodelovanje (Muršič, 2011), ki je bila izdana
pri znanstveni zaloţbi Filozofske fakultete. Druga, razširjena publikacija, je bila izdana pri
UPB z naslovom Na trdna tla: Brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek
mladinskega nevladja (Muršič, 2012). Omenjene raziskave spadajo v sklop URSM ciklusa
analiz in raziskav, povezanih z zbiranjem relevantnih informacij za oblikovanje prvega
nacionalnega programa za mladino v Sloveniji. Prav tako sta ti dve publikaciji bogat vir
informacij o delujočih mladinskih centrih in samoniklih prizoriščih v Sloveniji ter temeljna
dokumenta nadaljnjih študij in diplomskih del.
O pomembnosti samoniklih prizorišč med mladimi priča dejstvo, da je bilo na to temo
napisanih tudi veliko diplomskih del. Med njimi lahko izpostavimo Andrič-a (2008), ki je
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napisal Diplomsko delo Alternativna kulturna produkcija, kjer se je ukvarjal s pogoji
alternativne kulturne produkcije in je izhajal iz pogledov na druţbo, ki poudarjajo obstoj in
medsebojno konkurenčnost več dominantnih, podrejenih in nedominantnih kultur. Na primeru
Metelkove mesto je ţelel prikazati druţbeni pojav alternativne scene z delitvami znotraj
sodobne alternativne kulture ter borbe za prostor, pravice svobodnega ustvarjanja, vpliv
področnih kriterijev javnega financiranja v kulturi, itd. Novoselc (2010) je v delu Alternativni
prostori kulture v malih krajih kot urbani element v neurbanem okolju poskušal skozi analizo
dveh primerov mladinskega alternativnega prostora kulture predstaviti delovanje alternativne
scene v izrazito neurbanem okolju. Zaradi osredotočanja na urbana območja, predvsem
Ljubljane, je prišlo do zanemarjanja neurbanizirane periferije in alternativnega dogajanja, kar
je še posebej problematično, saj neurbani del Slovenije predstavlja kar polovico drţave. Šulc
(2015) je v delu Samonikla prizorišča kot središča alternativne kulture ţelela predstaviti
glavne značilnosti teh prizorišč ter opredelila temeljne pojme s področja (sub)kultur,
alternativne kulture ter pojme, ki se nanašajo na te prostore drugačnosti. Prav tako je
predstavila nastanek, značilnosti prostorov, delovanje in prispevek, ki ga imajo v druţbi ter
analizirala odnos drţavnih in lokalnih oblasti do teh prizorišč.
Kriţaj in Ţagar (2009) sta za raziskovalno-dokumentacijski sektor v Drţavnem zboru RS
pripravili primerjalni pregled Centrov alternativne kulture v Evropi, kjer sta ţeleli prikazati
njihovo pravno ureditev in njeno implementacijo. Z dokumentom sta ţeleli predstaviti
organiziranost posameznih centrov, njihov status, način financiranja, spoštovanja predpisov
(predvsem s področja gradnje objektov), trţnih in sanitarnih predpisov ter sprejemanje
avtonomije s strani policije in inšpekcijskih sluţb. Primerjalni pregled sta oblikovali s
pomočjo Evropskega centra za parlamentarne raziskave in dokumentacijo in podatkov, ki so
jih pridobili od centrov alternativne kulture ter nekaterih mestnih oblasti.

3.4 Samonikla prizorišča v nevladnem sektorju
V raziskavi je Muršič (2012) pripravil okvirni seznam mladinskih centrov in samoniklih
prizorišč v Sloveniji s pomočjo arhiva URSM, spletnih strani, splošnega poznavanja in ustnih
informacij. Po nekaterih predlogih bi moral biti v povprečju en mladinski klub na 10.000
prebivalcev, pri čemer je Slovenija nekje na pol poti z 88 naštetimi prizorišči. Ti se lahko
delijo na več tipov, pri čemer jih je najpreprosteje razdeliti po kriteriju ustanovitvenega akta:



Javni zavod - te ustanavljajo občine in so ustanovljeni na podoben način;
Nevladne organizacije (NVO) in samonikla prizorišča - se razlikujejo po načinu
ustanovitve, delovanja, naslavljanja uporabnikov, smotrih delovanja, itd.

Samonikla prizorišča so ustanovljena s strani posameznikov in neformalnih skupin, ki ţe pred
oblikovanjem organizacijske oblike pridobijo ali zasedejo prostor ter izhajajo iz neposredne
pobude od spodaj navzgor. Prav tako so zanje značilni unikatni modeli delovanja in
programske politike, ki se očitno razlikujejo od javnih zavodov, za katere je značilna
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ustanovitev po enotnem kopitu in organizaciji na podoben način. Ena glavnih značilnosti
večine mladinskih prizorišč, ki izhajajo iz nevladnih načel samoorganizacije, je kronična
finančna podhranjenost, pri čemer kljub minimalnim vloţkom izvajajo raznolik in odmeven
program (Muršič, 2012).
Tako si je URSM po letu 1991 prizadeval nadomestiti propadle strukture mladinskih
organizacij iz prejšnjega sistema in s tem nevladnim središčem, nad katerimi ni bilo
drţavnega nadzora, dodati nove mladinske centre. To se jasno pokaţe zakonom iz leta 2000,
ko je drţava uvedla mladinske svete, URSM pa je s finančno podporo za njihovo gradnjo,
spodbujal ustanavljanje mladinskih centrov - javnih zavodov, ki so vzpostavljeni s strani
lokalnih skupnosti in imajo tudi nadzor nad njimi. Poleg tega pa tisti del nevladnega sektorja,
ki deluje na področju za mlade, občuti še pritiske lokalnih oblasti, raznih inšpekcij in drugih
organov nadzora ter se sooča z ignoranco drţave. Ob ostri kritika takšnega ravnanja in odnosa
do nevladja mladinskega polja je nastala pobuda za ustanovitev podporne ustanove tega
sektorja, Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB), ki je omogočila
izvedbo analize in raziskave Muršiča (2012) Na trdna tla.
Mladinski centri so v Sloveniji po obliki organiziranosti večinoma v nevladnem sektorju.
Drţava pa se vedno bolj nagiba k močnejšemu reguliranju nevladnega sektorja, pri čemer
spodbuja nastajanje in dialog s predstavniškimi mreţami nevladnih organizacij, ki se pogajajo
v imenu drugih NVO, med katere spadajo Zavod Center za informiranje, sodelovanje in
razvoj NVO (CNVOS), Zveza društvenih organizacij (ZDOS) in Zdruţenje slovenskih
ustanov (ZSU). V nevladnem sektorju ne predstavlja največjega problema v pravici do
ustanovitve in drţavnem urejanju njihovega delovanja in vodenja, temveč v načinih njihovega
financiranja in nadzoru nad porabo sredstev. Prav tako slovenska zakonodaja ni najbolj
urejena glede ustanavljanja in delovanja NVO. Model odnosa med drţavo in civilno druţbo je
model "ločene avtonomnosti" z nizkim drţavnim financiranjem in srednjo stopnjo avtonomije
civilne druţbe. Pri tem je stopnja civilnega dialoga z drţavo nizka, kjer drţava civilne druţbe
ne obravnava kot resnega partnerja pri zagotavljanju storitev (Muršič, 2012).
Še posebej se takšen odnos kaţe v nevladnem sektorju mladinskega polja, kjer se vlaganje v
nevladna samonikla prizorišča vztrajno niţa, povečuje pa se vlaganja v javni sektor na lokalni
ravni. S finančnim vlaganjem in odločanjem o vodstvenih kadrih v javnem neprofitnem
sektorju vplivajo na politiko mladinskih centrov in dušijo pobude civilne druţbe. Tako se
morajo NVO, ki izvajajo programe za mlade opirati na skromne javne vire, v večini primerov
pa na lastne prihodke od vstopnin gostinske dejavnosti. Ti prihodki omogočajo takšnim
prizoriščem izvajanje finančno manj potratnega programa. Vse skupaj se kaţe v zelo slabi
podpori drţave in edini razlog obstoja nevladnih mladinskih centrov so prostovoljstvo,
finančni prispevki deleţnikov in donacije. Tako Slovenija sodi med drţave z najniţjim
deleţem financiranja nevladja v EU, kjer z nezadostnim javnim financiranjem nevladnih
organizacij hromi učinkovito delovanje nevladnega sektorja oziroma civilne druţbe (Muršič,
2012).
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Slovenski pravni red določa, da neformalne skupine ne morejo biti nosilci civilnodruţbenih
pobud, pri čemer se morajo skupine posameznikov oblikovati v formalno organizacijo ali se
vključiti v obstoječe društvo, zavod ali ustanovo, da lahko kandidirajo na javnih razpisih. Z
izvajanjem rednega programa za mlade in z zagotovljenostjo prostora in drugih materialnih
pogojev še morajo nevladne organizacije zaprositi za status mladinskega centra in
organizacije v javnem interesu, da so lahko vključeni v postopek črpanja sredstev z razpisov.
Vse to vodi v birokratske postopke, ki so zapleteni, dolgotrajni in zahtevni, še posebej za
preprosto, neformalno, prostovoljno in spontano delovanje pobudnikov (Muršič, 2012).
Delovanje v mladinskem in nevladnem sektorju ter samoniklih prizoriščih temelji na
prostovoljnem in občasno simbolno plačanem delu akterjev. Vendar na dolgi rok samoniklih
prizorišč ni moţno voditi le na takšen način, zato je nujen ukrep vključevanja profesionalnega
in polprofesionalnega dela v organizacijsko strukturo, ţe zaradi zahtevnih birokratskih
postopkov, ki so jim prostovoljci le steţka kos. Prav tako so okoliščine, v katerih delujejo
nevladna mladinska prizorišča zelo zahtevne, zato bi morala druţba z različnimi instrumenti
spodbud omogočiti njihovo dostojno preţivetje. Financiranje s strani drţave bi mogli biti v
primerljivi višini z javnimi zavodi, ki jih financirajo občine, kjer bi nevladna prizorišča
morala ob primerljivih kriterijih zaposlovati vsaj programskega sodelavca ali administratorja
(Muršič, 2012).
Tako bi zaposlovanje v mladinskem nevladnem sektorju morali razumeti tudi kot spodbujanje
zaposlovanja mladih, ki je v zadnjem času velik problem in med katerimi prevladuje vse večja
brezposelnost. S takšnimi ukrepi bi se končno prepoznala ustvarjalnost nevladnih prizorišč, ki
druţbi prinaša novo vrednost in prispeva h kvaliteti ţivljenja in indeksu človeškega razvoja
(Muršič, 2012).
Šulc (2015) je na študiji primerov potrdila, da so samonikla prizorišča s strani drţavnih
institucij zapostavljena, prezrta in preslišana s čemer je njihovo delovanje oteţeno oz. celo
onemogočeno. Trdi, da se to kaţe v neustrezni ureditvi njihovega poloţaja, pravic, dolţnosti
in nekonvencialnosti v očeh širše druţbe. Pri tej trditvi izpostavi, da so takšne pobude
samonikle zato, ker se oblast ne zaveda pomena in potrebe po alternativni kulturi in se s tem
morajo takšna prizorišča izoblikovati brez njene pomoči, saj njihovo drugačnost prepoznajo le
v negativnem smislu. Kljub temu, da delujejo neprofitno, nevladno in nemnoţično, jih
oteţujejo enake omejitve, zahteve in stroški, hkrati pa manjša podpora oblasti. S tem se veliko
prizorišč zatre, preusmeri ali onemogoči, na ruševinah degradiranih območij pa se gradijo
nakupovalni, rekreacijski in drugi centri z ogromnimi parkirišči in se nihče ne vpraša, če so to
dejanske potrebe ljudi ali le špekulacije na račun mesta in prostora, ki na ta način razpada.
3.4.1 Poskus vzpostavitve pravnega sodelovanja med oblastmi in nevladnimi
organizacijami
Večino besedila smo povzeli po Muršiču (2012), ki opisuje, da je leta 2004 pogajalska
skupina, sestavljena iz predstavnikov nevladnih organizacij in vlade predstavila osnutek
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"Sporazuma o sodelovanju med nevladnimi organizacijami in vlado RS za obdobje 20052008". Do tega je prišlo zaradi pribliţevanja Slovenije priključitvi EU, ki zahteva dobro
sodelovanje med NVO in drţavo. V EU so NVO v povprečju pridobile 53% vseh finančnih
sredstev, s katerimi so razpolagale, pridobile na javnih razpisih. V Sloveniji je ta deleţ bil
krepko manjši, saj je nevladni sektor pridobil le 27% sredstev iz javnih financ. Takšno stanje
je prisililo drţavo v pogajanje z nevladnim sektorjem. Vsebina sporazuma je bila optimistična
in končno je kazalo na nujno potrebne spremembe na tem področju.
Predlagatelji sporazuma so poudarili delovanje v javno korist in potrebo po njegovem
uravnoteţenju z javnim sektorjem. Partnerji sporazuma so soglašali z ureditvijo sistema
javnega financiranja in zagotavljanjem finančnih sredstev ter primerne pogoje za
zaposlovanje v NVO. Pri tem je bilo v 15. točki (Osnutek sporazuma, 2004) določeno, da
izvrševanje sporazuma ne sme ogroziti suverenega in neodvisnega delovanja NVO in da je
skupni cilj zagotovitev avtonomnega delovanja NVO, ne glede na vire in načine njihovega
financiranja. Zelo pomembno je bilo tudi stališče pogajalcev nevladne strani, da bi naj
preteţni del sredstev iz javnih razpisov za izvajanje posameznih ministrstev pridobile
nevladne organizacije, medtem ko bi naj javni zavodi in drugi subjekti pridobivali sredstva le
po načelu subsidiarnosti. S takšnimi stališči so bile povezane tudi nedvoumne teţnje k
povečanju števila zaposlenih v NVO in izboljšanje izobrazbene sestave, izboljšanje
kompetenc in vodenja NVO.
Vse je kazalo na uspešno sprejetje sporazuma in ureditve odnosov med drţavo in civilno
druţbo, vendar je dialog potekal le do septembra 2004, ko je bil predloţen tudi osnutek
Sporazuma, pripravljenega na nevladni strani. Medtem je spomladi Slovenija stopila v EU,
jeseni se je zamenjala vlada in dotedanjega civilnega dialoga je bilo konec.
Z izvolitvijo desnosredinske vlade v letih 2004-2008 je Ministrstvo za javno upravo, na
katerega so prenesli sodelovanje drţave z NVO, vodilo predvsem politiko priprave
"protokolov" za sodelovanje z nevladnim sektorjem. Kljub temu je takratna vlada poskušala
izboljšati odnose z nevladnim sektorjem, zato je ustanovila Stalno medresorsko delovno
skupino. Po raziskavi, ki je bila izvedena na Centru za proučevanje druţbene blaginje, so se
sredstva NVO v Sloveniji ţe pribliţala standardu EU, ki bi naj iz javnih sredstev dobile
skupaj 36,3%. Prav tako je takratna vlada sprejela načelo, da je pri sprejemanju predpisov in
zakonodaje potrebno pridobiti mnenje civilne druţbe, s čemer so dali moţnost sodelovanja
NVO pri oblikovanju politik.
Takšno sodelovanje se je izkazalo za neučinkovito. Leta 2008 je bila izvoljena levosredinska
vlada, pri čemer se zadeve niso nič izboljšale. Tako so NVO prevzele stvari v svoje roke in
leta 2009 pripravile Memorandum slovenskih nevladnih organizacij. Kot rezultat te pobude je
bilo oblikovanje Stalne medresorske delovne skupine za usklajevanje odprtih vprašanj na
področju sodelovanja Vlade RS z NVO. Nov predlog strategije naj bi obsegal obdobje 20092012, vendar se po letu 2009 civilni dialog skoraj ni več nadaljeval.
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V tem času se je s strani vlade in vladnih uradnikov preko URSM dala pobuda za
formaliziranje Mladinske mreţe MaMa, kjer bi naj zasebni zavod povezal mladinske centre v
Sloveniji. Pri tem bi naj sodelovali različni deleţniki mladinskega polja, kjer danes najbolj
sodelujejo javni zavodi, nevladne organizacije pa od aktivnega do pasivnega sodelovanja in
bojkota. Prav tako niso upoštevali predloga Marka Breclja, da bi v organih zavoda imele
večino zastopstva nevladne organizacije. Po mnenju Muršiča (2012) se takšna pobuda
drţavnega urada v demokratičnem okolju ne spodobi. Tako prevladuje mnenje kritikov glede
načina delovanja v polju med civilno druţbo in drţavo, da je "nesnaţnost" mreţenja
problematična v treh točkah (Muršič, str. 196, 2012):
1. Gre za povezovanje glede denarja, brez vsebine;
2. Mreţijo centralistično - piramidalno zasnovano delovanje vladnih struktur se seli v
nevladni sektor;
3. Vključevanje politike od zunaj v nevladni sektor.
3.4.2 Financiranje nevladnega mladinskega sektorja
Samonikla prizorišča imajo stalen problem financiranja in finančne podhranjenosti. Čeprav
delujejo neprofitno in so proti komercializaciji, prostovoljno delo ni dovolj za kritje
programskih stroškov in vzdrţevalnih del prostorov. Tako morajo sami priskrbeti sredstva za
obratovanje preko pobranih vstopnin, gostinske dejavnosti, prostovoljnih prispevkov ter preko
instrumentov, s katerimi oblasti podpirajo izvajanje dejavnosti iz določenega področja (javni
razpisi). Ti se prijavljajo predvsem na razpise na lokalni (občine) ter drţavni (Urad RS za
mladino, Ministrstvo za kulturo) ravni (Muršič, 2011; 2012). Vendar se pri teh dveh
ustanovah izpostavljajo problemi, da se na Ministrstvu za kulturo namenja veliko več denarja
občinskim javnim organizacijam, ki so ţe brez tega finančno dobro podprte, URSM pa velik
deleţ namenja političnim strankam. To posledično zmanjša sredstva namenjena nevladnim in
nestrankarskim organizacijam, kljub temu da nevladne organizacije veliko bolj učinkovito
uporabijo pridobljena sredstva (Šulc, 2015).
Pomemben vir financiranja za samonikla prizorišča na drţavni ravni predstavlja Urad RS za
mladino (URSM). Namen URSM-a je omogočanje razvoja potenciala mladih, spodbujanje
pridobivanja neformalnih znanj, izkušenj in sposobnosti, organiziranost in aktivno
participacijo v druţbenih procesih s čemer izboljšujejo svoj poloţaj v druţbi. S tem ţelijo
finančno podpreti kvalitetne programe preko javnih pozivov za sofinanciranje mladinskega
dela, kamor se lahko prijavijo različne organizacije (Šulc, 2015). Tako so razpisi URSM
razdeljeni na tri kategorije moţnih prijav (Muršič, 2011):
1. nacionalne organizacije na področju mladih,
2. financiranje mladinskih centrov (ti morajo ustrezati pogojem, da lahko zaprosijo za
status),
3. nevladne organizacije na mladinskem področju.
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Pri takšni delitvi razpisov je še posebej problematična druga kategorija, saj je tukaj problem
konkuriranja javnih zavodov in nevladnih mladinskih centrov. To še dodatno oteţuje obstanek
samoniklih prizorišč, saj so zavodi zaradi sistemske prilagojenosti uspešnejši. Ta kategorija je
bila ţe predmet obravnave v osnutku Sporazuma o sodelovanju NVO in vlado RS. Tam je
bilo stališče pogajalcev nevladne strani, da bi naj preteţni del sredstev iz javnih razpisov za
izvajanje posameznih ministrstev pridobile nevladne organizacije, medtem ko bi naj javni
zavodi in drugi subjekti pridobivali sredstva le po načelu subsidiarnosti (Muršič 2011; 2012).
Velik problem za samonikla prizorišča predstavlja upoštevanje predvsem kvantitativnih meril,
manjši pomen pa se pripisuje vsebini programov in ustvarjalnosti. S takšnim pristopom se
daje prednost javnim zavodom in drugim vladnim organizacijam ter zatira razvoj nevladnega
sektorja in še dodatno povečuje razliko v temeljnih pogojih delovanja med njimi. Tako se
nevladni sektor, in s tem tudi samonikla prizorišča, neprestano soočajo s pomanjkanjem
sredstev, saj jim drţavni razpisi pokrijejo le del letnih potreb, občinsko financiranje pa ne
zadostuje za izvedbo programa ali zaposlitev akterjev (Šulc, 2015).
Vzdrţevanje prostorov, izvedba programov ter obseţna birokracija in izpolnjevanje pogojev,
ki jih postavljajo drţavni organi, zahtevajo določeno količino vloţenih finančnih sredstev.
Kakorkoli ţelijo takšna prizorišča delovati netrţno in protikapitalistično, so kljub temu delno
pogojeni s kapitalom. Tako so finančni nestabilnosti izpostavljene manjše skupnosti, ki imajo
teţave pri izvajanju osnovnih dejavnosti, in deleţniki, ki vloţijo večino časa in sredstev za
delo na prizoriščih in so njihovi osebni prihodki omejeni. Zato je še toliko bolj pomembno
financiranje in podpora s strani drţave in lokalnih oblasti samoniklih prizorišč, ki je pa ni
dovolj (Šulc, 2015).
Zaradi neprimerljivosti in edinstvenosti slovenskega modela, si mladinski nevladni sektor
zasluţi posebno obravnavo in finančno podporo ter nadaljnje razumevanje njihovega
poloţaja, ki se vedno ne sklada s predpisi in normativnimi teţnjami s strani drţavnih organov.
Tako je Ustanova Pohorski bataljon opredelila 3 generatorje škode, ki jo povzroča
pomanjkljivo financiranje nevladja mladinskega polja (Muršič, 2011; str. 212, 2012):
1. Institucionalizacija oziroma paradigma prostovoljstva - prostovoljno delo je eden
pomembnejših gradnikov nevladnih organizacij, vendar se tudi te organizacije ne
morejo izogniti profesionalizaciji pri učinkovitem uresničevanju prostovoljstva. Pri
tem se spremeni organizacijska struktura in pride do formalizacije odnosov, kjer se
razvijejo modeli sobivanja prostovoljnega in profesionalnega dela. Vztrajanje pri
prostovoljnem delu pri nevladnih mladinskih organizacijah se blokira organski in
odgovornejši razvoj prizorišč.
2. Nenehna rast tehničnega administriranja - temu problemu prostovoljci ţe dolgo niso
kos, zato jih brez profesionalizacije ni moţno izvajati. Največja teţava pri tem je, da
financerji in nadzorniki pri izpolnjevanju prijav in poročil ne razlikujejo med
majhnimi prostovoljskimi skupinami in velikimi koorporacijami.
3. Stalni boj za obstoj samoniklih prizorišč, za vzdrţevanje prostorov in plačevanje
sprotnih stroškov - infrastrukturnega vzdrţevanja in organizacije ni mogoče zagotoviti
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le s prostovoljnim delom, pri čemer so samonikla prizorišča prepuščena sama sebi.
URSM bi moral mladinskemu nevladju zagotoviti posebna infrastrukturna sredstva,
tako kot to deluje v nekaterih drugih razvitih evropskih drţavah.

3.5 Pomen samoniklih prizorišč
Razmerje med neodvisnimi kulturnimi centri in drţavnimi organi variira vse od velikih
sporov do nujnega sodelovanja. Neodvisna kultura se vse od začetka pojavljanja okoli leta
1960 konstantno bori za svoje delovanje, zaradi drugačnosti in nesprejemanju ustaljenih ali
celo na čase samoumevnih političnih in drugih prepričanj. Ţe sam način pojavljanja po
skvotih močno nasprotuje sistemskim zahtevam in kliče h konfliktom z institucionalnimi
silami. Tako še je vedno prisotno nezaupanje obeh strani pri medsebojnem sodelovanju v
prihodnosti, vendar pa je pri tem pomembno narediti korak naprej in se začeti zgledovati po
primerih dobrih praks. Še vedno so največja ovira pri sodelovanju ideološki pogledi, kjer
zasebne investicije in prosti trg prevladujeta v primerjavi s koncepti javnega dobra, koristnosti
za celotno skupnost ter neprofitne dejavnosti. Prav tako pa tematike in ideje, ki se jih
obravnava v neodvisnih kulturnih centrih delujejo na socialni in politični agendi, ki so na
prioritetni listi označene kot manj pomembne (Fitzgerald, 2010).
Samonikla prizorišča in mladinski centri niso ne prostori, ne lokacije, še manj pa organizacije.
Ta prizorišča in centri so ljudje, zato je ključnega pomena razumevanje poloţaja, vloge in
perspektiv mladinskih delavcev, ki s svojim delom zaznamujejo podobo le-teh. Tako so eden
izmed najpomembnejših dejavnikov obstoja mladinskega, nevladnega in neodvisnega sektorja
v kulturi aktivni glasbeniki in umetniki, ki razumejo civilnodruţbeno delovanje kot stalno
aktivnost z izbrisanimi mejami med umetnostjo in ţivljenjem, med zagovarjanjem vrednot in
stališč ter dejanskim neprestanim delovanjem v tej smeri. Aktivna ustvarjalnost je najboljši
način oblikovanja in zagovarjanja vrednot in stališč, ki se generirajo in prenašajo iz
samoniklih prizorišč v vsakdanje ţivljenje (Muršič, 2011; 2012).
V današnjem času so mladi potisnjeni na rob druţbe, med njimi prevladuje brezposelnost in
stanovanjska stiska, poleg tega pa še kapitalizem dodatno spodbuja potrošniško miselnost,
pridobitništvo, pomen materialnih dobrin, sistemsko razmišljanje, pasivnost in odtujenost, ki
jih širša druţba vse bolj masovno sprejema. Zato so samonikla prizorišča pomemben
generator vrednot mladih, kjer so nosilci le-teh starejši z osebnim zgledom, mlajši pa jih s
svojim spontanim delovanjem sooblikujejo. (Muršič 2012; Šulc, 2015).
Šulc (2015) tako poudarja, da so samonikla prizorišča pomembna središča generiranja
subkultur in vrednot in so kot protiuteţ potrošništvu modernih druţb in njihovi mnoţični
kulturi. So generator konstruktivne kritike obstoječega sistema ter zagotavljajo pluralnost idej,
kar je nujno za druţbeni napredek. Prav tako alternativna kultura in njene subkulture, ki se
gojijo na takšnih prizoriščih, predstavljajo središča raznolikim alternativnim, neprofitnim
mladinskim dejavnostim. Te omogočajo avtonomno udejstvovanje posameznikov, ki ne ţelijo
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biti pasivni potrošniki mainstream kulture, kar še dodatno potrjuje potrebo in legitimnost
podpore samoniklim prizoriščem. Z delovanjem v takšnih prizoriščih se spodbuja vrednote,
kot so pravičnejši odnosi, nesebičnost, strpnost, solidarnost, itd., na katere se je v potrošništvu
in mnoţični kulturi pozabilo nanje in tako predstavljajo alternativo "zunanjemu svetu".
3.5.1 Izzivi za prihodnost
Neodvisni kulturni centri imajo pred sabo še veliko izzivov, med drugim tudi da bodo bolje
prepoznani, tako s strani širše mnoţice kot tudi drţavnih organov. Pri tem se lahko našteje
nekaj smernic, ki med drugim vsebujejo jasno vizijo njihove kulturne vloge v smislu
konteksta na njihovo lokacijo in skupnost nasplošno. Prav tako bo z jasno izpostavljenimi cilji
laţja komunikacija in pogajanje z drţavnimi in drugimi predstavniki. Zelo pomembna
tematika pri obratovanju neodvisnega kulturnega centra je direkten vpliv na neposredno
okolico, še posebej če je ta umeščen v center mesta ali ga obdajajo stanovanjske soseske. To
predvsem velja za alternativne centre, ki ne sledijo "mainstream" kulturi ampak izvajajo svoje
aktivnosti, ki so lahko tudi zastrašujoče za bliţnje prebivalce. Dober odnos, odprtost in
strpnost do bliţnje okolice so tako veliki izzivi in hkrati prioritete takšnih centrov. Kljub temu
da neodvisna kultura ponuja svobodo izraţanja in spodbuja različne načine ţivljenja, še vedno
nosi odgovornost za širši vpliv in vsebinski kontekst (Fitzgerald, 2010).
Na konferenci "New Times, New Models" so oblikovali sistematični pregled neodvisne
kulture v Evropi, s čemer so ţeleli predstaviti vodilo pri oblikovanju novih modelov v praksi
za organizacijsko upravljanje in komunikacije z zunanjimi organizacijami. V nadaljevanju so
izpostavljene ključne točke (Fitzgerald, 2010):










Model upravljanja mora ustrezati vrednotam in ciljem posameznim prostorom,
organizacijam in umetnikom, ki vzpostavljajo center neodvisne kulture pri čemer naj
bodo legalne in predvsem ekonomske vrednote drugotnega pomena;
Prenos ideje v realnost mora vključevati vse zainteresirane deleţnike, kjer mora biti
njihova prisotnost strukturirana in vključena v proces;
Lastniki nepremičnin, mestni organi in odločevalci morajo prepoznati uporabnike
kulturnih prostorov kot enakovredne partnerje pri razvojnem procesu;
Tako uporabniki kot tudi mestni organi in drugi vključeni v ta območja se ne smejo
bati sprememb, saj so te del razvojnega procesa;
Nezaupanje in nesodelovanje pri odločanju je problem, ki se pojavlja na obeh straneh
tako pri uporabnikih kot tudi pri mestnih organih;
Skupne odločitve znotraj organizacije neodvisne kulture se lahko sprejemajo le ob
pogoju jasnosti, transparentnosti in zaupanja pri procesu;
Nepripravljenost sodelovanja drţavnih organov z lokalnimi uporabniki in nevladnimi
organizacijami pri odločanju je skupna značilnost večine drţav in mest;
Interkulturalizem je zaţelen cilj pri vzpostavitvi takšnih območij;
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V praksi je teţko določiti skupne značilnosti kaj je kultura oziroma umetnost, kar
pogosto pripelje do nesporazumov in neuspehov v komunikaciji;
Izginjanje skupnih prostorov, predvsem za komercialno rabo, je značilnost vseh mest.

3.6 Primeri iz Evrope
Centri alternativne kulture so značilni za veliko evropskih mest, predvsem v zahodni Evropi,
kjer so nastajali ţe v 60. letih 20. stoletja na zapuščenih območjih industrije,
demilitarizacijskih ali drugih degradiranih območjih in so skozi čas ţe pridobili določeno
legitimnost, uredili njihov status in s tem izpolnili pogoje za pridobivanje javnih sredstev. Za
te centre velja, da aktivisti običajno po zasedbah zapuščenih stavb začnejo z raznovrstnimi
dejavnostmi, kjer so skoraj povsod v prvi vrsti kulturne dejavnosti kot so koncerti, mitingi,
ponekod tudi razne obrtne delavnice (npr. na Danskem proizvodnja koles). Veliko takšnih
centrov ima najbolj odmeven in dinamičen kulturni prostor, poleg pa so tudi socialno
naravnani, kjer pomagajo brezdomcem in drugim ogroţenim skupinam prebivalcev (Kriţaj,
Ţagar, 2009).
Večino besedila v tem poglavju smo povzemali po Kriţaj, Ţagar (2009).
3.6.1 Danska
Na Danskem se delovanje centrov alternativne kulture ureja v lokalnih razvojnih planih na
občinski ravni. Pri tem občine določajo pogoje za delovanje in financiranje, ki so odvisni od
vnaprej določenega načina delovanja centra. Prav tako lahko kulturni centri prejemajo
podporo zasebnih in javnih skladov, podjetij. Center Huset i Arhus prejema finančno
podporo od dveh danskih bank in od treh zasebnih ustanov, znan pa je tudi po prireditvi
Arhus festivala, ki pa ga financira občina v kateri center deluje. Avtonomni center
Umgdomshuset (Mladinska hiša) pa je dober primer moči mestne oblasti pri urejanju te
tematike. Leta 1982 je lokalna skupnost zapuščeno stavbo v upravljanje dodelila skupini
mladih, ki so sčasoma oblikovali pester kulturno-umetniški, socialni in druţbeno angaţirani
program. Po več kot dvajsetih letih uspešnega delovanja, je občina prodala zemljišče
evangelistični cerkvi brez vednosti uporabnikov te stavbe. Nato še je ukazala prisilno izselitev
vseh trenutnih uporabnikov s pomočjo policije, pri čemer jim je bila v pomoč tudi novela
zakona, ki obravnava protiteroristični boj, kljub temu da območje ni imele nobene veze s
teroristi. Po uspešni prisilni izselitvi so stavbo porušili.
Prav poseben primer na Danskem je skvot Freetown Christiania (sliki 5, 6), ki velja za
največjega na svetu saj leţi na 32 hektarjev velikem zemljišču, na območju nekdanje
vojašnice s starimi obalnimi obrambnimi utrdbami. V skvotu sami plačujejo vse stroške
(voda, elektrika, ogrevanje, davki), kljub temu ne dobijo večje podpore pri vzdrţevanju
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celotne infrastrukture na območju kot so vrtci, mladinski domovi, obnove stavb, zelenih
površin, itd. Temu skvotu bomo namenili več pozornosti, saj je primer dobre prakse delovanja
avtonomnega območja, ki se je s svojo trdoţivostjo, iznajdljivostjo in naprednim mišljenjem
uspel obdrţati več desetletij, kljub vsem pritiskom in problemom, ki so se ves čas dogajali.
Začetki skvota segajo v leto 1969, ko so prebivalci Kopenhagna podrli ograjo zapuščene
vojašnice, da bi območje uporabljali kot park in otroška igrišča v gosto pozidanem delu mesta
Christianshavn. Po večkratni postavitvi ograje mestnih oblasti, se ta zadnjič podere leta 1971,
ko to območje in zapuščene stavbe mnoţično začnejo naseljevati hipiji in skvoterji.
Christiania je zapuščina študentih uporov iz šestdesetih let, pri čemer je bilo glavno vodilo
svoboda in ţelja po vzpostaviti prostora s svobodnim izraţanjem, različnostjo in kritiko
moderne potrošniške druţbe. Ţeleli so ustvariti novo druţbo, kjer nebi bilo pravil drţavne
blaginje, ki omejuje posameznika pri kritičnem razmišljanju in delovanju in s tem predstavlja
alternativo takrat precej homogeni danski druţbi, za katero je takrat med drugim veljalo
pomanjkanje cenovno primernih stanovanj za mlade in visok deleţ izobraţenih mladih ljudi
brez zaposlitve. Od ustanovitve skvota, je ta simbol kritike in nasprotovanja oblastem z ţeljo
ustvarjanja druţbe, ki temelji na obliki participativne demokracije, pri čemer bi vsak
posameznik imel moţnost svobode in samoizpopolnitve. Njihove vrednote so temeljile na
avtonomiji, skupnosti, svobodi, ljubezni in trajnosti (Škerjanc, 2011).

Slika 5: Prikaz območja Christianie na sliki
(Blair, 2015)

Slika 6: Vhod na območje (Mihaela, 2017)

Ministrstvo za obrambo kot lastnik območja zasedbo prenese na parlament, kjer po razpravi
Christianii podelijo status socialnega eksperimenta, ki bi naj trajal dokler ne najdejo
primernega načrta za prenovo območja. Takrat je na območju skvota prebivalo okoli 1000
prebivalcev, območje pa se je razdelilo na manjše avtonomne cone. Sčasoma se je oblikovala
alternativna samoupravna skupnost s statusom socialnega eksperimenta, pri čemer njihova
ureditev temelji na nizu sestankov, ki ima vsak svojo funkcijo:




skupni sestanek - najvišja avtoriteta Christianie in ukvarjanje s teţavami, ki se tičejo
vseh prebivalcev,
območni sestanek - reševanje lokalnih problemov posameznih avtonomnih območij,
finančni sestanek,
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ekonomski sestanek - upravljanje s skupnimi sredstvi,
poslovni sestanek - razprava o teţavah poklicev, podjetij in storitev ter določitev o
višini plačila davkov,
gradbeni sestanek - določitev izpeljave prioritetnih nalog pri projektih,
zdruţenje podjetnikov - opravlja centralno funkcijo, ki omogoča delovanje vseh
storitev.

Oblikovali so skupni pravilnik, pri čemer so izrecno prepovedane trde droge, motoristični
simboli, oroţje in nasilje. Vzpostavili so tudi splošna pravila, ki se jih je potrebno drţati in se
glasijo: prepoved trgovanja s stavbami (v skupnosti ni zasebne lastnine, zato nisi lastnik
območja in stavb v katerih ţiviš), območje brez motornih vozil (dovoljeno kolesarjenje, kjer
je potrebno upoštevati pešce), strogo ločevanje odpadkov, nujna uporaba javnih stranišč, itd.
Z vsemi neuspešnimi poskusi vrnitve območja oblastem je vlada resneje pristopila k problemu
leta 1987 z načrtom za legalizacijo oziroma leta 1989 s spremembo tega v načrt normalizacije.
Ta načrt bi območje razdelil na urbani in ruralni del, kjer bi v ruralnem delu odstranili vsa
bivališča in ga spremenili v zeleno cono parkov in sprehajalnih poti, v urbanem delu pa bi z
nekaterimi regulacijami lahko nadaljevali socialni eksperiment. Glavna kritika tega načrta je
odstranitev mnogih bivališč ter nestrinjanje s potekom meje, saj bi območje funkcionalno
spremenili v gosto poseljen del ter na drugi strani prazen park. To pa je popolno nasprotje
tamkajšnjih prebivalcev, saj ne ţelijo imeti "mesta in podeţelja" stlačenega v nefunkcionalni
prostor, ampak kot spreminjajoče se območje, ki je prijazno in odprto z mešano rabo in
različnimi dejavnostmi. Da ideali o soţitju z naravo niso le ţelja prebivalcev, so ponudili tudi
konkretne ideje za razvoj območja, ki se nanašajo na 3 kategorije okoljskih izboljšav za
prihodnost:
1. ravnanje z odpadki in odplakami,
2. čistejše tehnologije in proizvodi,
3. spreminjanje zavesti in načina ţivljenja prebivalcev.
Napredno mišljenje te skupnosti se kaţe na vseh področjih delovanja, še posebej pa na
razvojni viziji in strategiji območja. Tako so leta 1991 izdali strategijo Zeleni načrt, kot
protiuteţ lokalnemu načrtu (načrt normalizacije) vlade, v katerem prebivalci stremijo k
odprtem, kreativnem, konstruktivnem in ekološko orientiranem mestu z ekonomijo nizke rasti
in razširjene samoupravnosti, s čemer ţelijo razvijati uravnoteţeno območje. Zeleni načrt je
temeljil na ponovni uporabi vode, kompostiranju kuhinjskih odpadkov, razvoju obnovljivih
virov energije, mladinskem hostlu iz blata in zemlje, itd. Pri tem se zavzemajo za nadaljnji
razvoj dejavnosti, ki predstavljajo temelj Freetown Crtistianie (Kriţaj, Ţagar, 2009):


Nove gradnje - gradnja, na podlagi katere bi lahko vzpostavili nove dejavnosti kot so
dom za ostarele, nastanitev za gostujoče raziskovalce, Zeleni hostel, majhno
neodvisno šolo, itd.
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Ekonomija - razvoj neodvisnega trga od drţave, pri čemer bi se pobrani davki stekali v
Skupna sredstva namesto oblastem. Krepitev ţe ustanovljene valute Lom, ki bo
dodatno podpirala okolju prijazno ekonomijo.
Ekološka vizija - s tem pozivajo drţavo, naj odstrani onesnaţenje s teţkimi kovinami
na območju, ki je nastalo z bivšo proizvodnjo oroţja, kar bi predstavljalo prvi korak k
lokalni produkciji hrane. Pri novogradnjah objektov opozarjajo na čim niţjo porabo
energije ter uporaba materialov, ki zahtevajo čim manj virov za njihovo produkcijo.
Svoj uspešen način reciklaţe (reciklirajo do 90% odpadkov) ţelijo predstaviti in
vpeljati po celotni drţavi.
Politične odločitve - odločanje na ravni samoupravnosti in demokracije konsenza, ki
temelji na sporazumu vseh zainteresiranih v procesu odločanja.
3.6.2 Italija

V Italiji se nahaja socialni center Rivolto, ki ga Gačič (2007) poimenuje eksemplaričen model
upravljanja z zasedenimi javnimi prostori (slika 7). Zgodovina centra sega v leto 1995, ko so
aktivisti obupali nad prejšnjim zasedenim objektom čez cesto sedanjega Rivolta. Na začetku
zasede objekta ni bilo problemov ne s strani občine, ne s strani lastnika. Vse skupaj se je
zapletlo leta 2001, ko je lastnik zahteval svoje zemljišče nazaj, drţava pa je ponudila podporo
lastniku, pri čemer se nad aktiviste spravi z izgovorom čiščenja ostankov azbestne strehe, ki
bi lahko vplivala na zdravje tam delujočih aktivistov. Ker se uporabniki območja s tem niso
strinjali, so ţeleli na vsak način preprečiti izgubo centra in so se organizirali z namenom
obrambe pred policijsko intervencijo. Na koncu se je beneški ţupan raje odločil za odkup
zemljišča, ga predal aktivistom v upravljanje in s tem omogočil nemoteno izvajanje njihovih
aktivnosti na tem območju.
Rivolto je velik kulturni center, kjer domuje
mnogo različnih aktivnosti, ki pomagajo
ohranjati dinamičnost območja. Med
aktivnosti in v prostore socialnega centra
spadajo domovanje Radia Sherwood, klub
NitePark, velika koncertna dvorana, ki
sprejme do štiri tisoč ljudi, dobro urejena
restavracija, knjiţnica s čitalnico, itd. Prav
tako so urejena prenočišča za brezdomce
zadruge Caracola v edinem legalnem delu
Rivolta, ki je deleţna tudi finančnih
Slika 7: Konferenca v centru Rivolto (Gačič,
subvencij s strani mestnih oblasti ter manjša
2007)
baraka, ki je namenjena za začasno
domovanje dveh romskih druţin, ki nista bili deleţni pomoči mestne oblasti, Največji del
finančnih sredstev center Rivolto pridobi z gostinsko ponudbo in s koncertno dejavnostjo
(Gačič, 2007).
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3.6.3 Nemčija
V Nemčiji se alternativno kulturo in centre alternativne kulture povezuje s socialnokulturnimi centri, njihovi začetki spadajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Največji
razcvet ustanavljanje teh centrov pa je v osemdesetih in v prvi polovici devetdesetih let in
sicer kar 400. Danes se ti centri zdruţujejo v društvo Zvezno zdruţenje socio-kulturnih
centrov s sedeţem v Berlinu, ki šteje 460 včlanjenih avtonomnih centrov. Poslanstvo društva
je usklajevanje centrov in zastopanje njihovih interesov pred javnostjo in oblastjo ter
zagotavljajo svetovanje, izobraţevanje, izmenjavo in podporo. Prav tako društvo organizira
izobraţevanja in kongrese ter izdaja časopis in druge strokovne publikacije, med katerimi so
tudi brošure, ki centrom svetujejo glede davkov, vodenja knjigovodstva, avtorskih pravic,
delovne zakonodaje, itd.
Glavni razlog za ustanovitev avtonomnih druţbenih centrov je bil kot protiuteţ političnih
strank in občinskih uprav, pri čemer so ţeleli biti model za drugačne druţbene oblike dela in
ţivljenja. Ti socialno-kulturni centri so se opredelili kot alternativna kultura oziroma
protikultura, pri čemer so gradili skupnost na osebnih in političnih prepričanjih njihovih
akterjev, ki so ţeleli skupaj ţiveti in delati brez ločevanja umskega in fizičnega dela. Nastali
so kot reakcija na potrošniško in izključno zabavi namenjeno kulturo, pri čemer so ţeleli
vzpostaviti demokratičen odnos v in zahtevali enakopravno obravnavanje različnih kulturnih
in organizacijskih oblik. Danes so socialno-kulturni centri priznani in sprejeti s strani večine
lokalnih vlad, ki namenijo tudi veliko finančnih sredstev v takšno obliko organizacije.
Kriţaj in Ţagar (2009) navajata, da je financiranje alternativnih centrov zelo raznoliko, kar
omogoča določeno fleksibilnost in neodvisnost od enega vira, pri tem pa morajo upoštevati
namensko uporabo sredstev. Nadzor nad njimi izvajajo izplačevalci sredstev in davčni uradi.
Struktura financiranja centrov je sledeča:




Javna sredstva znašajo 57% skupnih finančnih sredstev, kar je v letu 2006 znašalo
90,6 mio EUR in se delijo na:
o Institucionalna sredstva - centri jih dobijo kot nevezana na posamezni projekt,
pri čemer gre praviloma za sredstva organov, pristojnih za kulturo. To
predstavlja 63,6 mio EUR, večino je prispevala občina.
o Namenska sredstva, namenjena za projekte in investicije v gradbenih zadevah pomembno predvsem zaradi delovanja centrov v starih, propadajočih stavbah,
vendar so ta sredstva nezadostna za normalno vzdrţevanje. To predstavlja 18
mio EUR, večino sredstev je prispevala občina.
o Subvencije za osebje pri programih s področja trga dela. To predstavlja 9 mio
EUR.
Prihodki iz lastnih sredstev znašajo 41% skupnih finančnih sredstev, ki jih pridobijo z
gostinsko dejavnostjo, vstopnine na prireditve, prijavnine za tečaje, itd. Ta sredstva so
znašala v letu 2006 okoli 66 mio EUR.
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Sponzorska sredstva in donacije znašajo 2% vseh prihodkov, kar je v letu 2006
znašalo 3,2 mio EUR.

Ob pogledu socialno-kulturnih centrov skozi številke, vidimo da so ti izredno pomembni na
področju kulture, predvsem zato ker nudijo drugačen program kot "mainstream" in visoka
kultura. Tako so za leto 2006 zabeleţili, da je tovrstne centre obiskalo 21,5 milijonov ljudi in
si pri tem ogledalo 90.000 posamičnih prireditev s skoraj 120.000 nastopajočih umetnikov,
poleg tega pa še je potekalo okoli 440.000 rednih dogodkov (tečaji, delavnice, itd.) (Kriţaj,
Ţagar, 2009).
3.6.4 Švica
V nadaljevanju Kriţaj in Ţagar (2009) navajata značilnosti urejanja avtonomnih kulturnih
centrov v Švici, kjer so v osemdesetih letih oblasti ţelele zatreti gibanja levičarjev in prostore
avtonomnih kulturnih centrov. Ob mnoţičnem zapiranju takšnih centrov so leta 1987
izbruhnili protesti mladih in drugih pripadnikov avtonomnih centrov, kar je vodilo oblasti do
sprejetja politike omejevanja škode in s tem dovolile ponovne zasede skvoterjev nekaterih
centrov. Primer takšnega centra je Reitschule (slika 8), ki je bil izpraznjen s strani mestnih
oblasti, vendar ko so te popustile, začel naprej normalno obratovati. Kasneje se je razvil v
prepoznaven umetniški center z aktivistično skupnostjo, ki je vztrajno zavračala sredstva
mestnega sveta pri čemer so si sami pridobivali sredstva preko prodaje kart, gostinske
dejavnosti ter vsakoletne dobrodelne prireditve za pridobivanje sredstev. Postavili so si načela
brez nasilja, brez seksizma in brez komercialnega izkoriščanja. Z uspešnim delovanjem je
kulturni center postal simbol upora proti mestnim oblastem, ki so ţeleli z rušitvijo objektov
tam graditi parkirno hišo in nakupovalni center.
Zaradi delovanja centra v sivi coni je mesto Bern zahtevalo ustanovitev društva in sklenitev
pogodbe o njegovem delovanju. Tako se je ustanovila Interesna skupnost Kulturnega centra
Reitschule (IKuR), s čemer so se določile pravice in dolţnosti pogodbenic in se uredilo
subvencioniranje dejavnosti (pridobljene
finance se namenijo za najemnino, tekoče
stroške, preostanek se lahko porabi za
dogodke). Kljub pravni ureditvi poloţaja in
subvencioniranju, mesto spoštuje avtonomijo
centra. Prav tako mora biti center in njegova
ponudba odprta za vse socialne skupine,
moţnost
sodelovanja
pri
ustvarjanju
programa, nujnost sodelovanja z drugimi
institucijami
in
organizacijami
ter
spodbujanje medkulturne izmenjave.
Slika 8: Reizschule v mestu Bern (Gamp, 2013)
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Z ureditvijo statusa mora društvo pri vseh aktivnostih upoštevati zakone in oddajati vsa
potrebna poročila, tako kot velja za ostala podjetja v Švici. Pri zaposlovanju ljudi spoštovati
vse določbe zakona, glede infrastrukture si mora priskrbeti vsa dovoljenja, ki so potreba za
delovanje ter spoštovati načela Občinskega sveta o varstvu okolja. Prav tako mora voditi
trgovinsko knjigovodstvo, imeti učinkovit sistem notranje kontrole, oddati revizijsko potrjen
zaključni račun, letno poročilo ter finančni in investicijski načrt za naslednje leto.
Podobno kot v zgornjem primeru so tudi v
Zürichu v osemdesetih letih začeli urejati
področje alternativne kulture in jih
enakopravno materialno podprle. Tako je
delovanje in status alternativnih centrov v
pristojnosti lokalnih oblasti, kjer mesto
plačuje 60% stroškov. Eden pomembnejših
alternativnih kulturnih centrov je die Rote
Fabrik (slika 9), kjer se organizirajo
glasbene, filmske in gledališke prireditve,
konceptualne prireditve o druţbenih in
Slika 9: Die Rote Fabrik v mestu Zürich (Hat die
političnih temah, itd. Poleg Interesnega
Rotte Fabrik..., 2010)
zdruţenja Rote Fabrik (IGRF) deluje v
centru tudi več drugih skupin, društev in organizacij. Društvo IGRF je glavno društvo pri
odločanju in skrbijo za vsakodnevno organizacijo vseh aktivnosti. Prav tako ima društvo
poleg skupščine in upravnega odbora kot svoj izvršilni organ še management ekipo, katerega
člani so redno zaposleni brez hierarhičnosti, vodijo Rote Fabrik, odločajo soglasno in nosijo
skupno odgovornost.
Ker ima kulturni center na razpolago veliko površin, se oddajajo prostori tudi v najem, kjer se
pogodbe sklepajo preko mestne uprave in gre večinoma za ateljeje (52 ateljejev v skupni
velikosti 2.200 m2). Prav tako se prostori oddajajo tudi za druge dejavnosti, ki se lahko
odvijajo v sklopu tega alternativnega kulturnega centra. Za najem ateljeja je veliko zanimanje,
pri čemer se čakalne liste vsako leto obnavljajo. Pri tem so vzpostavljeni pogoji, kdo lahko
najema prostore in je v ta namen ustanovljena komisija, ki odloča o primernosti kandidata.
Ker so najemnine dokaj nizke (leta 2002 je znašala 75 CHF na m2 letno) in subvencionirane,
je zato postavljena omejitev glede na dohodek.
Letni proračun centra je 3,7 mio CHF, pri čemer mesto nameni 2,4 mio CHF sredstev,
preostanek se pridobi preko članarin, vstopnin, donacij, itd. Prav tako center dobi sredstva od
najemnin in prispevkov, iz katerih se plačuje vzdrţevanje hiše in ostali obratovalni centri
(Kriţaj, Ţagar, 2009).
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3.7 Primeri v Sloveniji
Slovenski model upravljanja samoniklih prizorišč je poseben in drugačen v primerjavi z
drugimi evropskimi drţavami. Zaradi specifičnega zgodovinskega razvoja Slovenije in
reţimskega odnosa drţavnih oblasti, je bila med mladimi vedno prisotna upornost. Ta se je
kazala skozi različne oblike organiziranja mladih, ki so s tem kazali nezadovoljstvo proti
sistemu. Tako ima Slovenija zelo dobro razvite alternativne centre kulture, ki so zaradi svoje
specifičnosti nastanka dober poligon za učenje in prenos izkušenj delovanja. Marko Brecelj
pravi (Muršič, 2012), da ima Slovenija tako dobro razvito to področje, da se ne rabimo
zgledovati po nobeni drţavi oz. celo poziva druge drţave, da bi se lahko k nam prišli kaj
naučit.
V nadaljevanju smo predstavili uspešne primere v Sloveniji, kjer smo posebno pozornost
namenili AKC Metelkovi mesto v Ljubljani in Pekarni Magdalenske mreţe v Mariboru, ki sta
svojevrsten primer zasede in prenove degradiranega območja vojaškega tipa z umeščanjem
različnih kulturnih in drugih dejavnosti. Nato smo posvetili pozornost na nekatere druge
primere samoniklih prizorišč in predstavili njihove začetke, pridobitev prostorov, delovanje
skozi čas, izvajanje kulturnega programa, financiranje in teţave s katerimi se soočajo. Vse
glavne ugotovitve so predstavljene v preglednici 8 (str. 97).
3.7.1 AKC Metelkova mesto
Dojemanje neodvisne in alternativne kulture je ţe dalj časa podcenjujoče, saj odgovorni
občinski in drţavni organi za njo ne najdejo ne kulturne infrastrukture, ne financ in ne
prostora, da bi se ta lahko normalno razvijala. Lep primer tega je Ljubljana, ki ima dobro
razvito neodvisno kulturo, kljub temu pa se izogibajo umestitvi kulturne infrastrukture v
prostorske načrte mesta, kot posebno področje neke dejavnosti v dolgoročnem načrtu. To
argumentirajo s trditvijo, da "za kulturo ni primerna prostorska segregacija oz. oblikovanje
posebnih prostorskih kulturnih območij, ampak je bistvena prepletenost z vsakdanjim
ţivljenjem in mestom kot celoto (Bibič, str. 38, 2003)."
S tem se ţeli mestni urbanizem javnosti vcepiti mnenje, da je oblikovanje posebnih kulturnih
območij neprimerno, saj to pomeni prostorsko segregacijo kulture in tako ovreči zahtevo po
umestitvi področja kulturne infrastrukture v prostorske načrte in trajnostne strategije razvoja
mesta. Po drugi strani pa prav mestni urbanizem zagovarja in vlaga v oblikovanja posebnih
prostorskih kulturnih območij v prostorskih in razvojnih načrtih mesta, kot je obnova
Ljubljanskega gradu, načrtovana gradnja multipleksa treh umetniški akademij na območju
bivše vojašnice na Metelkovi in Potniška postaja, ki na severni strani meji na Metelkovo in ga
med drugim smatrajo za kulturni center Ljubljanskega mestnega središča (Bibič, 2003).
Začetki Metelkove segajo v leto 1991, ko se je Jugoslovanska vojska umaknila iz bivših
vojaških barak. Malo zatem so aktivisti in umetniki nelegalno zasedli te prostore, vzpostavili
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organizacijo Metelkova mesto in začeli delovati s svojimi aktivnostmi. Kljub obljubam drţave
in občine, da bodo te prostore namenile delujoči organizaciji na tem območju, se to ni
zgodilo, čeprav so ti imeli veliko podporo s strani javnosti (Serec, 2010).
Na začetku leta 1992 je stroka uvrstila vojaško območje na Metelkovi med lokacije, kjer je
pozidava ţe definirana s sorazmerno kvalitetnimi objekti in predvidevala, da na njih ne bo
večjih rekonstrukcij. Kljub temu so bili razmeroma dobro ohranjeni objekti po odhodu JLA
leta 1991 prepuščeni nevzdrţevanju ter vremenskim in drugim razmeram. Še večji vpliv na
fizično degradacijo pa je imelo namerno rušenje in poškodovanje objektov v severnem delu
Metelkove v noči iz 10. na 11. september 1993, ki so bili po študiji iz leta 1992 še v dobrem
stanju. Po rušenju se je ta del spremenil v podrtijo in ustvaril podlago za ocenjevanje
nesmiselnosti obnove poškodovanih objektov in uvrstitev med degradirana urbana območja
vojaškega tipa, poleg tega so še izključili elektriko in vodo. To obdobje označuje razraščanje
vandalizma, vlomov, kraj po stavbah, med drugim se je takrat zgodil poţar, ki je terjal eno
smrtno ţrtev. S tem območje dobi oznako segregiranega prostora, ki privabi koncentracijo
izločenih slojev prebivalstva, med drugim brezdomce in narkomane, kar še dodatno pospešuje
fizično degradacijo (Bibič, 2003).
Istega leta pozimi so razmere postale tako nevzdrţne, da se je večina producentov kulture
odstranila iz tega območja, saj niso imeli "normalnih" pogojev za izvajanje umetniškega
programa. Kljub temu je nekaj najbolj vztrajnih posameznikov še vedno izvajalo kulturne
dejavnosti, na podlagi katerih se je kasneje blokada geta Metelkove razbila na več načinov
(Bibič, 2003):



normalizacija komunalnih razmer,
vključevanje deleţnikov in kulturno-umetniškega profila Metelkove mesto na
področje političnih dejavnosti.

Z vztrajnim delovanjem posameznikov na območju Metelkove (slika 10), s priključevanjem
objektov na vodo in elektriko, s postopnim funkcionalnim usposabljanjem prostorov ter
preoblikovanjem podobe, so se začeli zagotavljati okvirni pogoji za izvajanje kulturnoumetniških in drugih programskih dejavnosti. Tako je Metelkova mesto postajala vse bolj
priljubljen, močno druţabno obljuden/dostopen in celo varen javni kraj za ustvarjalce in
organizatorje umetnosti in kulture ter tudi za
različne publike (Bibič, 2003).

Slika 10: Prikaz območja AKC Metelkova mesto
(foto: Tacol, 2013)

Na celotnem območju Metelkove se je
izkazalo, da drţava in Mestna občina
Ljubljana (MOL) z javno lastnino nista
ravnale kot dober gospodar. Zaradi
zanemarjanja v severnem delu z namerno
rušitvijo, odklopom elektrike in vode ter
opustitve nujnih vzdrţevanih del, se je
ocenilo, da so stroški rušitve cenejši kot pa
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obnova. Predvideva se, da se je takšna strategija ubrala zaradi zniţevanja uporabne vrednosti
prostorov, saj so za to območje prevladovali drugi interesi. Tako so investitorji ţe imeli
pripravljene projekte za Potniško postajo, in so preko sklada stavbnih zemljišč pritiskali na
mestni sekretariat za urbanizem za velike odškodnine (Bibič, 2003).
Kot odgovor na špekulacije investitorjev so se uporabniki tega območja začeli povezovati in
poskušali vzpostaviti organizacijski model za komuniciranje z oblastmi. To jim je uspelo leta
1994 z vzpostavitvijo zavoda Retine, ki je skrbela za urejevanje situacije in bila v podporo
skvoterjem, nevladnim organizacija in posameznikom na Metelkovi. Prav tako so sestavili
razvojni načrt za območje, vključno z arhitekturnim načrtom prenove s strani uporabnikov
(Serec, 2010). Ta zavod je zaščitil Metelkovo pred brutalnostjo kapitala in oblasti ter pred
totalnim razvrednotenjem prostora od znotraj. Retina je bila tudi vir v katerega se je stekal
denar drţavnih institucij in MOL-a. Odprla je preizkusni program kooperativ in javnih del, ki
je ves čas za silo ščitil prostor in omogočal obstoj konstruktivnih skupin. Omogočila je
pričakovanja in s tem odmaknila nevarnost kakršnih koli hitrih posegov v prostor. Eden izmed
doseţkov Retine je pridobitev stavbe za nevladni sektor s pisarnami in v manjši meri tudi
produkcijo nevladnega sektorja (Andrič, 2008).
Po razpadu Retine so se začele pojavljati razne skupine in sklicevali sestanki, s čemer so
poskušali rešiti problem upravljanja območja Metelkove, vendar jim dolgo časa ni uspelo
vzpostaviti pravne organizacijske osebe. Šele obdobje med letoma 2005-2008 je obdobje
formiranja nadinstitucije, ki jo zaznamujejo boji med avtentičnimi in poslovnimi praksami.
MOL je zahtevala, da se izoblikuje krovna organizacija Metelkove, pri čemer se je začel pisati
statut brez definiranja subjektov. Takrat se je ugotovilo, da Metelkova svojo institucijo ţe ima
- KUD Mreţa - ki je v času formiranja izhajalo iz tega, da je društvo vseh metelkovcev in ima
status društva v javnem interesu. S pomočjo te organizacije so kasneje uspešno začeli črpati
finančna sredstva iz različnih virov. Tako so pridobivali sredstva iz MO Ljubljana na Oddelku
za kulturne dejavnosti, URSM, Ministrstvu za kulturo ter tudi iz evropskih virov, med
katerimi so evropski socialni sklad, evropski kulturni sklad in mnogo drugih (Andrič, 2008).
Z vse daljšim delovanjem so se začeli ugotavljati pozitivni učinki Metelkove na vseh
področjih. Še posebej vidni so bili pri povezovanju med kulturo in turizmom, kjer so razni
ugledni evropski in svetovni turistični vodniki prikazovali to lokacijo v smislu turistične
ponudbe oz. nočne podobe mesta. Med drugim je Metelkovo priporočila prva izdaja vodiča
Lonely Planet za Slovenijo leta 1995, kjer je bila njena ponudba posebej opisana. Metelkova
je bila predstavljena tudi v Ljubljana Life, vodiču izdanem v angleščini leta 2000, ki ga
urejajo in pišejo tuje govoreči in misleči avtorji in jo opisujejo kot Meko alternativne
umetnosti in kulture. Prepoznana je bila s strani slovenskih avtorjev in vodičev po
ljubljanskem nočnem ţivljenju, kjer jo predstavljajo kot nasprotje ostalih nočnih klubov s
prevladujočimi kodami socialne homogenosti, statusne reprezentacije in izključevanja zaradi
videza (Bibič, 2003).
Metelkova mesto predstavlja poleg Pekarne - magdalenske mreţe najpomembnejšo gonilno
silo alternativne kulture pri nas. Pomen obeh centrov sega daleč naokrog in sta poznana tako v
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širši slovenski kot tudi mednarodni javnosti. Pomembnost takšnih območij se lahko predstavi
s številkami, kjer se je na Metelkovi samo v letu 2008 odvilo 256 različnih koncertov, 734 DJ
večerov, 79 likovnih razstav, 51 gledaliških, plesnih in lutkovnih uprizoritev, 128 predavanj
in omizij, 60 filmskih večerov, 77 literarnih večerov, 107 delavnic ter 365 manjših druţabnih
dogodkov (Kriţaj, Ţagar, str. 2, 2009).
3.7.2 Pekarna - magdalenske mreže
Maribor je imel v 80. letih dobro razvito rockersko in alternativno sceno, ki je nastajala v
sklopu iniciative za Radio MARŠ, AGD Gustav, Front Rocka,... Gre za širši fenomen SV
Slovenije, ki ga je bilo moč zaznati v mnogih krajih tega predela. V začetku 90. se je rock
kultura iz majhnih zakotnih prostorov preselila v javni prostor druţbenega ţivljenja, kar
pomeni konec socialne izoliranosti. To se je kazalo kot uporništvo v obliki mobilizacije in
podpisovanja peticij za prostore delovanja, medijskih odzivov, koncertov (Kosi, 2009).
Leta 1991 se je Jugoslovanska vojska umaknila iz Slovenskega območja, pri čemer za seboj
pusti veliko praznih vojaških objektov po celotni Sloveniji, ki preidejo v last Ministrstva za
obrambo in so prepuščeni propadanju. V istem času so se oblikovale civilne iniciative po vsej
Sloveniji, tudi v Mariboru, ki pa niso imele svojih prostorov. Tako je vzporedno z
uporništvom leta 1992 nastala Magdalenska mreţa (še v neformalni obliki), ki si je
prizadevala pridobiti prostore za mladinsko kulturo in s tem zaprosila za dovoljenje za
prevzem prostorov za delovanje neodvisne kulture v bivši vojaški pekarni ob Ţeleznici (Kosi,
2009; Fitzgerald, 2010).
Septembra 1993 se je na Trgu svobode v Mariboru zgodil protestni koncert, ki je javno
opozoril na manjko prostorov za delovanje mladinske kulture in na zahtevo pridobitev
prostorov, ki bodo zagotavljali minimalne prostore za rockovsko sceno v Mariboru. Koncert
je bil del protestnega shoda, ki je bil organiziran kot kritika pogovorov in taktiziranja oblasti
ţe skozi vsa osemdeseta, kjer se ni doseglo nič konkretnega. Prav tako so s to akcijo podpirali
zasedbo Metelkove v Ljubljani, kjer so zasedli prostore vojašnice po triletnih praznih
obljubah oblasti, in Ptuju, kjer jim je oblast na silo vzela ţe pridobljeni koncertni prostor v
bivšem vojaškem skladišču. Na shodu je Društvo Komuna interesnih dejavnosti pripravila
peticijo, ki je opozarjala, da si je Ministrstvo
za obrambo prilastilo preveč pravic po
odmiku Jugoslovanske ljudske armade in
razpolaga z obilo druţbene lastnine, medtem
ko mladina nima primernih prostorov za
preţivljanje prostega časa. S peticijo so ţeleli
tudi prepoznavo alternative kot enakovredne
drugim oblikam kulture ter so napovedali
zasedbo prostorov v primeru, da jim ne bo
Slika 11: Prikaz območja Pekarne - Magdalenske
uspelo rešiti ţe dve leti trajajočega problema
mreţe (foto: Regent, 2013)
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(Kosi, 2009).
Po dolgo trajajočih pogajanjih in praznih obljubah mestnih oblasti, so se leta 1994
posamezniki iz Magdalenske mreţe odločili, da bodo ilegalno zasedli prazne prostore bivše
vojaške pekarne in oblikovali Kulturni center Pekarna (slika 11). Po zasedi se je oblast takoj
odzvala z raznimi groţnjami, kar pa skvoterjev ni odvrnilo od vzpostavitve interne ekonomije
in pričetkom kulturnega programa. Kot odgovor je v naslednjih letih Pekarna ustvarjala zelo
pester in kvaliteten kulturni program in tako postala glavna kulturna in kreativna točka v
Mariboru, kljub delovanju v prostorih brez dovoljenj ter samofinanciranju (Fitzgerald, 2010).
Kasneje je Komisija za določitev namembnosti bivših vojašnic JLA določila, da bodo prostori
vojaške pekarne namenjeni programom kulturnih dejavnosti mladine, kjer so se opirali na
strokovne podlage Zavoda za urbanizem in upoštevali ţelje Mariborčanov. Določitev
namembnosti se je potrdila tudi s sklepom mestnega izvršnega sklepa (Kosi, 2009).
Osnovi namen Magdalenske mreţe je bil zagotovitev ustreznih prostorov za potrebe
kulturnih, ekoloških in drugih neprofitnih dejavnosti. Leta 1994 so podali Predlog za
sodelovanje, kjer so ţeleli predstaviti trenutno situacijo in načrte za prihodnost, ki bodo
temeljili na dobri organizaciji s tesno povezanostjo upravljanja kompleksa. Pri tem so
izpostavili teţave, ki jih je potrebno rešiti: tehnične teţave (voda, elektrika, itd.), teţave
medsebojne komunikacije (nezadostna komunikacija, vlomi, droge, naseljevanje brez
dejavnosti, itd.), itd. ter jasno predstavljena prednost kompleksa kot skupnega prostora.
Glavni namen dokumenta je bil določitev upravitelja in formalno pravni status, za kar so se
obrnili na javni zavod MKC (mladinsko kulturni center), vendar pa ta ni bil nikoli pretirano
zainteresiran zaradi drugih interesov (Kosi, 2009).
Z vzpostavitvijo prve NVO in sicer zavod Pekarna - magdalenske mreţe se je drugim
uporabnikom in aktivom magdalenske mreţe ponudila moţnost soustanoviteljstva ali
članstva, s katerimi bodo pravne ali fizične osebe dobile različne pravice. Ustanovitev zavoda
je bila uspešna, saj je postal najprepoznavnejši producent v kompleksu ter glavni sogovornik z
mestno oblastjo. Prav tako je zavod postal prepoznan s strani mestne občine kot program v
javnem interesu na področju urbane mladinske kulture, kjer so ga označili celo kot "najbolj
delujoče prizorišče v mestu, ki brez pravne podlage in notranje birokratske organiziranosti
deluje izredno ekonomično (Kosi, 2009)" ter ga predstavi kot primer dobre prakse pri
konstituiranju oziroma osveţevanju ostalih kulturnih institucij (Kosi, 2009).
Velika teţava pri urejanju problematike Pekarne je bil, da nihče ni vedel kdo je pristojen za to
področje. Lastnik kompleksa je bil Ministrstvo za obrambo, začasni upravitelj je bila
komunalna direkcija, ki se je kasneje odstranila od problematike, občinarji pa so bili mnenja
da je v pristojnosti Oddelka za druţbene dejavnosti, saj je bil kompleks namenjen mladinski
kulturi. Šele leta 1997 je ţupan uradno dodelil reševanje problematike Oddelku za druţbene
dejavnosti, s čemer je bil postavljen okvir in narejen prvi korak k sistemskem reševanju
problema legalizacije, financiranja, upraviteljstva in delovanje kompleksa. Na koncu je bila
podpisana menjalna pogodba med ministrstvom in občino šele leta 2001, leto kasneje pa
celoten kompleks Pekarne preide iz drţavne oblasti na Mestno občino Maribor, z namenom
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da se celotno območje z zgradbami prenovi in nameni za mladinske in kulturne dejavnosti
(Kosi, 2009; Fitzgerald, 2010).
Uradna legalizacija skvota in njegove produkcije se zgodi leta 1998, kljub temu da še takrat
lastništvo nad objekti ni bilo urejeno. Takrat zavod Pekarna - magdalenske mreţe postane
financiran kot program v javnem interesu z ţeljo občine po stabilizaciji in tehnično ustreza
financiranju javnih zavodov, finančno pa je ta vsota neprimerno manjša v primerjavi z njimi.
Leto kasneje je zavod uvrščen v sistem rednega financiranja občine saj so izpolnili pogoje, ki
so bili prepoznani kot gonilo preteklega in prihodnjega kulturnega razvoja (Kosi, 2009).
Sama lokacija je zaradi kapitalsko-nepremičninske atraktivnosti zelo privlačna, kar se je
pokazalo leta 2008, ko je ţupan predlagal selitev kulturnega centra na drugo lokacijo, kljub
vsem obljubam, potrjenim investicijam in sprejetim načrtom prenove iz preteklosti. To
lokacijo pa bi naj namenili za potrebe komercialnih stanovanj. Tako je med deleţniki
obstajalo prepričanje, da prav zaradi te atraktivnosti mestne oblasti niso Pekarne legalizirale
ţe prej, saj so čakali na pravega investitorja za nakup zemljišč. Uporabniki Pekarne tega niso
sprejeli, zato so se posamezniki in društva organizirali Odbor za Pekarno, ki je začel zbirati
popise za peticijo, kjer so dobili za podporo več kot 5000 podpisov iz Slovenije in tujine v
petih dneh. Slab mesec po objavi selitve, je v dvorani Gustaf v Pekarni potekala javna debata
z ţupanom, mestnimi uradniki, strokovnjaki in uporabniki Pekarne, kjer so bili izpostavljeni
argumenti, zakaj naj Pekarna ohrani lokacijo. Po končani debati je Ţupan obljubil, da ne bo
selitve in še dodal, da bo končno obnovljena, da se izboljša varnost in delovni pogoji (Kosi,
2009; Fitzgerald, 2010).
Tako danes zavod Pekarna - magdalenske mreţe "izhaja iz koncepta kreativnega in
emancipatornega fizičnega in miselnega prostora, prvenstveno namenjenega dejavnostim
produkcije, promocije produkcij in neformalnega izobraţevanja z vseh področij umetnosti,
kulture, mladinskega dela, civilne druţbe in aktivnega drţavljanstva. Vsebinsko, idejno,
izvedbeno in prostorsko naše delovanje opisujejo konceptualna polja neformalne kulture,
subkulture, kontrakulture, neinstitucionalne, neodvisne in urbane kulture ter druţbenih gibanj
(Mi o nas, 2011)."
Pekarna - magdalenske mreţe se financira na več ravneh, kjer del sredstev pridobijo preko
gostinske dejavnosti in vstopnine z organizacijo tipičnih klubskih dogodkov, obenem pa je
delno tudi institucionalna, saj ima več različnih statusov in je med drugim odvisna od javnega
sofinanciranja (Muršič, 2011):
1. na lokalni ravni - s sredstvi Urada za kulturo in mladino MO Maribor, Urada za
vzgojo, izobraţevanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Zavod
Maribor 2012;
2. na drţavni ravni - s prijavami na razpise Ministrstva za kulturo, Urada RS za
komuniciranje ter Urada RS za mladino;
3. na mednarodni ravni - evropski kulturni sklad, Azijsko-evropski sklad.
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3.7.3 Drugi primeri iz Slovenije
V nadaljevanju bodo predstavljena različna samonikla prizorišča in mladinski centri iz
različnih mest po Sloveniji. Poglavje bo zastavljeno po različnih sklopih, kjer ne bo poudarka
po opisu vsakega prizorišča posebej, ampak se bomo osredotočili na predstavitev posamezne
tematike (nastanek, delovanje, organiziranost, financiranje, problemi, itd.) preko uporabljenih
primerov. V ta sklop bomo vključili naslednja prizorišča:












MKNŢ Ilirska Bistrica (1966),
KUD France Prešeren Ljubljana (1919, 1987);
MK Metulj - MD Bistrica ob Sotli (1996),
Ambasada ŠKM Beltinci (1996),
MC Breţice (1999),
CMAK Cerkno (1997);
MKC pri Rdeči Ostrigi Škofje Loka (1995),
MMC MinK Tolmin (2002);
MC Sevnica (2001),
INDE Koper (2015),
TrainStation SubArt Kranj (2011).

Glede na nastanek zgoraj naštetih primerov, lahko ta prizorišča razdelimo na štiri kategorije
glede na čas ustanovitve in začetne pobude za delovanje različnih skupin. Na podlagi te
delitve smo predstavili splošne značilnosti posameznih prizorišč, ki so nam sluţile kot
podlaga za opredelitev kriterijev pri ustanavljanju in delovanju samoniklih prizorišč. Večino
besedila smo povzemali po publikaciji Na trdna tla (Muršič, 2012), kjer so za posamezna
prizorišča zelo dobro predstavljene informacije o njihovem delovanju.
V prvi kategoriji imamo dva primera, z najdaljšo zgodovino delovanja in sodita med najbolj
pomembna in posebna prizorišča z bogatimi izkušnjami, pomembnostjo kulturnega dogajanja
v lokalnem okolju in mednarodno prepoznavnostjo. Mladinski klub Nade Ţagar Ilirska
Bistrica (MKNŢ) (slika 12) je eden izmed najbolj posebnih samoniklih prizorišč, saj je
najstarejši trajno delujoči mladinski klub, ki s svojim delovanjem ţe več kot 50 let presega
lokalne okvirje in s prispeva k izredni vitalnosti na tem področju. Tako kot vsa prizorišča, je
tudi tukaj glavni poudarek na glasbi, pri čemer se lahko pohvalijo, da so po ocenah priredili ţe
več kot 1000 koncertov in gostili več kot 1500 glasbenih skupin iz vsega sveta. Tako
usmerjeno delovanje je ves čas spodbujalo nastajanje lokalnih bendov, ki je ţe od šestdesetih
let pomembno središče razvoja slovenske popularne glasbe, predvsem na področju
alternativnega rocka. Poleg glasbenih aktivnosti se tukaj organizirajo še delavnice in
neformalna izobraţevanja, vzpostavljeno je aktivno sodelovanje s taborniki, izvajajo čistilne
akcije, prostore ima filmsko društvo, nudijo prostore za gledališke dejavnosti, itd.
Kulturno-umetniško društvo (KUD) France Prešeren Ljubljana (slika 13) je najstarejše
avtonomno samoniklo prizorišče v Sloveniji, ki v različnih oblikah deluje ţe od leta 1919 in je

88

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

dober primer samopomoči in javnega zdruţevanja ter s svojo inovativnostjo in prodornostjo
velika izjema in čudeţ. Prostor, kot je sedaj poznan je v takšni obliki od osemdesetih leti
prejšnjega stoletja in sodi v niz samoupravno prevzetih mladinskih prostorov, ki so ga
prevzeli zainteresirani uporabniki in z njihovo vodilno vlogo začeli delati na povsem novih in
drugačnih temeljih. Ker je v osemdesetih letih dogajanje v društvu zamrlo so leta 1987 z
revolucionarno taktiko zainteresirane skupine prevzele upravljanje. V društvo se je včlanilo
okoli 200 posameznikov, ki so kasneje zmagali na volitvah in prevzeli upravljanje društva v
svoje roke. Od takrat KUD deluje pod taktirko istih ljudi, ki skrbijo za kvaliteten program in
dogajanje na prizorišču.

Slika 12: Vhod v MKNŢ (Ob obletnici
MKNŢ..., 2016)

Slika 13: Koncertno prizorišče KUD France
Prešeren (foto: Hvastja, 2013)

Kluba se pomembno razlikujeta po lastništvu zemljišča in objektov, pri čemer je lastnik
MKNŢ drţava oziroma Športna unija Slovenije, društvo pa je najemnik prostorov. KUD
France Prešeren so lastniki zemljišča s katerim upravljajo, saj so leta 1919 prostori prišli v
roke društva v dar z oporoko. Po 2. svetovne vojne so zaradi nacionalizacije izgubili prostore,
vendar so jih kasneje pridobili nazaj v lastništvo. Vse to pa je precej veliko breme, saj morajo
uporabniki sami priskrbeti sredstva za investicijsko vzdrţevanje objektov, kajti zakonodaja
omogoča prijave na tovrstne razpise za javna sredstva za objekte, ki so v drţavni ali občinski
lasti.
Obe prizorišči imata lokacijo v centru mesta oziroma v njegovi neposredni bliţini. Prav tako
sta obe prizorišči organizirani kot društvo, kjer prihaja do manjših razlik, ki se poznajo
predvsem pri financiranju. Za svoje delovanje sta precej odvisni od samofinanciranja
(gostinska dejavnost, vstopnine, itd.), kar seveda predstavlja teţavo pri zagotavljanju sredstev
za program, tekoče stroške in vzdrţevanje. KUD France Prešeren je bil nekaj časa prepoznan
kot pomemben deleţnik na področju kulture s strani MO Ljubljana, vendar so jim ukinili
finančna sredstva zaradi izrazite podpore pri zasedbi Metelkove, saj se občina ni strinjala z
njihovimi stališči. Na drugi strani je MKNŢ z vztrajnostjo in spremembo organizacijske
oblike v mladinski klub, dobil priloţnost črpanja finančnih sredstev tudi iz drugih naslovov.
Sedaj se MKNŢ prijavlja na razpise ministrstev in drţavnih uradov, predvsem na URSM,
sredstva pridobivajo tudi iz občinskih razpisov iz programa za kulturna društva.
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Druga kategorija so predvsem samonikla prizorišča v manjših krajih, ki so nastala kot pobude
neformalnih skupin, mladinskih društev in lokalnih bendov. Ti so na občini zaprosili za
prostore za preţivljanje prostega časa in izvajanja raznih aktivnosti. Mladinski klub Metulj, s
katerim upravlja Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli (MDBS) ima velik vpliv na lokalno
okolje in je nastalo v drugi polovici devetdesetih let, ko je leta 1996 z otvoritvijo kluba precej
pretreslo ustaljeno ţivljenje v Bistrici. Začetki pred ustanovitvijo društva so bili neformalne
narave, pri čemer je bil glavni namen druţenje. Zaradi neformalnosti so se soočali z
različnimi organizacijskimi teţavami, zato so sklenili, da bodo legalizirali dejavnosti in
ustanovili društvo. Zaradi dobrega in odmevnega delovanja so njihov trud opazili tudi na
občini, ki so jim nekaj let po ustanovitvi zagotovili redni prihodek iz občinskega proračuna za
delovanje društva, kar še je dodatno pripomoglo k razširitvi in kvaliteti programa. Leta 2006
se je s pomočjo lokalnih oblasti zgodila temeljita prenova in razširitev kluba, pri čemer so
aktivni člani sami pridobili veliko sredstev skozi različne razpise. Pomembno vlogo pri
prenovi so predstavljali prostovoljci, ki so ogromno zaključnih del napravili kar sami.
Začetki Ambasade Štefana Kovača Marka (ŠKM) Beltinci segajo v leto 1996, ko je nekaj
lokalnih bendov prosilo občino za prostore, kjer bi potekale njihove vaje. Na začetku je prišlo
do neodobravanja s strani lokalnih oblasti, vendar so kasneje popustili in namenili prostor za
vaje in neorganizirano druţenje. Okoli leta 2000 so se odločili začeti prirejati javne koncerte,
kar ni bilo v interesu lokalnih oblasti, ki so z ţeljo po prevzemu nadzora nad situacijo podali
predlog ustanovitve mladinskega centra. Po prenovi so podelili upravljanje Društvu prijateljev
mladine, ki je bila bolj vodljiva, namesto mladim (t.i. Društvu iniciative mladih), ki so tukaj
delovali in pomagali pri prenovi. Po ustanovitvi mladinskega centra je občina zaposlila
koordinatorja kluba, ki je bil vedno odsoten, tudi v primeru vaj bendov, ki so imeli znotraj
stavbe inštrumente in niso mogli do njih. Vse to so bili razlogi, ki so pripeljali do sporov med
občino in aktivisti, nakar so slednji v znak protesta zasedli objekt, pri čemer so imeli veliko
podporo medijev. S simbolno zasedbo in zamenjavo ključavnic so priredili en teden dolg
festival z delavnicami in koncerti, ki so potekali noč in dan z obiskom in podporo ljudi iz
širšega okolja ter iz drugih podobnih prizorišč. S tem je tudi občina popustila in pustila
prostore v njihovih rokah. Ti uporabniki so pokazali veliko resnosti pri ustvarjanju programa,
saj so se dogodki vrstili na redni bazi, ki so privabljali tako lokalno kot tudi širše okoliško
prebivalstvo (Novoselc, 2010; Muršič, 2011).
Začetki Mladinskega centra Breţice segajo v obdobje 1996-97, ko je bila na občino poslana
pobuda lokalnih mladinskih društev in političnih podmladkov, da nujno potrebujejo prostore
za delovanje mladinskega sektorja. Od formalno-pravne ustanovitve Mladinskega centra kot
javnega zavoda leta 1997, do dejanskega odprtja klubskih prostorov je bilo obdobje
konfliktov in sporov med občino in skupino iniciatorjev, kar je vodilo v protestne akcije in
bojkot sodelovanja mladih z oblastmi. Do odprtja kluba je prišlo leta 1999, kjer so ţe od
ustanovitve Mladinskega centra Breţice v njem prevladovale alternativne skupine mladih, pri
čemer je prav alternativna scena bila tista, ki je najbolje izkoristila pogoje centra in je tako
zaznamovala delovanje v javnosti (Muršič, 2011).
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V Cerknem deluje Cerkljanski mladinski alternativni klub oziroma kultura (CMAK), ki
je bil ustanovljen leta 1997 zaradi potreb po avtonomnih prostorih, kjer bi se lahko
cerkljanska mladina neobremenjeno druţila in ustvarjala na različnih področjih s prirejanjem
različnih dogodkov. Na začetku so svoje prostore dobili v nekdanjem dijaškem domu, kjer so
delovali do leta 2006. Zaradi posegov v prostor in posodabljanja stavbnega fonda so ta prostor
izgubili, tako kot tudi vsa ostala društva in neformalne skupine, ki so delovale v tej stavbi.
Selitev v novo stavbo ni rešilo prostorskega problema, saj je bilo za stavbo ţe v letu 2011
predvideno rušenje, ki pa do tega še sedaj ni prišlo. Kljub temu se pogajajo z lokalnimi
oblastmi za trajno rešitev prostorske problematike mladinskega centra. Delovanje kluba je na
lokalni ravni za lokalno skupnost, vendar so si z dolgoletnim obstojem in izpeljanimi projekti
pridobili tudi ţe drţavno in mednarodno prepoznavnost.
Lokacija prostorov v katerih se izvajajo dejavnosti so v centru naselja z izjemo MC Breţice,
ki ima lokacijo v bolj obrobnem delu mesta v prostorih bivše vojašnice JLA, kjer mladinski
center obratuje še danes. Lokacija je bila primeru MC Breţic eden glavnih problemov, saj so
na začetku imeli prostore v stavbi nekdanje gimnazije v centru Breţic. Vendar se je na dolgi
rok se je izkazalo, da je občina imela prav glede lokacije in je namenila primernejšo stavbo za
mladinski klub, saj ima boljše in večje prostore kar je pomembno predvsem pri koncertnih
dejavnostih, ki imajo pomembno vlogo pri obratovanju kluba (Novoselc, 2010).
Pri organizacijski obliki se MC Breţice najbolj razlikuje v primerjavi s preostalimi tremi
primeri v tej kategoriji. MC Breţice je bil ustanovljen kot javni zavod, pri čemer je občina kot
soustanovitelj mladinskega centra prispevala brezplačen najem prostorov, ki so tudi v njeni
lasti, in sredstva za plačo direktorice, projektnega vodja in čistilke (Novoselc, 2010).
Ambasada ŠKM v pravnem kontekstu ne obstaja, v njem deluje le društvo, ki je bolj ali manj
mrtva točka na papirju in je njena ustanovitev le posledica razmer ter nadomestek za
legalizacijo kluba oziroma nekakšna posredna formalizacija skvota preko društva. Lastnik
nepremičnine, kjer deluje Ambasada je Krajevna skupnost Beltinci (Muršič, 2011). Tako
CMAK, kot tudi MDBS sta v začetku delovali kot društvo, ki sta zaradi uspešnega delovanja
kmalu pridobili status mladinskega centra, kar jima omogoča sodelovanje na razpisih URSM.
CMAK deluje v prostorih, ki so zasebna last Gostinsko turističnega podjetja Hotel Cerkno
d.o.o.
Pri virih financiranja se od ostalih najbolj razlikuje Ambasada ŠKM saj v pravnem kontekstu
ne obstaja, razen društva, ki deluje v njem. Glede financiranja umeščajo vse preseţke iz
gostinske dejavnosti v sklad za upravljanje in obnovo prostorov, nastopajoče pa skušajo
plačati s sredstvi, zbranimi ob glasbenih dogodkih. Sredstva za izvajanje programov
pridobivajo tudi kot društvo na podlagi razpisov Javnega sklada za kulturne dejavnosti, kjer
so v večini primerov neuspešni saj je veliko društev, ki se potegujejo za ta sredstva (Muršič,
2011). Preostali trije klubi so zelo uspešni in iznajdljivi pri črpanju sredstev iz različnih virov.
Tako se financirajo iz lastno vzpostavljene gostinske dejavnosti in vstopnin, iz naslovov
svojih občin, na razpisih URSM in Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD), ki
večinoma financira kulturne projekte in opremo ter iz Kluba študentov iz lokalnega okolja.
MDBS pa še uspešno pridobiva sredstva iz Ameriške ambasade, Kozjanskega regijskega
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parka, uspešno so kandidirali na razpisih Evropskega socialnega sklada (tudi MC Breţice) ter
s prijavami projektov pri Movit-u.
Vsem je skupno poslanstvo, da bi vzdrţevali kulturni in umetniški utrip v lokalnem okolju ter
vodili razna izobraţevanja, delavnice in športne dogodke, ki bi pripomogli k prepoznavnosti
lastnega kraja v Sloveniji in tudi v širšem okolju. Programsko se trudijo, da bi bili usmerjani
na področje drugačne kulture in alternativne glasbe, pri čemer ţelijo obdrţati nekomercialne
vsebine, kjer se dela na produktu zaradi osebnega zadovoljstva, ne da je produkt trţno
usmerjen in namenjen zgolj ustvarjanju zasluţka. Ţelijo tudi, da bi bili prostori oziroma
infrastruktura dana na voljo mladim, da z njo uresničujejo svoje ideje, projekte in podobno ter
ţelijo ohranjati te prostore avtonomne, samoorganizirane in neprofitno naravnane, kjer se
velik del prispeva s prostovoljnim delom (Novoselc, 2010; Muršič, 2011; 2012).
V tretji kategoriji so prizorišča, ki so nastala v navezavi z lokalnim klubom študentov, kateri
jim je omogočil nastanek in delovanje s finančno ali kakšno drugo podporo. V Škofje Loki
deluje Mladinsko-kulturni center (MKC) pri Rdeči Ostrigi. Njegovi zametki segajo v leto
1995, ko je Klub škofjeloških študentov (KŠŠ) dobil majhen prostor v spraznjenem
begunskem centru na vojaškem območju. Z okrepitvijo finančnega poloţaja se je razširilo
delovanja kluba. Kljub temu občina ni imela posluha glede prostorske stiske študentskega
kluba, zato so se odločili, da bodo z lastno pobudo podirali zidove in s tem zasedli še sosednje
prazne prostore. Vsa dela so izvajali aktivni člani prostovoljno, KŠŠ pa je poskrbel za nujna
finančna sredstva za material in orodje. S pridobitvijo klubskih prostorov za prireditve je
nastal mladinski center. Leta 1999 se je sedeţ KŠŠ-ja preselil na drugo lokacijo in s tem
dodatno sprostil prostore za MKC. Leta 2001 pa so prostore prenovili v podobo, kakršno ima
danes. Kasneje se še je uredil zunanji prireditveni prostor, ki je primeren za večje dogodke.
Po pestrem dogajanju v devetdesetih v Tolminu, so se leta 2000 povezala delujoča mladinska
društva in Klub tolminskih študentov v Zvezo tolminskih mladinskih društev. S tem so ţeleli
pokazati občini, da nujno potrebujejo prostore za delovanje. Tako jim je občina Tolmin leta
2002 namenila kletne prostore v centru mesta, kjer je začel delovati Mladinski in
Multimedijski center (MMC) MinK. Ta prostor je bil, tako kot vsi prostori na začetku
dodeljeni mladim, v popolnem razsulu in je bil potreben konkretne prenove. Po dveh letih
trajajoče obnove je prostor zaţivel proti koncu leta 2004, kar jim je kasneje omogočilo tudi
včlanjenje v neformalno mreţo M3C. Njihovo delovanje je usmerjeno na veliko področij in
sicer video in avdio produkcija, galerijska dejavnost, organizacija kulturnih dogodkov,
izobraţevalne dejavnosti in festivali.
Oba mladinska centra imata organizacijsko obliko nevladnega zavoda. Pri MKC pri Rdeči
Ostrigi je organiziranost in delovanje zaradi navezave na KŠŠ precej bolj kompleksno.
Posebej za pomoč Rdeči Ostrigi je nastal Zavod O, katerega primarna naloga je opravljanje
razpisnih dejavnosti in vodenje servisnega dela. Ta se je vse bolj širil in še dobil pod okrilje
tudi nekaj drugih sekcij. Vzpostavljeno imajo tudi strukturirano organizacijo za boljše
delovanje zavoda. Mladinski center ima programskega vodjo, ki se menja na vsake 2 leti ter 4
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zaposlene osebe, poleg tega pa so poskušali prijaviti dve delovni mesti na razpisu za javna
dela.
MMC MinK so Zveza društev, ki zdruţuje različne nevladne organizacije. Njihova usmeritev
je zelo široka, saj poleg kulture, ki je primarna dejavnost, pokrivajo tudi druga področja
(mladina, sociala, ekologija...). Njihov glavni fokus je kreativnost, saj menijo, da je
kreativnost eden ključnih faktorjev v procesu spreminjanja trenutne druţbene realnosti ki ni
naklonjena 'malemu' človeku. Pri tem se lokalne oblasti stalno trudijo, da ignorirajo doseţke,
saj se zavedajo, da so tovrstne organizacije in prostori gojišče kritične mase, ki so v sedanjem
sistemu precej nezaţelene. MMC MinK je ves čas v iskanju modela, "ko bi bili povsem
neodvisni od (vsaj) lokalne oblasti, a to je (ţal) tudi bolj utopija kot realnost, saj je večina
stroškov pri organizaciji enega samega koncerta, če hočeš oz. moraš, zadovoljiti vse zakonske
predpise, namenjeno neprogramskim vsebinam (varnost, sazas) potem je tu še t.i. hladni
pogon, ki na letni ravni zahteva razne certifikate, davčne blagajne, poţarno opremo,...
Skratka namesto v vsebine je potrebno vlagati v zakonodajo (Leban, 2017)."
Oba nevladna zavoda sta uspešno črpala finančna sredstva preko lokalne skupnosti, URSM ter
Ministrstva za kulturo in Javnega sklada za kulturne dejavnosti. MKC pri Rdeči Ostrigi je ţe
od začetka delovanja pridobival sredstva KŠŠ-ja, poleg tega imajo lastne prihodke od
gostinske dejavnosti in izposoje opreme. Prav tako so prejeli nekaj sredstev iz prijave
posameznih projektov, iz projektov Mladi v akciji in iz Evropskega programa prostovoljstva
(EVS). Sodelovanje z občino pa je prisotno zadnjih nekaj let, kjer je prišlo do izboljšanja
odnosov zaradi zglednega delovanja. MMC MinK je poleg prej omenjenih virov odkril razne
druge vire sofinanciranja med katerimi so Ministrstvo za šolstvo in šport, Slovenski filmski
center, prav tako jim je uspelo črpati sredstva tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
in Evropskega kulturnega sklada, prav tako pa so vključeni v mednarodni projekt sodelovanj
"Echoes From Invisible Landscapes", ki ga financira EU Komisija - Kreativna Evropa.
Razmerje financiranja je bilo preko razpisov 2/3 in s strani občine 1/3 sredstev, ki so ji
potrebovali za delovanje. MMC MinK si deli prostor s ŠK Tolmin, kateri precej laţje
pridobivajo finančna sredstva, samo ti raje vlagajo v hedonistične zabave, namesto da bi
svojim vrstnikom ponudil še kakšen dodaten kvaliteten dogodek (Muršič, 2012; Leban, 2017).
Lokacija MKC pri Rdeči Ostrigi leţi izven centra mesta na območju parka in zelenih površin,
lastništvo nepremičnine pa je javnega značaja, ki jo ima v lasti Knjiţnica Ivana Tavčarja
Škofje Loka. Kot je bilo omenjeno je dobil KŠŠ majhen prostor, katerega so razširili in
preuredili z lastnimi sredstvi in delom. Na začetku je MKC deloval na pol legalno, pri čemer
so sproti reševali najnujnejše stvari za sprejemljivo delovanje centra. Kasneje se je pritisk s
strani oblasti in raznih inšpekcij tako povečal, da so popolnoma legalizirali delovanje. Tako so
izdelali gradbeno dokumentacijo, si pridobili gradbeno dovoljenje in s tem vse potrebne ţige
za uporabno dovoljenje. MMC MinK ima lokacijo v centru mesta, katere lastnik je občina,
nevladna organizacija pa je upravitelj prostorov. V letu 2011 se je občina odločila, da bo
ustanovila javni zavod, ki bo pokrival tudi dejavnosti trenutno delujoče nevladne organizacije,
pod pretvezo nadgrajevanja dejavnosti in transparentnosti NVO ter olajšano delo, ker se ne bo
več potrebno ukvarjati s tekočimi stroški in investicijami. Kasneje se je izkazalo, da ima
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občina skrite interese, saj je nevladna organizacija bila upravitelj prostorov, ki so v lasti
občine, s prenosom upravljanja prostorov pa bodo po 15ih letih izgubili avtonomijo, kjer bo
občina skrbela za prostor, nevladna organizacija pa ga bo polnila z vsebinami (Muršič, 2012;
Leban, 2017).
Veliko primerov je, ko občina z ustanovitvijo mladinskega centra - javnega zavoda ţeli na
hitro potešiti interese aktivnih mladih pobudnikov. Tako ustanavljanje javnega zavoda je
marsikdaj sredstvo za utišanje obstoječe lokalne pobude, kamor v najslabšem primeru
nastavijo ljudi za vodenje, ki so odloţeni kadri in se niso obnesli na drugih poloţajih. Takšni
nimajo ne izkušenj in ne posluha za potrebe mladih v lokalnem okolju, s čemer se povzroči
več škode kot koristi.
Eden takšnih primerov je bil v Sevnici, kjer se je zgodba začela leta 2001 z ustanovitvijo
Mladinskega centra Sevnica. Ta je nastal z ogromno volje in prostovoljnim delom članov ter
s finančno podporo lokalnega študentskega kluba za izvajanje programa. Kvaliteta dogajanja
je bila prepoznana širši okolici, saj so tja hodili mladi iz celotnega Posavja. Z zavedanjem, da
prostovoljstvo ni trajna rešitev, so se obrnili na občino za pomoč in podali predlog za
ustanovitev javnega zavoda za mladino. Občina je to idejo z veseljem pograbila, poleg še
dodala sekcije za šport, kulturo in turizem in ustanovila KŠTM (Zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti). S tem se je ta uspešna zgodba končala, saj so zaposlili ljudi,
ki nimajo posluha za mladino in poznavanja o kulturi in kljub opozorilom, da stvari ne
delujejo dobro, se ni nič zgodilo. Tako se je
zavod ukvarjal sam s seboj in z birokracijo,
trpel pa je program in posamezniki, ki so pred
tem ţe vzpostavili temelje.
V četrti kategoriji sta prizorišči, ki sta po
nastanku najmlajši od vseh obravnavanih
primerov in sta nastali kot odgovor zaprtja
prepoznavnih in pomembnih lokalnih
prizorišč tako v Slovenskem kot tudi
mednarodnem prostoru. Skupno jima je to,
Slika 14: Trainstation Squat v Kranju
da sta obe prizorišči začeli delovati kot
(foto: Šipić, 2015)
skvot, z ilegalno zasedenimi prostori, kjer sta
s prostovoljnimi akcijami in lastnimi sredstvi preuredili zapuščene objekte do te mere, da sta
lahko začeli izvajati redni kulturno-umetniški program.
V Kranju imajo pomembno samoniklo prizorišče Trainstation Squat (slika 14), ki je javnosti
odprla svoja vrata novembra 2011 in ga upravlja Kulturno-umetniško društvo SubArt. Začetki
Trainstation-a segajo ţe v leto 2001, ko je v Kranju začel delovati Izbruhov bazen, ki je bil
eden najbolj prepoznavnih centrov alternativne kulture v Sloveniji. V zaskvotiranem bazenu
so se trudili 10 let oblikovati prostor svobode in avtonomije. Po nekaj letih delovanja je sprva
prišlo do razkola med deleţniki, ki so upravljali bazen, ti so se ločili in del ekipe, ki je odšel je
ustanovil KUD SubArt. Kasneje v letu 2011 je Mestna občina Kranj prodala zemljišče s
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pripadajočimi objekti, kjer je deloval Izbruhov bazen in se je takrat pokazala nuja po
pridobitvi prostorov za alternativno kulturo. Kljub močnim pritiskom na lokalne oblasti s
strani mladih, ta ni imela posluha zanje (Šulc, 2015).
Tako so člani SubArt-a sami začeli iskati primeren prostor v katerem bi lahko delovali. Takrat
so zasledili zapuščen lesen objekt, ki je bil zapisan kot javno dobro. Posamezniki so ţeleli
stopiti v stik z lastnikom objekta za pridobitev dovoljenja za uporabo, vendar se ta ni našel.
Tako so ti zasedli prazne prostore, jih očistili in dogradili notranjost. Kmalu za tem so bili
prostori pripravljeni na prve prireditve. Po nekaj časa delovanja sta ţe sam program dogajanja
in podpora v javnosti pokazali smiselnost delovanja skvota, še posebej po zaprtju Izbruhovega
bazena (Šulc, 2015). Pri tem akterji opozorijo, da je lokalno in regionalno Trainstation Squat
edini večnamenski prostor, ki izvaja redni program z marginalnimi in nekomercialnimi
vsebinami namenjene ohranjanju in razvijanju (Muršič, str. 116, 2012):







mladinske, nekomercialne, alternativne kulture,
za stičišče različnih subkultur,
za ustvarjanje kulturnih, izobraţevalnih dogodkov in projektov,
za socialni in sproščen druţabni prostor,
za ateljeje in glasbene studie,
za dnevni socialni kreativni center.

Z zaprtjem MKSMC-ja leta 2015 je Koper utrpel hud udarec, pri čemer se je onemogočilo
delovanje številnim mladim, društvom in posameznikom. Kot odgovor da v Kopru ni
ustreznih prostorov, v katerih bi potekale dejavnosti izven formalnih okvirjev na podlagi
ustvarjalnosti, razvoja potencialov ter soustvarjanja lastnega prostora, so nekateri posamezniki
našli svoje prostore v zapuščeni tovarni INDE v industrijski coni (slika 15). Ti prostori so bili
v zelo slabem stanju z ogromnimi količinami odpadkov. Na lastno pobudo so pobrali in
odnesli smeti, gradbene odpadke in
uporabljene injekcijske igle, popravili vrata,
okna in stene ter v razmeroma kratkem času
prostore pripravili na druţenje s kulturnimi,
umetniškimi in nestrankarsko druţbenopolitičnimi dogodki. Tako je zapuščena
tovarna v februarju leta 2015 postala
prizorišče druţbenega gibanja, imenovana
Ustvarjalna Platforma INDE (INspired by
Slika 15: Območje delovanja UP INDE v Kopru
DEstruction - navdih v uničenju) (Šulc,
(foto: Širok, 2017)
2015).
Na njihovi spletni strani (Ne oblast, temveč moč, 2015) so zapisali, da so zapuščina
devastacijske socialno-ekonomske bombe, ki se ne mislijo sprijazniti s trenutnim stanjem,
ampak si ga ţelijo spremeniti na njihove potenciale, potrebe in ţelje. Tako zasedba,
osvoboditev in vzpostavitev Ustvarjalne Platforme INDE poleg upora in kritičnosti druţbe
opozarja še na:
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preteklo izkoriščevalsko politiko lastnikov tovarne INDE. Prejšnja lastnika tovarne
INDE sta stečajna Kraški Zidar in Konstruktor, ki imata neporavnane dolgove do več
kot 650 delavkam in delavcem,
brezizhodno stanovanjsko problematiko mladih, neustrezno stanovanjsko politiko in
visoko stopnjo brezposelnosti,
naraščajoče število revnih, ljudi na pragu revščine ter brezdomnih ljudi,
propadanje zapuščenih prostorov v lokalnem okolju, saj bi lahko številna prazna
stanovanja in poslovne prostore v rokah bank namenili ljudem za bivanje oziroma
ustvarjanje in druţenje,
komercializacijo mladinskih klubov, centrov in organizacij in njihovo odvisnost od
njihovih financerjev.

Obe prizorišči imata lokacijo izven centra mesta v industrijski coni, brez neposredne bliţine
stanovanjskih območij. Sicer je v začetku delovanja Trainstation Squata hrup motil bliţnje
stanovalce, vendar so tamkajšnji akterji izolirali prostor in od takrat nimajo več s tem
problemov. Prav tako sta obe prizorišči pri policiji ocenjeni z nizko stopnjo ogroţenosti, kjer
ti ne bodo posredovali dokler ne bo prijav (Šulc, 2015; 2017).
Oba delujoča skvota imata širšo podporo s strani javnosti, saj so sokrajani prepoznali
potencial organizirane in ustvarjalne mladine in so navdušeni nad idejo urejanja zapuščenih
stavb in bliţnje okolice ter vzpostavitvijo prostorov za druţenje. V Kranju uţivajo podporo
pri Uradu za druţbene dejavnosti na kranjski občini, med drugim so omenjeni tudi v Strategiji
razvoja kulture v Kranju 2015-2022 in tako pozitivno ocenjujejo odnos in prispevek s strani
lokalnih oblasti do skvota, kjer ţe od vsega začetka poteka dialog z njimi. Prav tako
sodelujejo tudi pri drugih projektih, pomembnih za razvoj lokalne skupnosti (npr. pomoč pri
razvoju aplikacije I Kranj, občini dajejo v najem opremo in delavce na različnih dogodkih v
Kranju ipd.). Z dolgoletnimi izkušnjami pa so si nabrali ogromno znanja iz različnih področij,
kar so prepoznale tudi druge lokalne organizacije, s katerimi aktivno sodelujejo (Mestna
knjiţnica Kranj, Layerjeva hiša, Zavodom za turizem Kranj, Gimnazija Kranj, projekt
Prenova soseske Planina ter nekatere neformalne skupine mladih) (Šulc, 2015; 2017). Z
drţavo nimajo vzpostavljenega vidnejšega sodelovanja, z izjemo prijave na kakšen razpis. Ker
se v tem prizorišču trudijo delovati po zakonih, imajo največji problem, da so nekateri zakoni
tako, da ne ločijo samoniklih prizorišč in tistih, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
Največje teţave predstavljata Zakon o varovanju ter Zakon o avtorskih pravicah in z njim
povezana agencija SAZAS (Šulc, 2017).
Koprska občina pa ima bolj nevtralen odnos prizorišča, pri čemer so mnenja da z ureditvijo
Centra mladih v bivših prostorih MKSMC-ja, potrebe po zadrţevanju na tistem območju več
ne bo. Poleg tega imajo izrazito podporo od Krajevne skupnosti Olmo, v kateri se skvot
nahaja, Varstvenega delovnega centra in Društva Svit, ki so jim zagotovili pribor za varno
odstranjevanje injekcijskih igel (Šulc, 2015).
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Oba objekta sta bila na začetku v zelo slabem stanju, pri čemer nista bila priključena niti na
osnovno infrastrukturno omreţje. V Kranju je na začetku občina prevzela lastništvo objekta,
pri čemer so se odločili za njegovo delno ureditev (ureditev strehe, izolacije in napeljave
elektrike), še vedno pa je bil objekt brez kanalizacije, vode, sanitarij ter potreben mnogih
drugih investicij v notranjih prostorih (Šulc, 2015).
Kot je bilo ţe omenjeno, je na začetku v Kranju občina prevzela lastništvo nad objektom,
vendar so zaradi zakonsko neustreznih pogojev razne inšpekcije začele pritiskati na občino, ki
je društvu SubArt ponudilo moţnost odkupa objekta ali pa izselitev. Tako so aktivni člani s
pomočjo dobrodelnih dogodkov zbrali dovolj sredstev za odkup le-tega in s tem prenos
lastništva v njihove roke. V Kopru sta bila še v času zasede lastnika takrat stečajna Kraški
Zidar in Konstruktor, v letu 2016 pa je lastništvo nad tovarno INDE dobila Druţba za
upravljanje terjatev bank (DUTB). V obeh primerih so se s prenosom lastništva začele
pojavljati večje teţave glede zadrţevanja na območjih delovanja (Šulc, 2015).
Tako so se v Kranju začeli soočati z raznoraznimi omejitvami, ki izvirajo iz neustrezne
ureditve določenih predpisov. Te omejitve izhajajo iz nerazumevanja drugačnosti
funkcioniranja in pomena alternativnih prizorišč s strani drţave. Tako se v prostorih skvota ne
bi smelo izvajati dejavnosti, saj je namembnost objekta skladišče, za spremembo
namembnosti pa bi morala MO Kranj spremeniti celoten prostorski načrt tega območja,
popolna ureditev tega območja pa se zdi skoraj nemogoča. Poleg tega opozarjajo na
neustrezno in nerazumevajoče urejanje delovanja manjših neprofitnih organizacij,
neupoštevanje statusa v javnem interesu in delovanju v druţbeno korist v primerjavi s
profitabilnimi klubi in diskotekami (Šulc, 2015; 2017).
V Kopru pa je bil v začetku 2017 izdan ukaz, da je potrebno vso območje izprazniti zaradi
odstranjevanja azbestne kritine, odpadnih injekcijskih igel in preostalih odpadkov. Kolektiv
zasedenega objekta U.P. INDE je sicer pozitivno sprejelo ukrep sanacije industrijskega
območja, vendar se nikakor niso strinjali z izpraznitvijo prostorov. Z zasedo so temeljito
očistili prostore in zunanjo okolico, poleg tega pa so nastanjeni v edinem objektu, ki je prekrit
z opečnato streho. Uporabniki so ta ukaz videli kot pretvezo, da jih DUTB ţeli na silo
odstraniti iz območja. Kasneje, 6. junija, je območje dobilo novega lastnika Valterja Krmca,
direktorja podjetja KMK Box, ki je takoj začel izvajati ukrepe zaprtja vseh dostopov do
tovarne in tako onemogočiti vstop vsem obiskovalcem do samoniklega prizorišča INDE. S
tem se je začelo zadnje obdobje delovanja U.P. INDE, ki so zaradi zasebnega lastništva s 15.
septembrom 2017 tudi uradno zaključili obratovanje v prostorih tovarne (Obstajamo!, 2017;
Se vidimo!..., 2017).
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Preglednica 8: Pregled obravnavanih samoniklih prizorišč in njihove značilnosti
Ime prizorišča
AKC Metelkova

Začetek
delovanja
1991

Pridobitev
prostorov
Zasedba opuščenih
vojaških objektov
Zasedba opuščenih
vojaških objektov

Lastnik
nepremičnine
MO Ljubljana

Lokacija

MO Maribor

V bliţini centra
mesta

Nevladni zavod

1966

Občinski prostori
Oporoka

1996

Krajevna skupnost

V bliţini centra
mesta
V bliţini centra
mesta
V centru naselja

Društvo

1919/1987

Športna unija
Slovenije
KUD France Prešeren

Občina Breţice

Obrobni del mesta

Društvo
Društvo

Samofinanciranje, izjemoma na razpisih

V centru naselja

Mladinski center javni zavod
Društvo

Hotel Cerkno d.o.o.
Knjiţnica Ivana
Tavčarja
Občina Tolmin

V centru naselja
Obrobni del mesta

Društvo
Nevladni zavod

Center mesta

Društvo oziroma
zveza društev

KUD SubArt

Industrijska cona

Društvo

Občine, URSM, JSKD, Klub študentov, evr.
socialni sklad
Občine, URSM, JSKD, Klub študentov, evr.
socialni sklad, Ameriška ambasada,
Kozjanski reg. park
Občine, URSM, JSKD, Klub študentov
URSM, MK, JSKD, Klub študentov,
posamezni projekti, EVS
MK, JSKD, MIZS, URSM, slovenski
filmski center, evr. kluturni sklad, evr. sklad
za regionalni razvoj
URSM, MO Kranj, MK, samofinanciranje

DUBT

Industrijska cona

Brez

samofinanciranje

1994

MC Breţice

1997

Zasedba občinskih
prostorov
Občinski prostori

MD Bistrica ob
Sotli

1996

Občinski prostori

Občina Bistrica ob
Sotli

CMAK
MKC pri Rdeči
Ostrigi
MinK Tolmin

1997
1995

Občinski prostori
Občinski prostori

2002

Ministrstvo za
notranje zadeve

TrainStation
SubArt
INDE Koper

2011

Zasedba opuščenega
skladišča
Zasedba opuščene
tovarne

2015 - 2017

Financiranje
MOL - Oddelek za KD, URSM, MK, evr.
socialni in kulturni sklad
Iz različnih uradov MOM, MK, URSM,
Urad RS za komuniciranje, evr. kulturni
sklad, itd.
Občinski program za kulturna društva,
URSM
Samofinanciranje

Pekarna magdalenske
mreţe
MKNŢ Ilirska
Bistrica
KUD France
Prešeren
Ambasada ŠKM

Center mesta

Organizacijska
oblika
Društvo
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4. ANALIZA MESTNE OBČINE PTUJ
Mestna občina Ptuj leţi v SV Sloveniji (slika 16) v Podravski statistični regiji. Natančneje
obsega J del osrednjih Slovenskih goric, SZ del Ptujskega polja, s skrajnim JZ delom pa sega
na Dravsko polje na desnem bregu reke Drave. Površina občine je 66 km2 in je sestavljena iz
10. naselij (slika 17). Mesto Ptuj je regionalno središče nacionalnega pomena, s pomembnim
gospodarskim središčem in prometnim kriţiščem, kjer so razvite pomembnejše javne
funkcije. S tem se Ptuj usmerja v razvoj osrednjega upravnega, gospodarskega,
zaposlitvenega izobraţevalnega, kulturnega, zdravstvenega in prometnega središča Spodnjega
Podravja (VISMOP, 2015).

Slika 16: Prikaz lege MO Ptuj na karti Slovenije
(VISMOP, 2015)

Slika 17: Prikaz naselij znotraj MO Ptuj
(VISMOP, 2015)

V Trajnostni urbani strategiji (VISMOP, 2015) so razdelili MO Ptuj na 2 območji: (1) na
Jedrno območje, ki obsega naselje Ptuj, kjer prevladuje strnjena pozidava in se v prostoru
jasno loči od okoliške razpršene poselitve ter (2) na okolico mesta (preostala naselja), kjer je
ob nekaterih strnjenih naseljih območje razpršene poselitve. Z vidika trajnostnega razvoja je
pomembno, da se razvoj usmerja v obe območji, še posebej pa na področju prometa zaradi
dnevnih migracij, ki z usmeritvijo v trajnostne oblike prispeva k zmanjšanju prometnih
obremenitev in k boljši kakovosti zraka. Kljub usmerjanju razvoja v obe območji pa so v
sklopu dokumenta za Jedrno območje opredelili tri območja prednostnih naloţb, kjer je za
potrebe našega magistrskega dela, še posebej zanimiva Prednostna naloţba 1 (slika 18). Tukaj
so opredelili ukrepe na področju izboljšanja stanja urbanega okolja, oţivitev mest, sanacijo in
dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjševanje onesnaţenosti zraka in spodbujanje
ukrepov za zmanjšanje hrupa.
Posebno pozornost se v MO Ptuj mora nameniti staremu mestnemu jedru, saj ga je potrebno
glede na njegove specifičnosti obravnavati s posebnim poudarkom glede na ostale predele.
Stara mestna jedra povsod po Evropi predstavljajo potenciale za razvoj javnih površin,
kulturne dediščine, raznih storitvenih in kulturnih dejavnosti in s tem razvoj turistične
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privlačnosti. Zato je potrebno za privlačnost starega zgodovinskega mestnega jedra potrebno
uskladiti ključne dejavnike na različnih področjih. Temu primerno leţi območje mestnega
jedra v Prednostni naloţbi 1 v sklopu izvajanj CTN-prednostnih naloţb (VISMOP, 2015).

Slika 18: Posamezna izvajanja CTN-prednostnih naloţb (VISMOP, str. 18, 2015)

Socialna struktura je v starem mestnem jedru slabša, kot pa v preostalih predelih Ptuja, saj je
tukaj niţja povprečna izobrazba in višja stopnja brezposelnosti. Velika ovira pri izboljšanju te
komponente je varovanje kulturne dediščine, kjer je varstevni reţim prisoten skoraj po
celotnem starem mestem jedru in se pojavlja v večini primerov kot arheološka in profana
stavbna kulturna dediščina. To predstavlja dodatne omejitve pri razvoju mestnega jedra, saj so
zaradi tega daljši birokratski postopki, večje investicije v razvoj in prenovo in s tem manj
zanimanja za vlaganja v ta predel mesta (VISMOP, 2015).
MO Ptuj je center izvajanja kulturne dejavnosti v Spodnjem Podravju, kjer lahko kulturo
razdelimo na različna področja in sicer na kulturno dediščino in muzejska dejavnost, arhivska
dejavnost, knjiţnično dejavnost, umetniški programi, ljubiteljske dejavnosti in mladinska
kultura. Prav tako je potrebno omeniti ţe uveljavljene festivale, kot so glasbeni festival
Arsana, Art Stays, Dnevi poezije in vina in kurentovanje ter več manjših festivalov, ki
izpopolnjujejo kulturno-turistično ponudbo mesta (VISMOP, 2015; LPKMOP, 2016).
Velik prispevek na področju kulture doda Center interesinih dejavnosti (CID) Ptuj, ki ţe od
ustanovitve leta 1994 izvaja dejavnosti za otroke in mladino ter razvija različna mladinska
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dela, kot so servisna dejavnost za mladinske organizacije in neformalne skupine mladih,
klubski program, informiranje in svetovanje za mlade, skrb za obratovanje in program
Mestnega kina Ptuj, idr. V svojih 23ih letih uspešnega delovanja se je CID razvil v vodilno
organizacijo na področju mladinskega dela v Spodnjem Podravju, pri čemer so njihovi
programi usmerjeni v dvigovanje kakovosti ţivljenja mladih, smiselno uporabo njihovega
prostega časa in nudenje pomoči pri iskanju njihovih razvojnih potencialov (VISMOP, 2017).

4.1. Izbrani demografski kazalniki za MO Ptuj
V prvem polletju 2017 je v MO Ptuj ţivelo 23.117 ljudi, kar jo uvršča po številu ljudi na 14.
mesto in se po prebivalstvu lahko primerja z občinami Škofje Loka, Breţice, Slovenska
Bistrica in Krško (SURS, 2017a). Če pogledamo grafikon 1, ki prikazuje gibanje prebivalstva
zadnjih 10 let, vidimo, da se je v tem času število ljudi v občini zmanjševalo, pri čemer se je
ta trend v zadnjih treh letih precej upočasnil in ni večjega upada. Večji upad števila
prebivalstva se je zgodil v letih 2012 in 2013, kjer se je zmanjšalo število ljudi v občini za
skoraj 400 prebivalcev. V preglednici 9 imamo prikazane podatke skupnega prirasta v zadnjih
10-ih letih, kjer lahko primerjamo trend gibanja prebivalstva občine s Slovenijo. Za Slovenijo
velja, da je imela pozitivni skupni prirast, ki pa je po letu 2009 močno upadel. Obratno velja
za MO Ptuj, ki ima ves čas negativni skupni prirast, vendar se je v zadnjih letih upočasnil,
tako da ni večjih sprememb v številu prebivalcev.
Grafikon 1: Gibanje prebivalstva MO Ptuj med 2007 in 2017 (SURS, 2017b)
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Preglednica 9: Skupni prirast na 1000 prebivalcev za Slovenijo in MO Ptuj (SURS, 2017c)
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Povprečna starost v MO Ptuj je 44,4 let, kar je višje od Slovenskega povprečja, ki znaša 43 let
(SURS, 2017d). Z vidika razpisov Urada RS za mladino se večina samoniklih prizorišč uvršča
v kategorijo mladinskih centrov (Muršič, 2011; 2012). Torej njihovo glavno delovanje je
usmerjeno za mlade, ki so po definiciji ZJIMS-a (3. člen, 2010) "mladostniki in mlade odrasle
osebe obeh spolov, starih od 15. do dopolnjenega 29. leta." Torej, če pogledamo grafikon 2,
vidimo da je bilo leta 2017 v MO Ptuj okoli 3.300 mladih. Če pa pogledamo gibanje mladih
od leta 2008 naprej, opazimo da njihovo število neprestano upada in se je od takrat zmanjšalo
za okoli 1.300 mladih. Prav tako nam preglednica 10 prikazuje število učencev, dijakov in
študentov v MO Ptuj od leta 2011, kjer lahko opazimo, da število le-teh ves čas upada in se je
do leta 2016 zmanjšalo za skoraj 400.
Grafikon 2: Gibanje mladih med 15 in 29 let v MO Ptuj (SURS, 2017e)
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Preglednica 10: Učenci, dijaki in študenti v MO Ptuj (SURS, 2017g)
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Preglednica 11 nam prikazuje število brezposelnih oseb v MO Ptuj med leti 2011 in 2016,
kjer lahko vidimo, da je bila največja brezposelnost leta 2012 in je znašala 1.430 ljudi. Od
takrat naprej pa se število brezposelnih neprestano zmanjšuje. V preglednici 12 imamo
prikazano stopnjo brezposelnosti, tako da lahko podatke občine primerjamo s Slovenijo in
Podravsko statistično regijo. Tako v Sloveniji, kot tudi v Podravski statistični regiji, je bila
najvišja stopnja brezposelnosti leta 2014, v MO Ptuj pa je takrat ţe brezposelnost upadala. Po
letu 2014 je brezposelnost začela upadati tudi na drţavni in regionalni ravni. Če primerjamo
stopnjo brezposelnosti za leto 2016 vidimo, da ima MO Ptuj precej niţjo stopnjo
brezposelnosti v primerjavi s Slovenijo, še posebej pa v primerjavi s Podravsko statistično
regijo.
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Preglednica 11: Brezposelni v MO Ptuj (SURS, 2017g)
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Preglednica 12: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji in v MO Ptuj (SURS, 2017f)
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4.2. Razvojni dokumenti MO Ptuj
4.2.1 Trajnostna urbana strategija 2015 - 2025
V Trajnostni urbani strategiji so na podlagi delavnic in anket v sklopu nastajanja dokumenta
oblikovali razvojne izzive MO Ptuj, kjer bomo izpostavili le najpomembnejše, ki se skladajo
za potrebe magistrskega dela (VISMOP, str 47, 2015):





turistični razvoj mesta, inovativni turistični produkti in storitve ter učinkovita
promocija,
oţivljanje starega mestnega jedra na načelih trajnostnega razvoja,
ponovna revitalizacija degradiranih urbanih površin,
zagotavljanje višje kakovosti ţivljenja vsem občankam in občanom: vzgojno
izobraţevalni programi, socialni programi, kulturni in športni programi ter vsi
programi za ustvarjalno in kreativno preţivljanje prostega časa.

Za uresničevanje postavljene vizije v VISMOP-u (2015), se bo MO Ptuj osredotočila na
izvajanje strateških usmeritev:
1. Mesto poslovnih priloţnosti - podpora investitorjem in podjetjem, ki bodo zagotavljali
gospodarsko rast in s tem nova delovna mesta;
2. Okolju prijazno mesto - izboljšanje prometne dostopnosti, energetske učinkovitosti in
ureditev področja ravnanja z odpadki;
3. Zakladnica tisočletij - spodbujanje turističnega razvoja, ohranjanje kulturne dediščine
in spodbujanje sodobne kulturne ustvarjalnosti, revitalizacija starega mestnega jedra;
4. Mesto aktivnih, zdravih in ustvarjalnih ljudi - zagotavljanje kakovostnih vzgojno
izobraţevalnih programov, športno-rekreacijskih površin, dostopnost zdravstvenih in
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socialnih storitev ter izboljšanje bivalnih pogojev za mlade, starejše in socialno
ogroţene.
Strateške usmeritve so nadalje razčlenjene v obliki ciljev, na podlagi katerih se bo poskušalo
doseči izboljšanje razmer v občini. Podrobneje bomo predstavili 3. strateško usmeritev
Zakladnica tisočletij, saj ta vsebuje cilje za izboljšanje turistične ponudbe in kulturnega
dogajanja v navezavi s kulturno dediščino in starim mestnim jedrom (VISMOP, 2015).
Zaradi pestrega zgodovinskega razvoja na tem območju vse od Rimljanov naprej ima Ptuj
zelo bogato in raznoliko kulturno dediščino. Danes je na Ptuju osrednji prostor izvajanja
kulturne dejavnosti v Spodnjem Podravju s sedeţem mnogih kulturnih ustanov. Različne
oblike kulturno-umetniških dejavnosti in festivalov pomembno prispevajo h kulturnemu in
druţabnemu utripu mesta ter prispevajo k njegovi prepoznavnosti. Ena izmed glavnih nalog
MO Ptuj bo tako zagotavljanje dolgoročnega, vzdrţnega in učinkovitega delovanja ustrezne
organizacijske strukture na (1) krovni ravni na področju turizma in s njim povezanimi
prireditvami ter na (2) področju revitalizacije starega mestnega jedra (VISMOP, 2015).
Tako bo posebna pozornost namenjena ukrepom za oţivitev mesta, kjer se bo vlagalo v
reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mesta, s čemer bo prihajalo do
zmanjšanja konflikta zaradi posegov na še nepozidana zemljišča. V starem mestnem jedru je
ogromno lokacij in objektov kulturne dediščine, ki so potrebni posegov za ponovno uporabo
le-teh. Z njihovo prenovo se bo povečala privlačnost urbanega okolja in hkrati ustvarjanje
boljših pogojev za razvoj gospodarskih in druţbenih dejavnosti (VISMOP, 2015).
Tretja strateška usmeritev, Zakladnica tisočletij, ima postavljenih 5 ciljev z dodanimi ukrepi,
ki podajajo smernice na kakšen način, bi se ti cilji dosegali (VISMOP, str. 64, 2015):
1. Pozicioniranje Ptuja kot privlačno, butično turistično, kulturno ţivahno in z dediščino
bogato mesto, kjer se ţeli vzpostaviti enovit organizacijski model za celostno
komuniciranje festivalov in drugih turističnih in kulturnih prireditev in ozaveščanje in
vključevanje lokalnega prebivalstva v priloţnosti na področju kulture in turizma;
2. Dvig kakovosti in zasedenosti kapacitet obstoječe in razvoj nove turistične ponudbe
Ptuja, kjer se ţeli razvijati inovativne in doţivljajske programe in produkte na osnovi
prepoznavnih danosti mesta in dvig kakovosti obstoječih programov na področju
turizma, kulturne dediščine in kulturnih prireditev;
3. Izboljšanje pogojev za delovanje turističnih ponudnikov in kulturnih ustvarjalcev, kjer
bo poudarek na spodbujanju povezovanja med subjekti v kulturi in turizmu,
spodbujanje zasebnih investicij v ključne objekte in programe in vzpostavitev
formalnih in neformalnih oblik izobraţevanj na področju turizma in kulture;
4. Izboljšanje prepoznavnosti turističnih znamenitosti in dogodkov, kjer bi se uredile poti
in označbe kulturne in naravne dediščine v kombinaciji s fizičnimi označbami ter
vzdrţevanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine;
5. Revitalizacija starega mestnega jedra, kjer bi se vzpostavili programski, poslovni,
finančni in upravljavski načrt prenove in oţivitve z načrtovanjem programov, s
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katerimi bi v mesto spravili večje število gostov in oblikovalcev, oblikovanje ponudb,
predlogov in programa za pritegnitev zasebnih investitorjev in podjetnikov k vlaganju
v staro mestno jedro ter ponovno oţivljanje lokacij in objektov kulturne dediščine, ki
so potrebni delne ali popolne obnove.
4.2.2 Lokalni program za kulturo 2016 - 2019
MO Ptuj je leta 2016 sprejel Lokalni program za kulturo (LPK) za obdobje 2016-2019, ki
temelji na analizi in oceni izvajanja kulturnih dejavnosti v lokalnem okolju v minulem
obdobju. Nastal je v MO Ptuj in v sodelovanju s predstavniki javnih zavodov v kulturi in
drugimi posamezniki. Dokument so opredelili kot strateški dokument razvojnega načrtovanja
kulturne politike, s katerim ţelijo (LPKMOP, str. 7, 2016):






ugotoviti vlogo kulture v razvoju lokalne skupnosti in javni interes,
opredeliti področja kulture, ki zagotavljajo kulturne dobrine javnega značaja,
načrtovati investicije v javno kulturno infrastrukturo,
postaviti cilje in prioritete kulturne politike,
določiti moţnosti in časovni okvir za uresničitev načrtovanega.

V zadnjem času se na Ptuju beleţi porast kulturnih prireditev in vse večji odziv publike in
kritične javnosti, poleg tega pa sta kvaliteta in odmevnost kulturnih dogodkov, ki so umeščeni
v staro mestno jedro, pripomogla k porastu kulturnega turizma v lokalni skupnosti. Čeprav je
mestna politika do sedaj v manjši meri podpirala sodobne umetniške prakse, se je to začelo
spreminjati s poletnim festivalom ArtStays. Tako bi bilo potrebno v prihodnosti dajati vedno
večji poudarek na izvajanje sodobne veje vizualnih in glasbenih umetnosti, še povečati
dostopnost do filmske umetnosti, spodbujati vsestransko kulturno delovanje mladih ter doseči
boljše povezovanje organizatorjev prireditev in deleţnikov kulturnih dejavnosti na lokalni in
regionalni ravni (LPKMOP, 2016).
V Lokalnem programu za kulturo MO Ptuj ni konkretno zapisanih strateških usmeritev in
smernic za prihodnost, ampak so podrobneje predstavljeni posamezni projekti, lokacije,
ustanove in prireditve, ki v mestu ţe izvajajo kulturni program. Pri tem se dobi občutek, da se
vso pozornost usmerja v stvari, ki so ţe vzpostavljene in se s tem pozablja, da je kultura in
njeno izvajanje kompleksen in dinamičen pojav, ki sproti nastaja in se spreminja. Prav zaradi
te dinamičnosti bi moral biti program za kulturo zastavljen na način, ki bi dopuščal in
spodbujal nove oblike kulturnega delovanja v mestu.
4.2.3 Strategija za mlade v MO Ptuj 2016 - 2020
Strategija za mlade v MO Ptuj 2016 - 2020 je strateški razvojni dokument, katerega namen je
vzpostaviti podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v mestu.
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Potreba po tem dokumentu se je pojavila ţe pri Viziji in strategiji MOP, kjer so ugotovili, da
mladinske javne politike dejansko zadevajo vsa področja ţivljenja v lokalni skupnosti. S tem
dokumentom se ţeli vzpostaviti celovito naravnano lokalno politiko v mladinskem sektorju,
ki sega na vsa področja ţivljenja in dela mladih. Strategija je sestavljena na šest sklopov, kjer
so jasno opredeljeni cilji in ukrepi po posameznih področjih (SMMOP, 2016):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

izobraţevanje,
zaposlovanje in podjetništvo,
bivanjske razmere mladih,
zdravje mladih,
mladi in druţba ter
kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Podrobneje bomo predstavili stanje na področju kulture, ustvarjalnosti, dediščine in medijev.
Mladinska kultura je odraz časa, v katerem mladi ţivijo. Zato je kulturno udejstvovanje
mladih zelo pomembno, saj jim nudi priloţnost za osebnostno rast, kjer lahko mladi ustvarjajo
in tudi iščejo priloţnosti za profesionalno delovanje. Ker je mlade s kulturo najteţje doseči, je
zato potrebno poiskati načine, kako jim to področje najlaţje predstaviti, jim omogočiti pogoje
za izvajanje dejavnosti in spodbujati razvoj ustvarjalnih posameznikov in njihovega
sodelovanja med različnimi mladinskimi subkulturami (SMMOP, 2016).
V zadnjem času se opaţa, da so mladi vedno manj aktivni pri razvijanju lastne ustvarjalnosti
in kulturne identitete, kar posledično vodi do manjše obiskanosti kulturno-umetniških
dogodkov. Poleg tega se zadnje čase mladinsko kulturo povezuje z nočnim ţivljenjem,
organizatorji prireditev pa se osredotočajo bolj ali manj na komercialne vsebine, saj si
drugače zaradi preslabe obiskanosti ne zagotovijo dovolj finančnih sredstev. Zaradi tega
mladi ne vidijo dovolj priloţnosti na kulturnem področju, zato je posledično manj aktivnih
umetnikov in prostorov, kjer bi se lahko izmenjevale izkušnje in širila nekomercialna kultura.
Tako so izpostavljeni cilji strategije za mlade, pri čemer se ţeli (SMMOP, str.32. 2016):









zagotoviti pogoje za krepitev participacije mladih v kulturi,
vključevati mlade v prostovoljstvo in delo v društvih,
zagotoviti pogoje za boljšo dostopnost do kulturne dediščine in aktivno vključevanje
mladih v projekte povezane z njo,
zagotavljati pogoje za večjo dostopnost aktivnega kulturnega ustvarjanja za mlade,
mladim zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za infrastrukturo za umetniško
ustvarjanje,
finančne spodbude za participacijo mladih v kulturi,
izboljšati sodelovanje med ponudniki kulturnih vsebin ter
izboljšati komunikacijo med organizacijami in usklajevanje dogodkov ter boljše
izkoriščanje in povezovanje komunikacijskih kanalov.
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4.3. Zgodovina gibanja alternativne kulture na Ptuju
Na Ptuju je bilo dobro razvito gibanje alternativne kulture ţe v začetku 90. let 20. stoletja, kjer
ni bilo jasno izpostavljenih ciljev ampak so poudarjali skupno nastopanje v javnosti in
pridobitev prostorov za redno klubsko dogajanje. Ţe pred osamosvojitvijo se je zvrstilo nekaj
koncertov na prostem in v takratnem klubu mladih, vendar so s spremembo sistema izgubili
prostore in se preselili v park in na ulice. Kasneje so se v bivšem vojaškem skladišču na
Potrčevi cesti organizirali koncerti ţe eno leto pred zasedbo Metelkove. Prav tako so izpeljali
nekaj protestnih akcij in koncertov z namenom opozarjanja na poloţaj mladine in mladinske
kulture, kjer je doseglo vrhunec dogajanja s protestnim shodom po ulicah Ptuja in s
protestnim koncertom (Hedl, 1994).
Največji premiki v tej smeri so se zgodili 1992, ko so se začele dogajati spremembe v prid
alternativne kulture, saj je nastalo društvo KID Ptuj (Komuna Interesnih Dejavnosti), ki je ţe
pred svojim uradnim nastankom organiziralo nekaj zvenečih koncertov. S tem je organizacija
KID-a pokazala, da v mestu obstaja interes in zanimanje za alternativno kulturo. Med njihove
uspehe se lahko šteje organizacija 4ih majhnih festivalov v vojaškem skladišču na Potrčevi
cesti, ki je kmalu zatem postalo le še pogorišče zaradi nekaj posameznikov in uveljavljanju
njihove moči, s čemer so škodili mladini. Leto kasneje je KID Ptuj organiziralo dva
najobseţnejša projekta in sicer No Border Jam na Dravski ulici (slika 19) ter poletni
mladinski tabor Brzice '93 na urejeni plaţi ob Dravi gorvodno od mesta (Muzek, 1994).
Z večanjem pomembnosti alternativne kulture pa je ta razdelila prebivalce na sodelujoče
deleţnike na tem področju ter na prebivalce, ki so dojemali Ptuj kot spalno naselje, zaradi dela
v tovarni in preselitve iz vasi v mesto, ter zahtevali mir in pogoje, kot so jih imeli v prejšnjem
okolju. Kljub vedno bolj uspešnemu delovanju na tem področju je prišlo do blokade pri
dogodkih iz leta 1992 in nemoč vladajočih. Tako se je pokazalo, da ti ne znajo pretehtati
pomembnosti projektov za mesto in turizem in so se naslanjali na mnenje povprečnih
občanov. Vse to je vodilo v protestni koncert in shod po ulicah Ptuja (slika 20), ki je potekal
17. septembra 1993 pod vodstvom KID-a Ptuj (Muzek, 1994).
Bojan Tomaţič je takrat objavil članek v večeru: "Na Ptuju, ki se je z aktiviranjem prostora v
bivšem vojaškem skladišču razvil v središče rockovskega dogajanja v Sloveniji, se je zgodila
pr(a)va rockovska demonstracija pri nas. Med koncertom skupin (nastopilo ji je 25) so se
namreč zbrani s transparenti ("alter revolucija še traja", "prostor je brez lastnika, kultura pa
brez prostora") in podobno, napotili po mestu. "Dajte nam prostor!" so vzklikali. Podpisovali
so se pod peticijo... (Muzek, str. 29, 1994)."

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

Slika 19: Festival No border jam na Dravski ulici
(foto: Vugrinec, 1994)
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Slika 20: Protestni shod po ulicah Ptuja (foto:
Tomaţič, 1994)

Ta protest je bil prvi organiziran protest slovenskih rockerjev, pri čemer je šlo za
demonstracijo nezadovoljstva odrinjenega dela kulture na vsem Štajerskem in v Sloveniji. Ta
protest se je zgodil na Ptuju, najpomembnejšem štajerskem (slovenskem) rockovskem
središču, ki mu je nekaj dni zatem sledil protest v Mariboru na Trgu svobode ter zasedba
mariborske vojaške pekarne, ki so jo namenili mladinski kulturi. Zahteve, ki so jih podali na
Ptuju na protestu niso bile velike, zahtevali so zgolj prostore in dostojno obravnavo
subkulture (Tomaţič, 1994). Tako je takratni predsednik KID-a Vili Muzek, prebral peticijo
naslovljeno na Obrambno ministrstvo Republike Slovenije in Občino Ptuj, vsebina peticije pa
je obsegala naslednje točke:
1. Ministrstvo za obrambo RS si je prilastilo preveč pravic. Po razpadu in umiku bivše
vojske (JLA) nima pravice do razpolaganja z druţbeno lastnino.
2. Mladina nima prostorov, kjer bi lahko preţivljala prosti čas. Podobna situacija je po
vsej Sloveniji. Obstoječe stanje je potrebno popolnoma spremeniti.
3. Druţba nima posluha za alternativne oblike kulture, ki prihajajo iz dneva v dan vse
bolj na površje. Na vsakem koraku se ji postavljajo ovire.
4. Kulturi je potrebno dati največjo vrednoto, saj se le po njej sodi pripadnost nacije.
Subkultura sodi h kulturi naroda.
5. Če ne moremo skupno rešiti dve leti trajajočega problema, si bo društvo s silo
pridobilo prostore (za klub, dvorano za večje prireditve in poslovne prostore).
6. Letni program društva KID mora dobiti finančno podporo iz občinskega proračuna
občine Ptuj, saj se daje denar za vse druge (klasične) oblike kulture, za subkulturo pa
le drobtinice, za katere je potrebno vedno prosjačiti (Muzek, 1994).
Z demonstracijami na Ptuju so protestirali proti občini, ki ne priskrbi prostorov za mladinsko
kulturo ter proti obrambnemu ministru, ki sta za zapuščeno vojaško skladišče zahtevali
ogromno najemnino. Skozi to se je kazal podcenjevalni odnos oblasti do najbolj razširjenega
dela mladinske kulture in hkrati do kulturnega gibanja, ki je v veliki meri pomagal rušiti
totalitarizem prejšnjega sistema (Tomaţič, 1994).
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S peticijo so zbrali 648 podpisov iz prizorišča koncerta na dan protestnega shoda, kljub temu
pa se med odločujočimi in nosilci mladinske kulture ni nič spremenilo. Proces dodeljevanja
primernih prostorov se je zaustavil, na vztrajanje KID-a pa se je našla začasna rešitev
souporabe podstrešne dvorane, pri čemer je prevladovalo mnenje bliţnje okoliških
prebivalcev, da se tam zbirajo "rockerji, pijanci in narkomani." To so besede stanovalcev, ki
so se v prehodnem obdobju socializma preselili v mesto zaradi priloţnosti zaposlitve v
industriji in s tem moţnosti boljšega ţivljenja z večjim zasluţkom, kot pa z obdelovanjem
zemlje. Nato pa so pridobili takšno moč, da s svojimi podpisi urejajo, vodijo in nadzirajo
razvoj mladinske kulture v mestu ter pošiljajo dopise na Ministrstvo za notranje zadeve na
oddelek za javni red in mir s podpisom Skupščina občine Ptuj (Muzek, 1994).
Muzek (1994) je v svojem prispevku objavil primer takšnega dopisa z naslovom "Rock
koncerti v starem delu mesta". V njem so navedene pripombe nad koncertnimi dogodki, ki se
odvijajo na Dravski ulici in povzročajo neznosen hrup. Pri tem se sprašujejo, "ali v vladi ni
NAŠEGA človeka, ki bi razumel, da koncert in spalno naselje ne gre skupaj (Muzek, str. 29,
1994)." Pri tem se sklicujejo na osnovne pravice vsakega človeka, ne glede na starost in
trditve, da te prireditve trajajo od 21. do 4. ure zjutraj in pri tem obsojajo odgovorne, da so za
njih ti koncerti pomembnejši od kurentovanja ali podobnih prireditev v občini. Prav tako se
vprašujejo ali so jih drţavne institucije "sposobne zavarovat pred tem balkanskim sindromom
nasilja ali tudi z njimi manipulira peščica ljudi, ki ji je osnovna človeška lastnost, odnos do
sočloveka, popolnoma tuja (Muzek, str. 29, 1994)." Dodali so še: "dokler problem ne bo
rešen, zavračamo vso poslušnost in ne bomo plačevali nobenih dajatev, na vas pa je, da se
odločite za ljudi, ki vam bodo denar dajali, ali za ljudi... (Muzek, str. 29, 1994)."
Leto 1993 bo v kulturni zgodovini zapisano kot leto protestov tako na Ptuju, kot tudi v
Mariboru in Ljubljani in s tem uporabljeni novi načini izraţanja nezadovoljstva. Boji
alternativcev za lasten prostor v druţbi, za kulturo in prostore drugačneţev tečejo ţe od
pojave rock-a v Sloveniji. Končni rezultat je skoraj vedno enak, in sicer izčrpavanje z
obljubami do zloma ali pa ponudba neurejenih prostorov za katere niso bile nikoli izdana
dovoljenja, potrebna za obratovanje. V te boje so se vključevali tudi politiki, politikanti,
policijski provokatorji in ovaduhi, kar je še dodatno olajšalo delo drţave pri zatiranju
drugačnega mišljenja v druţbi. Pri tem so zahtevali veliko meri prilagodljivosti voditeljev
gibanj in rockovskih prostorov, da bi pristali na institucionalizacijo (Tomaţič, 1994). Kljub
temu pa so se deleţniki alternativne kulture uspeli prebiti v središče mesta, kjer z izjemo Ptuja
še vedno danes tam vztrajajo (v Ljubljani AC Metelkova mesto, v Mariboru MKC Pekarna magdalenske mreţe).
Glede alternativne scene po vsem zgoraj opisanem, Ptuj ni nobena izjema, saj deleţniki
alternativne kulture bijejo bitko z oblastmi v vseh krajih, kjer se ţelijo vzpostaviti neodvisni
prostori druţenja oziroma samonikla prizorišča. V prejšnjem poglavju smo opisali nekatere
primere v Evropi, kjer ţe dolgo časa obstajajo takšna prizorišča in so imela na začetku razvoja
podobne teţave kot jih imajo le-ta sedaj v Sloveniji. Glede na to, da se je na Ptuju alternativna
kultura razvijala vzporedno z AKC Metelkovo in MKC Pekarno, lahko z zagotovostjo trdimo,
da smo zamudili veliko priloţnost kulturnega in turističnega razvoja, saj sta obe prizorišči
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zelo dobro prepoznani tako na drţavni kot tudi na mednarodni ravni in sta promovirani tudi v
raznih turističnih vodnikih in priročnikih.

4.4. Katalog degradiranih območij
Za potrebe naše raziskave potrebujemo katalog degradiranih območij, ki so primerna za
umeščanje kulturnih vsebin v sklopu prenove v naselju Ptuj. S pomočjo opredelitve pojma in
meril smo popisali območja in izdelali katalog, kjer smo ta območja tudi prikazali.
Prvi korak so bile priprave na teren, kjer smo se seznanili z raziskavo in pregledali evidenco
degradiranih območij, ki so jo pripravili Špes s sod. (2012) ter register, ki so ga izdelali
Lampič s sod. (2016). Zaradi posebnosti umeščanja kulturnih vsebin smo ugotovili, da je
potrebno izbrana območja še dodatno popisati in da ti spletni bazi nimata popisanih vseh
degradiranih območij na našem izbranem območju, saj sta obe raziskavi imele pri popisu
omejitev najmanjše velikost na 1 ha. S tem namenom smo s pomočjo obeh raziskav oblikovali
in prilagodili popisni list z vsebovanimi podatki, ki bodo čim bolje predstavili trenutno
situacijo posameznega degradiranega območja za nadaljnjo analizo:
1. Sklop »Identifikacija območja«: vsebuje identifikacijsko številko območja in
natančno lokacijo, ime območja in površino DO v m2.
2. Sklop za vpis podatkov pridobljenih na terenu in preko spleta:
 značilnosti degradiranega območja, kjer bodo podatki o trenutni rabi in stanju,
obsegu, njegovem vplivnem območju, itd.;
 tip in podtip FDO (Lampič s sod., 2016), kjer bo potrebno opredeliti tip
degradacije (preglednica 3);
 opuščenost (povsem opuščeno, preteţno opuščeno, delno opuščeno) in
vzdrţevanost (ni vzdrţevano, slabo vzdrţevano, dobro vzdrţevano) (Lampič s
sod., 2016);
 dostopnost, urejenost dostopa in infrastrukturna opremljenost (slednja se bo
preverjala preko spletnega portala PISO);
 lastništvo - podatki bodo pridobljeni preko e-Sodstva - spletne zemljiške
knjige;
 namenska raba tal na območju DO - namenska raba bo pridobljena iz OPN
preko portala PISO.
Pri popisu degradiranih območij smo se prostorsko omejili na oţji urbani del Ptuja, kjer smo
na podlagi analiziranih primerov predpostavili, da se kulturne dejavnosti, predvsem
alternativna kultura, umeščajo v urbano okolje, kjer je dobra dostopnost, večja gostota
prebivalstva, lokacija s primernimi prostori za izvajanje koncertne in drugih dejavnosti, itd.
Prav tako nismo popisali vseh degradiranih območij, saj smo se omejili na območja in
objekte, ki ţe v osnovi predstavljajo potencial za umeščanje vsebin alternativne kulture. S
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prostorsko omejitvijo in postavljenimi kriteriji je sledil terenski popis po izbranem območju
(slika 21).
Po končanem terenskem popisu se je oblikoval katalog degradiranih območij v izbrani
prostorski enoti, ki vsebuje zgoraj naštete informacije o posameznih območjih. Kasneje nam
bo katalog sluţil kot osnovna baza podatkov pri izbiri lokacije za umeščanje kulturnih
dejavnosti na degradirano območje. Nato se bodo postavili kriteriji, na podlagi katerih bomo
vrednotili posamezne lokacije iz popisa ter jim določili primernost od najvišje k najniţji za
umeščanje izbranih dejavnosti.
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4.4.1 Katalog izbranih degradiranih območij
Preglednica 13: 1. Klavnica Ptuj d.o.o., Ţnidaričevo nabreţje 6 (13.10.2017)
Značilnosti
DO
(obseg, Zapuščeni objekti z dotrajano fasado, kjer je razvidno po strehi, da je objekt
trenutno stanje,...)
zajel poţar.
Tip DO:
FDO kmetijske dejavnosti;
Podtip DO:
/
Opuščenost:
Preteţno opuščeno;
Vzdrţevanost:
Ni vzdrţevano.
Površina DO
3.482 m2
Urejenost dostopa
Asfaltiran dovoz iz ceste
Obstoječa infrastruktura
E, V, K, ZP, T
Lastništvo
Javno - MO Ptuj
Namenska raba (OPN)
Druga območja centralnih dejavnosti (CD)
E - električna energija, V - vodovod, K - kanalizacija, ZP - zemeljski plin, T - telekomunikacije

Slika 22: Vhod na območje Klavnice Ptuj (lasten vir)

Preglednica 14: 2. Metalka trgovina, Vegova ulica 2 (13.10.2016)
Značilnosti
DO
trenutno stanje,...)

(obseg,

Na nepremičnini se nahaja veliko asfaltno parkirišče, ki je delno v uporabi.
Objekti na vzhodnem delu nepremičnine so namenjeni začasnemu skladišču,
skladiščni objekti na severnem delu pa so popolnoma dotrajani.
Tip DO:
FDO storitvenih dejavnosti;
Podtip DO:
FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti.
Opuščenost:
Preteţno opuščeno;
Vzdrţevanost:
Ni vzdrţevano.
Površina DO
15.209 m2
Dostop in urejenost dostopa
Asfaltiran dovoz iz dveh cest in iz bliţnjega parkirišča pri nakupovalnem
centru
Obstoječa infrastruktura
E, V, K, ZP, T
Lastništvo
Zasebno - HETA Asset Resolution, druţba za financiranje d.o.o.
Namenska raba (OPN)
Gospodarska cona (IG)
E - električna energija, V - vodovod, K - kanalizacija, ZP - zemeljski plin, T - telekomunikacije
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Sliki 23, 24: Prikaz celotnega območja bivše Metalka trgovine (lasten vir)

Preglednica 15: 3. Don Caffe gostilna, Potrčeva cesta 14 (28.10.2016)
Značilnosti
DO
(obseg, Prazen večji objekt, v katerem je prej obratovala gostilna in nočni klub. V
trenutno stanje,...)
majhnem prostoru v sprednjem delu obratuje trgovska dejavnost.
Tip DO:
FDO storitvenih dejavnosti;
Podtip DO:
FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti.
Opuščenost:
Preteţno opuščeno;
Vzdrţevanost:
Vzdrţevano.
Površina DO
430 m2
Dostop in urejenost dostopa
Asfaltiran dostop do objekta
Obstoječa infrastruktura
E, V, K, T
Lastništvo
Zasebno - PP Gostinstvo d.o.o., Perutnina Ptuj d.d.
Namenska raba (OPN)
Osrednje območje centralnih dejavnosti (CU)
E - električna energija, V - vodovod, K - kanalizacija, ZP - zemeljski plin, T - telekomunikacije

Slika 25: Opuščena gostilna Don Caffe (lasten vir)
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Preglednica 16: 4. TEH Center (stara lokacija), Volkmerjeva cesta 32A (28.10.2016)
Značilnosti
DO
(obseg, Celotno območje je ograjeno z ograjo, ki varuje objekt in okolico. Objekt je
trenutno stanje,...)
delno dotrajan, na zadnji strani je bila zgrajena dodatna hala kot prizidek.
Tip DO:
FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti;
Podtip DO:
/
Opuščenost:
Povsem opuščeno;
Vzdrţevanost:
Slabo vzdrţevano.
Površina DO
4.576 m2
Dostop in urejenost dostopa
Asfaltiran dovoz iz ceste
Obstoječa infrastruktura
E, V, K, T
Lastništvo
Zasebno - TEHCenter (v stečaju)
Namenska raba (OPN)
Druga območja centralnih dejavnosti (CD)
E - električna energija, V - vodovod, K - kanalizacija, ZP - zemeljski plin, T - telekomunikacije

Slika 26: TEHCenter na stari lokaciji (lasten vir)

Preglednica 17: 5. Market Ţerak, Volkmerjeva cesta 25 (28.10.2016)
Značilnosti
DO
(obseg, Prazen objekt, kjer se je prej izvajala trgovka dejavnost. Parkirišče pred
trenutno stanje,...)
objektom v je uporabi.
Tip DO:
FDO storitvenih dejavnosti;
Podtip DO:
FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti.
Opuščenost:
Preteţno opuščeno;
Vzdrţevanost:
Slabo vzdrţevano.
Površina DO
1.012 m2
Dostop in urejenost dostopa
Asfaltiran dovoz iz ceste
Obstoječa infrastruktura
E, V, K, ZP, T
Lastništvo
Zasebno - fizična oseba
Namenska raba (OPN)
Druga območja centralnih dejavnosti (CD)
E - električna energija, V - vodovod, K - kanalizacija, ZP - zemeljski plin, T - telekomunikacije

116

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

Slika 27: Market Ţerak (lasten vir)
Preglednica 18: 6. Konjušnica - grad, Na gradu 6 (28.10.2016)
Značilnosti
DO
(obseg, Objekt je v precej slabem stanju, dvorišče sluţi kot makadamsko parkirišče.
trenutno stanje,...)
Tip DO:
FDO obrambe, zaščite in reševanja;
Podtip DO:
/
Opuščenost:
Preteţno opuščeno;
Vzdrţevanost:
Ni vzdrţevano.
Površina DO
2.883 m2
Dostop in urejenost dostopa
Makadamska cesta do objekta
Obstoječa infrastruktura
E
Lastništvo
Javno - Republika Slovenija
Namenska raba (OPN)
Druga območja centralnih dejavnosti (CD)
E - električna energija, V - vodovod, K - kanalizacija, ZP - zemeljski plin, T - telekomunikacije

Slika 28: Opuščena konjušnica na gradu (lasten vir)

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

117

Preglednica 19: 7. Zapuščen večnadstropni objekt, Vičava 1 (28.10.2016)
Značilnosti
DO
(obseg, Objekt je popolnoma opuščen in poškodovan na zunanji strani, parkirišče ob
trenutno stanje,...)
objektu je v uporabi.
Tip DO:
FDO obrambe, zaščite in reševanja;
Podtip DO:
/
Opuščenost:
Preteţno opuščeno;
Vzdrţevanost:
Ni vzdrţevano
Površina DO
1.937 m2
Dostop in urejenost dostopa
Asfaltiran dovoz iz ceste
Obstoječa infrastruktura
E, V, ZP, T
Lastništvo
Javno - Republika Slovenija
Namenska raba (OPN)
Druga območja centralnih dejavnosti (CD)
E - električna energija, V - vodovod, K - kanalizacija, ZP - zemeljski plin, T - telekomunikacije

Slika 29: Opuščen objekt na območju stare vojašnice (lasten vir)

Preglednica 20: 8. Stara usnjarna Koteks, Dravska ulica 14 (28.10.2016)
Značilnosti
DO
(obseg, Objekt je v slabem stanju, fasada je v slabem stanju, streha se sproti sanira v
trenutno stanje,...)
najbolj kritičnih predelih. Pripadajoča zemljišča se uporabljajo za parkirišče.
Tip DO:
FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti;
Podtip DO:
/
Opuščenost:
Preteţno opuščeno;
Vzdrţevanost:
Ni vzdrţevano.
Površina DO
2.832 m2
Dostop in urejenost dostopa
Asfaltiran dovoz iz ceste
Obstoječa infrastruktura
E, V, K, ZP, T
Lastništvo
Javno - MO Ptuj
Namenska raba (OPN)
Osrednje območje centralnih dejavnosti (CU)
E - električna energija, V - vodovod, K - kanalizacija, ZP - zemeljski plin, T - telekomunikacije
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Slika 30: Opuščen objekt nekdanje usnjarne (lasten vir)

Preglednica 21: 9. Nekdanja šola dr. Ljudevita Pivka, Raičeva ulica 2 (28.10.2016)
Značilnosti
DO
(obseg, Objekt je zapuščen zaradi dotrajanosti notranjih prostorov, pripadajoča
trenutno stanje,...)
zemljišča se uporabljajo kot parkirišče.
Tip DO:
FDO storitvenih dejavnosti;
Podtip DO:
FDO javnih storitev.
Opuščenost:
Preteţno opuščeno;
Vzdrţevanost:
Ni vzdrţevano.
Površina DO
1.889 m2
Dostop in urejenost dostopa
Asfaltiran dovoz iz ceste
Obstoječa infrastruktura
E, V, K, ZP, T
Lastništvo
Javno - MO Ptuj
Namenska raba (OPN)
Druga območja centralnih dejavnosti (CD)
E - električna energija, V - vodovod, K - kanalizacija, ZP - zemeljski plin, T - telekomunikacije

Slika 31: Šola dr. Ljudevita Pivka (lasten vir)

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

119

5. MODEL PRENOVE IZBRANEGA DEGRADIRANEGA OBMOČJA Z
RAZVOJEM ALTERNATIVNIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
V nadaljevanju je predstavljen teoretični model razvoja samoniklega prizorišča s prenovo
degradiranega območja, na katerem je to prizorišče locirano. Model temelji na podlagi
Retininega modela (2012) prenove degradiranega območja in je preoblikovan in razširjen na
podlagi teoretičnih ugotovitev alternativne kulture, analizi primerov iz tujine in Slovenije ter s
pomočjo upravljavskega modela KC Pekarna. Model je sestavljen iz štirih stopenj in vmesnih
korakov na posamezni stopnji, kjer so na koncu vsakega koraka s podčrtano pisavo
predstavljeni rezultati dejavnosti.
V publikaciji New times, new models (Fitzgerald, 2010) so podali vodila pri oblikovanju
novih modelov v praksi za organizacijsko upravljanje in komunikacije z zunanjimi
organizacijami v samoniklih prizoriščih, ki jih je priporočljivo upoštevati in so opisani v
poglavju Izzivi za prihodnost (str. 73).

5.1 Teoretičen model prenove degradiranega območja z razvojem alternativnih
kulturnih dejavnosti
5.1.1 Priprave na organizacijo






Organizacija mladih v neformalno skupino, ki bodo na skupnih interesih in druţenju
poskušali ustvarjati vsebine, ki bodo pritegnile druge, podobno razmišljujoče ljudi na
dogodke/druţenje. Za vsebine alternativne kulture in samonikla prizorišča je značilno,
da se skupina oblikuje spontano, brez pobude lokalne skupnosti ali drugih institucij in
deluje s pristopom od spodaj navzgor. S tem si omogočijo ustvarjanje programa brez
nadzora in svobodo pri organizaciji dogodkov in vsebine.
Oblikovanje delovne ekipe, ki bo prevzela delo in organizacijo v svoje roke in bo
vodila dogodke po najboljših močeh. Delovno ekipo morajo sestavljati posamezniki,
ki so pripravljeni s trudom in brez motivacije po denarnih izplačilih organizirati in
sodelovati pri raznih dogodkih. Ekipa mora biti odprta in pripravljena sprejemati nove
člane ves čas, vendar mora biti pazljiva na neprimerne kandidate, ki lahko s svojim
nepravilnim delovanjem izničijo trud preostalih članov. Prav tako mora biti ekipa v
navezavi z drugimi lokalnimi prebivalci, tudi tistimi ki ţivijo v bliţini in jih te vsebine
ne zanimajo. V ekipi morajo biti tudi člani, ki so sami kulturni producenti in imajo
material za performans in so ga pripravljeni v sklopu prizorišča izvajati.
Potrebno je izbrati vsaj enega koordinatorja, ki bo imel celoten pregled nad delom.
Koordinator nima večjih pristojnosti kot preostali člani, ampak več dela ker mora
spremljati ves proces oblikovanja prizorišča, mora biti seznanjen z vsemi stvarmi, ki
se dogajajo, mora biti komunikativen in pripravljen se pogovarjati in pogajati z
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drugimi organizacijami in nastopajočimi. Zato morajo biti izbrane osebe, ki jim ni
teţavno delo z ljudmi, poleg tega je dobro, da izbrane osebe prevzamejo vso
komunikacijo z zunanjimi deleţniki, ker si s tem naberejo izkušnje v komunikaciji in
čez čas, ko se prizorišče veča, laţje vodijo te zadeve. Nikakor pa ne sme koordinator
dobiti občutka, da je na hierarhični lestvici pred ostalimi člani organizacije.
Koordinator mora biti vztrajen in ţe v začetku vedeti, da bo prisoten dlje časa, da bo
svoje pridobljene izkušnje pripravljen deliti z drugimi člani ter bo pripravljen poslušati
in sprejemati predloge preostalih članov pri nadaljnjem delu.
Pridobitev informacij o drugih samoniklih prizoriščih v izbrani občini, če obstajajo.
Povezovanje z njihovimi glavnimi deleţniki oziroma pridobitev informacij o njihovem
delovanju, nastanku, njihovemu vplivu in premislek o smiselnosti vzpostavitve novega
prizorišča glede na ţe obstoječe prizorišče.

Oblikovanje ekipe in izbira koordinatorjev, ki so odgovorni za naslednje korake pri
vzpostavitvi samoniklega prizorišča in s tem vzporedno vodijo prenovo degradiranega
območja.

5.1.2 Začetna faza
IZBIRA LOKACIJE
V prvem koraku II. faze moramo na izbrani prostorski enoti ogledati in popisati vsa
potencialna degradirana območja, ki bi lahko bila primerna za vzpostavitev samoniklega
prizorišča. Pomagamo si lahko spletnim registrom FDO, ki so ga naredili Lampič s sod.
(2016) in je dostopen na spletni strani http://crp.gis.si/. Da bomo na terenu pridobili vse
potrebne informacije, si pomagamo s popisnim listom, ki je priloţen v prilogi:








Značilnosti DO - opis trenutnega stanja DO in objektov, dejavnosti, ki se odvijajo na
območju, prisotnost onesnaţenja, pozitivne točke za izvajanje alternativne kulture,
itd.;
Tip in podtip DO - opredeljeno po Lampič s sod. (str. 14, 2016);
Opuščenost - opuščeno (100 %), preteţno opuščeno (50 - 99 %), delno opuščeno (10 50 %), ni opuščeno (0 - 10 %),
Vzdrţevanost - ni vzdrţevano, slabo vzdrţevano, dobro vzdrţevano (Lampič s sod,
2016);
Dostop in urejenost dostopa - ali je dostop do DO in njegova urejenost,
Okolica - ali so okoli objekta zelene ali druge površine, ki omogočajo izvajanje
dejavnosti na prostem (koncerti, delavnice, itd.).
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Informacij, ki jih ni moţno pridobiti na terenu z ogledom lokacije, si pridobimo preko spleta:








Površina DO - površino območja lahko izmerimo preko spletne aplikacije PISO/
iObčina, kjer vključimo sloj parcele in z orodjem za merjenje površine izmerimo
celotno površino DO po parcelnih mejah;
Obstoječa infrastruktura - na spletni aplikaciji PISO/ iObčina vključimo sloje
gospodarske infrastrukture (energetika, vodovod, kanalizacija, zemeljski plin,
telekomunikacije), kjer nam izrišejo posamezna infrastrukturna omreţja;
Lastništvo - lastništvo nepremičnine lahko preverimo preko spletnega portala eSodstvo (spletna zemljiška knjiga), kjer pod zavihkom "Redni izpis iz zemljiške
knjige" vnesemo številko katastrske občine in zemljiške parcele, ki si ju pridobimo
preko spletne aplikacije PISO/ iObčina;
Namenska raba (OPN) - podatke o namenski rabi (občinski prostorski načrt) si
pridobimo preko spletne aplikacija PISO/ iObčina.

Na podlagi analize obstoječih samoniklih prizorišč smo oblikovali kriterije, s pomočjo katerih
lahko vrednotimo primernost posameznih degradiranih območij za vzpostavitev samoniklega
prizorišča (preglednica 22). Ti kriteriji nam sluţijo v oporo pri odločanju, saj takšna prizorišča
v praksi nastanejo in obratujejo z drugačnimi pogoji, kot pa preostale organizacije oziroma
institucije. V nadaljevanju so predstavljeni najbolj primerni kriteriji za posamezno kategorijo:







Tip FDO - najmanj primeren tip je FDO pridobivanja mineralnih surovin zaradi
oddaljenosti od urbanega središča ter dodatno FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti
zaradi potencialne onesnaţenosti.
o Na podlagi analiziranih primerov smo ugotovili, da imajo velik potencial FDO
obrambe, zaščite in reševanja in FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti, kjer
ni prisotnega onesnaţenja.
Opuščenost - najbolj optimalno je, da se na degradiranem območju ne odvija nobena
dejavnost.
o Večina analiziranih primerov je nastalo na preteţno in popolnoma opuščenih
območjih. S tem se izognemo nekompatibilnosti različnih dejavnosti.
Vzdrţevanost - bolj kot je vzdrţevan, laţja je vzpostavitev prizorišča.
o Na podlagi analiziranih primerov vzdrţevanost ne vpliva na odločanje, saj
lahko omenimo primer Metelkove, kjer so bili objekti slabo vzdrţevani in tudi
porušeni, pa so glavni akterji kljub temu vztrajali z delovanjem. Prav tako je
TrainstationSquat zasedel slabo vzdrţevane prostore in jim jih je uspelo
prenoviti do te mere, da so primerni za delovanje prizorišča.
Dostop in urejenost - dostop do prizorišča mora biti nujno urejen, saj je potreben
dovoz za dostavo in opremo.
Obstoječa infrastruktura - električna energija in vodovod sta nujno potrebna za
obratovanje prizorišča, na začetku se lahko namesto kanalizacije postavi prenosna WC
kabina.

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

122







o Metelkova je na začetku zasedbe bila popolnoma izklopljena iz vseh
infrastrukturnih omreţij in je kljub temu prizorišče preţivelo, vendar je to le
ena izmed izjem. U.P. InDe v Kopru je ves čas svojega obratovanja
pridobivalo energijo iz električnega generatorja, kar je le še dodatno oteţevalo
ţe tako teţek boj za obstoj in kvalitetno izpeljavo programa.
Lastništvo - najbolj primerna območja so z javnim lastništvom.
o Na podlagi analiziranih primerov smo ugotovili, da je večina primerov nastala
na območjih, ki so v javni lasti z izjemo KUD France Prešeren, ki so ga akterji
pridobili v last z oporoko.
Namenska raba - najmanj primerna so območja stanovanj zaradi hrupa in dejavnosti,
ki se odvijajo na prizoriščih, najbolj primerna pa osrednja območja centralnih (CU) in
proizvodnih dejavnosti, zaradi bliţine urbanega središča in manjšega vpliva hrupa na
stanovalce.
Okolica - območja s prisotnimi zelenimi oziroma drugimi površinami v okolici
objekta so primernejša zaradi izvajanja dejavnosti na prostem (koncerti, delavnice,
itd.).

Kljub vrednotenju je potrebno omeniti, da zaradi posebnosti obratovanja samoniklih prizorišč
in alternativne kulture, ni nujno da bo najbolj primerno območje tisto, ki bo bilo najbolje
ovrednoteno. Vrednotenje sluţi le v pomoč laţjemu odločanju!
Preglednica 22: Vrednotenje kriterijev
Kriterij
Tip FDO

Opuščenost

0
FDO pridobivanja mineralnih
snovi,
FDO ind. in obrtnih dejavnosti s
prisotnim onesnaţenjem
ni opuščeno, delno opuščeno,

1
preostali FDO

2
/

Vzdrţevanost

ni vzdrţevano

Dostop
Infrastruktura
Lastništvo
Namenska raba

ni dostopa
brez el. energije ali vodovoda ali
kanalizacije
zasebno lastništvo
območja stanovanj

preteţno in popolnoma
opuščeno
slabo vzdrţevano,
vzdrţevano
je dostop
el. energija in vodovod in
kanalizacija
javno lastništvo
preostala območja

/

Okolica

brez okolice

prisotnost zunanjih površin

Izbira najprimernejše lokacije glede na kriterije.

/
/
zemeljski plin in/ali
telekomunikacije
/
območja osrednje
centralne dejavnosti
(CU), območja
proizvodnih dejavnosti
/
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INFORMIRANJE O IZBRANI LOKACIJI









Prikaz in ogled lokacije na zemljevidu, določitev mej območja prizorišča (PISO,
iObčina, Geopedia);
Pridobitev podrobnih značilnosti območja (prejšnja raba - onesnaţenje, varstveni
reţimi - okolje in kulturna dediščina, značilnosti okolice območja mesto/stanovanja/industrijska cona, namenska raba - OPN, razvojni načrti za območje,
itd.);
Stanje objektov, kakšni posegi bodo potrebni, varnost objektov;
Prepoznava dejavnosti, ki se odvijajo v bliţnji okolici in na kakšen način lahko
prizorišče pripomore k izboljšanju stanja v tistem predelu in obratno;
Prepoznava potencialov, ki jih prizorišče lahko doprinese in kako bodo vplivali na
lokalno prebivalstvo in na druge aspekte dogajanja na tistem območju (ekonomski,
socialni, kulturni, trajnostni, itd.);
Pregled in analiza statističnih in drugih kazalnikov za občino/regijo ter lokalnih
razvojnih dokumentov (Trajnostna urbana strategija, Lokalni program za kulturo,
Strategija za mlade, itd.).

Pridobljene informacije, ki prikazujejo dojeto podobo območja in so strnjeno povzete ter
jasno podane:









Splošna sedanja slika obravnavanega območja (pozitivno/negativno);
Prikaz dosedanjega razvoja in pregled dejavnosti, ki so se odvijale na tem območju;
Območje v razvojnih dokumentih;
Prometna dostopnost (dostop do javnega prevoza, različni nameni kot so bivanje,
zabava, delo, itd.);
Stanje objektov in infrastrukture, spomeniško varstvo;
Ozaveščenost o sedanjih aktivnostih na območju;
Informacije o okoljskih zadevah, onesnaţenju in nevarnosti za zdravje ljudi, ostanki
onesnaţenja zaradi prejšnje rabe in aktivnosti;
Potenciali za prihodnost (primerno za vključitev novih funkcij, nove sluţbe, zelene
površine, itd.), privlačnost za investicije (ali se splača vloţiti za revitalizacijo območja
ali ne).

VKLJUČEVANJE JAVNOSTI/DELEŢNIKOV
Takšna prizorišča nastanejo zaradi lastne pobude ljudi, ki so nezadovoljni s trenutno situacijo
na kulturnem področju v lokalnem okolju. Ker je takšna akcija samoiniciativna s strani
nezadovoljnih posameznikov, je vključevanje ljudi na vseh stopnjah obratovanja prizorišča
zaţeleno. Po vzpostavitvi delovne ekipe in izbiri koordinatorjev, mora skupina delovati čim
bolj odprto, sprejemati nove člane, še posebej pomembni so posamezniki in skupine, ki so
sami kulturni producenti ali se ukvarjajo z dejavnostmi, ki se lahko izvajajo na prizorišču.
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Prav tako je zelo pomembno, da se vključuje okoliške prebivalce in preostale deleţnike, na
katere bo vplivalo obratovanje prizorišča in jim je potrebno predstaviti pozitivne strani
takšnega projekta. Zato je potrebno:
1. Prepoznati potencialne deleţnike za sodelovanje.
2. Kakšne so koristi in tveganja, ki jih vključevanje lahko prinese k procesu
obratovanja prizorišča in prenove?
3. Kakšna stopnja posredovanja deleţnikov je potrebna?
4. Ali so nosilci odločanja sploh pripravljeni poslušati nove ideje, sprejemati
predloge in prilagajati predvidene odločitve?
V nadaljevanju so predstavljeni potencialni deleţniki za vključevanje v proces delovanja
prizorišča na različnih ravneh (za proces prenove so natančneje opredeljeni na str. 28):
1. Lokalna raven
 lastniki degradiranih območij - javno, zasebno, mešano lastništvo;
 lokalna skupnost;
 lokalni investitorji - občinski oddelki (oddelek za kulturne dejavnosti, občinski
programi za društva), zasebni investitorji, itd.;
 mladinske organizacije - Klub študentov, Mladinski centri - javni zavodi;
 lokalni prebivalci - stanovalci v neposredni bliţini, mladi v lokalni skupnosti,
druge skupine ljudi, ki lahko pripomorejo k delovanju prizorišča, itd;
 nevladne organizacije;
 drugi.
2. Drţavna raven
 nacionalne institucije - URSM, Ministrstvo za kulturo, Urad RS za komuniciranje,
Slovenski filmski center, Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport, itd.;
 nacionalni investitorji - JSKD, razpisi zgoraj omenjenih nacionalnih institucij, itd.;
 nevladne in druge organizacije - Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski
bataljon, CNVOS, Mladinska mreţa MaMa, itd.;
 samonikla prizorišča;
 drugi.
3. Raven EU
 EU oddelki;
 EU finančni vzvodi - evropski socialni sklad, evropski kulturni sklad, evropski
sklad za regionalni razvoj, itd.;
 nevladne in druge organizacije - EVS, Trans Europe Halles, itd.
 drugi.
Na začetku procesa je potrebno prepoznati deleţnike na lokalni ravni, ki bodo lahko pomagali
pri prenovi in vzpostavitvi prizorišča. Najpomembnejši so lastniki območij in lokalna
skupnost, zato je pomembno, da se vzpostavi pozitiven dialog z njimi. V primeru, da pride do
absolutnega neodobravanja vzpostavitve takšnih vsebin s tema deleţnikoma, je potrebno
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poiskati drugo, primernejšo lokacijo, pri čemer lahko pomaga lokalna skupnost. Po
vzpostavitvi uspešnega sodelovanja z omenjenima deleţnikoma, se poskušajo poiskati
preostali deleţniki na lokalni ravni, ki bi lahko pozitivno vplivali na vzpostavitev in prenovo
degradiranega območja.
V primeru neuspešnega dialoga se lahko odloči za nelegalno, ampak dokaj značilno prakso
skvotanja degradiranega območja za nastanek samoniklega prizorišča. Veliko primerov
skvota je uspešno prestalo pritiske zaradi nelegalne zasede in obratovanja in so sedaj ena
izmed najprepoznavnejših prizorišč tako pri nas kot v tujini, vendar so se za tak status
spopadali z neprestanimi boji z oblastmi za preţivetje (AKC Metelkova, KC Pekarna,
TrainStation Squat, itd.).
Deleţniki na drţavni ravni in ravni EU so primerni za vključitev v proces, ko je ţe prizorišče
do neke mere vzpostavljeno. Na tej ravni so pomembni predvsem deleţniki, preko katerih se z
razpisnimi aktivnostmi lahko črpa finance za prenovo in ustvarjanje programa na prizoriščih.
Prepoznava deleţnikov, njihovo sodelovanje in način dojemanja vzpostavitve prizorišča v
izbranem okolju.

POTENCIALNE NEVARNOSTI V PROCESU NASTAJANJA IN DELOVANJA
S prepoznavo nevarnosti in tveganj, se ţe v osnovi pripravimo na nekatere probleme, do
katerih v procesu delovanja prizorišča lahko pride. Ker so to obrobne skupine prebivalstva
oziroma subkulture, se te dejavnosti razlikujejo v primerjavi z ostalimi komercialnimi
prireditvami, ki jih je večina ljudi vajena ("mainstream" kultura). Zaradi drugačnosti
delovanja lahko pride do neodobravanja dejavnosti na takšnih prizoriščih, poleg tega še je
velikokrat prisoten prekomeren hrup, saj takšna prizorišča večinoma temeljijo na glasbenem
dogajanju (koncerti, DJ večeri, itd.), ki se dogaja v večernih urah. Prav tako je predvajana
glasba drugačna, kot pa je na drugih javnih prireditev.
Tako se z informiranjem na tem področju laţje obvladuje problematične situacije in se
kasneje zaradi pripravljenosti laţje poišče rešitve:





izguba smernic in vse večje razlike pri uresničevanju zastavljenega cilja med
koordinatorjem, sodelujočimi pri prenovi, delovanju prizorišča in širšo javnostjo;
organizacijske zadeve (človeški viri, strokovnost, točnost, itd.)
o zaradi specifičnosti delovanja je velika verjetnost, da bo pri vzpostavitvi
prizorišča bilo prisotnih premalo ljudi za upravljanje le-tega in izvajanje
programa. Prav tako se prizorišča spopadajo z administrativnimi problemi pri
prijavah na razpise in pridobivanjem potrebnih dovoljenj;
zaprtje prizorišča zaradi neurejene prostorske dokumentacije

126











Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

o v primeru Trainstation Kranj je Ministrstvo za okolje in prostor prepovedalo
delovanje samoniklega prizorišča zaradi nepravilne namembnosti objekta, za
spremembo namembnosti pa se bi moral spremeniti celotni OPN;
nezadostno zagotavljanje ustreznih deleţnikov vključno s tveganjem pomanjkanja
predanosti
o takšna prizorišča večinoma temeljijo na prostovoljnem delu posameznikov, ki
ţelijo sodelovati pri ustvarjanju drugačnih vsebin, zato je lahko teţava s
premalo deleţniki za pomoč pri izvajanju dejavnosti;
upočasnitev/zaustavitev delovanja prizorišča zaradi spremenjenega političnega
vodstva/podpore
o v primeru KUD France Prešeren so v obdobju zasede Metelkove, ti izrazili
izrazito podporo akterjem zasede, zaradi česar jim je MO Ljubljana ukinila
finančna sredstva iz občinskega proračuna, ker se občina ni strinjala z
njihovimi stališči;
tveganja povezana z odkritjem novega (skritega) onesnaţenja na območju
o v centru Rivolto v Italiji in v primeru INDE Koper so oblasti pod pretvezo
čiščenja in odstranjevanja azbestne kritine izdale ukaz za izpraznitev
prostorov. Pri INDE Koper so se uprli temu ukazu, saj so sami počistili vse
odpadke v stavbi in njeni okolici, kjer je prizorišče delovalo. Prav tako je to
bila edina stavba, ki je imela opečnato kritino, tako da z azbestom niso imeli
problemov;
financiranje in finančni problemi
o vsa samonikla prizorišča se soočajo s problemom pomanjkanja financ, saj se
premalo finančnih sredstev podeli za takšno delovanje. Večina prizorišč
pridobi največ sredstev iz samofinanciranja (vstopnina, gostinska dejavnost),
kar pa je krepko premalo za izvajanje kvalitetnega programa in vzdrţevanje
prostorov. Velik problem so tudi prijave na razpis, kjer ta prizorišča nimajo
dovolj usposobljenega kadra in zgubijo ogromno časa pri reševanju razpisne
dokumentacije namesto za izvajanje kvalitetnega programa, poleg tega pa še
"tekmujejo" na razpisih z ostalimi organizacijami, ki imajo ljudi za prijavo
redno zaposlene in izobraţene. Prav tako je problem, da so to manjši dogodki,
ki niso finančno orientirani, morajo pa upoštevati iste omejitve in zakone kot
pa "mainstream" zabave (varnostniki, SAZAS, IPF, itd.);
teţave z oblastmi zaradi nesprejemanja prizorišča in dejavnosti s strani okoliških
prebivalcev
o največkrat so teţave z okoliškimi prebivalci zaradi hrupa in "drugačnega"
izgleda obiskovalcev. Na Ptuju so okoliški prebivalci enega izmed prizorišč
poslali protestno pismo na občino in na ministrstvo, kjer so se pritoţevali nad
hrupom in da ta ne spada v spalno naselje (čeprav se je to dogajalo v starem
mestnem jedru). Akterje, ki so se tam zadrţevali so v pismu zmerjali z Rockeji
(slabšalno), narkomani in pijanci, prav tako pa so grozili z zavračanjem
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poslušnosti občini in prenehanjem plačevanja dajatev, dokler problem ne bo
rešen;
povečan inšpekcijski nadzor in s tem onemogočanje dela, zaradi nesprejemanja
drugačnih oblik kulture in obnašanja njihovih pripadnikov
o prijave raznim inšpekcijam, kot so trţna inšpekcija zaradi gostinske dejavnosti,
varnostna inšpekcija, SAZAS in IPF, ki pod pretvezo varovanja avtorskih
pravic piše velike kazni, čeprav večina nastopajočih zavrača te institucije in se
odpoveduje avtorskim pravicam;
problemi zaradi povečanega kriminala na prizorišču zaradi obrobnih skupin (nasilje,
droge, hrup, itd.);
o predvsem v tujini so imela prizorišča velike probleme s preprodajo drog in
nasilja zaradi kriminalnih zdruţb. V Christianii na Danskem so imeli teţave
zaradi trdih drog, kar je poslabšalo podobo v javnosti. Prebivalci znotraj
Christianie so sami začeli reševati problem s kampanjo "junk blocade", kjer so
v roku enega leta pregnali vse preprodajalce in odvisnike.
zaprtje prizorišča, ker je lahko takšno območje "bolje" izkoriščeno za "pomembnejše"
dejavnosti
o Metelkova v Ljubljani in Pekarna v Mariboru sta bili ţe na udaru načrtovalcev
in špekulantov, da se bi prizorišči zaprli zaradi njune lokacije in bi ta prostor
"bolje" izkoristili za druge, bolj dobičkonosne dejavnosti, kljub temu, da sta
obe prizorišči mednarodno priznani in na kulturnem področju skrbita za
ogromno kvalitetnega kulturnega programa ter neformalnih izobraţevanj, ki se
lahko primerja z institucionalno kulturo. Tudi INDE v Kopru se je soočil z
istim problemom, ki pa je po prevzemu lastništva iz DUBT v zasebno last
izgubil prostore za obratovanje;
širjenje negativne, tudi laţne, slike prizorišča, zaradi "drugačnosti" uporabnikov in
programa
o okoliški prebivalci Metelkove vidijo prizorišče kot zbiranje narkomanov, pri
čemer je potrebno omeniti, da je klinika za odvajanje od trdih drog v isti ulici
od koder ti narkomani prihajajo in nimajo nič veze s samim delovanjem
prizorišča;
izgubljanje avtonomije programa in obratovanja prizorišča, zaradi vmešavanja drugih
institucij in posameznikov
o v Ambasadi ŠKM v Beltincih se je po uspešnem začetku obratovanja
prizorišča začela vmešavati občina pod pretvezo skrbi za mlade, kjer so le
ţeleli imeti večji nadzor nad njimi. Pod to pretvezo so obnovili stavbo in po
obnovi dali mladinski center v upravljanje bolj vodljivemu Društvu prijateljev
mladine, kljub temu, da je bilo pred prenovo upravljanje obljubljeno prejšnjim
deleţnikom, ki so vzpostavili prizorišče in so ves čas pomagali v procesu
prenove.
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Seznanitev s potencialnimi nevernostmi, ki se lahko v času obratovanja prizorišča začnejo
dogajati. S tem korakom lahko preventivno usmerjamo delovanje, da ne dopustimo moţnosti
za pojav nekaterih teţav.

5.1.3 Strateško načrtovanje in odločanje
ORGANIZACIJSKI VIDIK - STRUKTURA UPRAVLJANJA
Pri prenovi in vzpostavitvi samoniklega prizorišča je potrebno vzpostaviti organizacijsko
strukturo, ki temelji na kadrovskem modelu za izvajanje. Tako je zaţelena vzpostavitev
organizacije oblike, ki bo izvajala prenovo in vodila prizorišče. Prednost takšnega pristopa je
laţje reševanje birokratskih postopkov, prilagodljivo operativno upravljanje, laţje črpanje
finančnih sredstev, laţja komunikacija s predstavniki oblasti in drugih organizacij, medtem ko
se prevzamejo vsa tveganja in odgovornost povezana z izvajanjem projekta.
Dobro vzpostavljena struktura upravljanja bo vplivala na učinkovito, pravočasno in nemoteno
izvedbo posameznih aktivnosti in skupnega projekta ter uspešno doseganje zastavljenih
rezultatov. Aktivnosti, ki jih je potrebno izvajati so podrobna uskladitev načrtovanih ukrepov,
koordinacija vključenih deleţnikov, spremljanje napredka posameznih projektov v primerjavi
z napredkom celotnega projekta, upravljanje tveganj, itd. Še vedno pa se je potrebno zavedati,
da je v teh primerih struktura upravljanja do neke mere le formalnost in opora za laţje
delovanje, saj mora biti vsak član pripravljen prijeti za kakršnokoli delo, ki se razlikuje glede
na situacijo, saj takšna prizorišča temeljijo na prostovoljstvu, samoiniciativnosti in delanju za
skupno dobro brez finančne orientiranosti.
Moţne organizacijske oblike pri vzpostavitvi samoniklega prizorišča:




brez,
nevladna organizacija (društvo, zavod),
mladinski center - javni zavod.

Imamo primere uspešnih samoniklih prizorišč, ki so brez organizacijske oblike uspešno
delovale, ustvarjale kulturni in drugi program in hkrati revitalizirale degradirano območje,
kjer so s čiščenjem odpadkov ter z nujnimi posegi v objekte za varno uporabo le-teh izboljšali
kvaliteto urbanega okolja. Tukaj lahko izpostavimo primer INDE Koper, ki je uspešno
deloval med leti 2015 in 2017, dokler ni prišlo lastništvo industrijskega kompleksa v zasebno
last in jih je lastnik odstranil iz območja, kljub zelo uspešnem delovanju. V svojem
dokumentu Delovanje Ustvarjalne platforme Inde (str. 8, 2017) so zapisali:
"Inde je samoorganizirana skupnost, ki ni pod okriljem nobene uradne institucije ali formalne
organizacije. Sredstev za delovanje ne črpamo iz nobenih razpisov ali skladov, kajti takšno
delovanje bi nujno pripeljalo do hierarhičnosti, političnih kalkulacij ali preračunljivosti. Z
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avtonomnim financiranjem si zagotavljamo tudi svobodno delovanje v širšem pomenu, pa tudi
miren spanec. A realni materialni stroški organizacije in obstoja prostora so visoki (gorivo,
kuhinja, čistila, gradbeni materiali, ozvočenje, različna oprema potrebna za dogodke, potni
stroški gostov, itn.). Ta del pokriva sistem pridobivanja prostovoljnih prispevkov, predvsem v
obliki prostovoljne vstopnine ali prispevka za ponujeno hrano in pijačo. Smo ţivi dokaz za to,
da je takšen način kontinuiranega delovanja moţen."

Večina samoniklih prizorišč deluje kot nevladne organizacije, pogosto v mladinskem polju,
kjer jih URSM za potrebe črpanja razpisnih sredstev še naprej deli na nevladne mladinske
centre in na druge nevladne mladinske organizacije, ki nimajo statusa mladinskega centra
(Muršič, 2011; 2012). Tako se lahko nevladno organizacijo ustanovi kot:




društvo - je prostovoljno, samostojno in nepridobitno zdruţenje, ki ga ustanoviteljice
oziroma ustanovitelji (najmanj tri osebe), skladno z zakonom o društvih, ustanovijo
zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo določi namen in cilje,
dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa
neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva.
zavod - je pravna oseba, ki se ustanovi za upravljanje dejavnosti vzgoje,
izobraţevanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialne ali drugih dejavnosti, če
cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Temelja značilnost zavoda je tako
nepridobitnost, saj namen njegove ustanovitve ne more biti pridobivanje dobička,
temveč preko izvajanja dejavnosti dosegati druge namene.

Najmanj primerna oblika pri vzpostavitvi samoniklih prizorišč je Mladinski center - javni
zavod, kar pomeni da je ustanoviteljica pristojna lokalna skupnost, ki poleg financiranja
mladinskega centra tudi odloča o hierarhični strukturi, zaposlitvi delavcev in s tem tudi o
oblikovanju programa, pri čemer ni zagotovljene avtonomije, ki jo alternativna kultura mora
imeti. Tukaj lahko izpostavimo primera MC Breţice in Ambasada ŠKM v Beltincih, ki sta
opisana v poglavju Drugi primeri v Sloveniji (str. 87).
Izbira in oblikovanje organizacijske oblike ter vzpostavitev osnovne organizacijske strukture
članov, ki sluţi v oporo delovanju ter laţjemu reševanju administrativnih in drugih zadev.

OBLIKOVANJE UPRAVLJAVSKEGA MODELA
Po oblikovanju delovne skupine, izbiri koordinatorjev in vzpostavitvi organizacijske oblike je
potrebno postaviti smernice delovanja in s tem oblikovati upravljavski model. Ta je
pomemben, da se ţe v osnovi določi na kakšen način ţeli prizorišče delovati in se opredeli
poslanstvo in namen celotnega projekta. Pri oblikovanju je nujno potrebno vključiti različne
deleţnike, ki bodo ponudili čim širšo sliko področja delovanja prizorišča. V nadaljevanju je
prikazana shema upravljavskega modela, ki je povzeta po modelu KC Pekarna (Upravljavski
model, 2011).


Principi delovanja
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o poslanstvo - temeljni razvojni okvir delovanja,
o namen - opredelitev namena delovanja,
o programska področja delovanja in način uporabe prostorov.
Model upravljanja (deleţniki)
o lastnik,
o upravitelj,
o uporabniki,
o programski koordinator,
o izvajalci.
Izvajanje gospodarske dejavnosti - namen in opredelitev gospodarskih dejavnosti, ki
bodo obsegala vsakršno pridobitno dejavnost ter njihovo razporejanje dobička
o spodbujanje načel socialne ekonomije, kjer ustvarjanje dobička ni edini in
glavni cilj ter kjer se z izvajanjem gospodarske dejavnosti spodbuja druţbeno
solidarnost, sodelovanje ljudi in prostovoljno delo, zagotavlja dodatno
ponudbo proizvodov in storitev, razvija nove moţnosti zaposlovanja, krepi
inovativno sposobnost druţbe za reševanje socialnih, gospodarskih in drugih
problemov, itd..

Oblikovanje upravljavskega modela, s katerim natančno definiramo principe delovanja, model
upravljanja in izvajanje gospodarske dejavnosti.

OBLIKOVANJE SCENARIJA
V tem primeru gre za prenovo z ţe izbrano specifično dejavnostjo, zato tukaj ni potrebno
izdelovati različnih variant scenarijev razvoja, saj je vsebina ţe opredeljena. Je pa seveda
priporočljivo premisliti in razdelati različne scenarije razvoja za to varianto, kjer se poskuša
pri vsaki varianti oblikovati cilje, strategijo, deleţnike, časovni okvir in stroške začetka
revitalizacijskega procesa. Scenarij običajno vključuje naslednje elemente:










glavni cilji prenove, povzeti in predstavljeni na preprost in razumljiv način,
predvideni posegi na območju,
predvideno stanje območja po prvih posegih prenove (ker je prenova v tem primeru
proces, ki se odvija vzporedno z razvojem in širjenjem kulturne dejavnosti),
oblikovanje časovnega okvirja trajanja prenove do priprave območja za vzpostavitev
prizorišča,
pričakovano stanje okolja,
pričakovana raba zemljišča in lastništvo,
vplivi na ekonomski status,
pričakovani vplivi na ljudi v bliţnji okolici območja,
groba ocena pričakovanih stroškov, ki bodo nastali do začetka obratovanja kulturne
ustanove.
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Cilje prihodnje rabe degradiranega območja poda koordinator s pomočjo aktivnega
sodelovanja deleţnikov, kjer je potrebno upoštevati pravne, lastniške in okoljske omejitve.
Prav tako je pri načrtovanju nove rabe potrebno imeti informacije o oceni stroškov priprave
območja za začetek izvajanja kulturne dejavnosti in razpoloţljiva sredstva za načrtovane
posege. Vsi ti elementi morajo biti uravnovešeni pri iskanju rešitve trenutnega stanja, ţelenih
ciljev, prostorskih konceptov, stroškov in časovnega okvirja. Tako mora oblikovanje
scenarijev upoštevati različne moţnosti razvojnih konceptov (strategij) in metod za prenovo
degradiranega območja.
Pri prenovi degradiranega območja je pomembno načrtovati vzpostavitev zaokroţenih
prostorskih enot, ki so funkcionalno in morfološko povezane v ţe obstoječe urbane strukture,
pri čemer lahko prenova temelji na treh razvojnih konceptih (strategijah):




razvojna strategija - temelji na prilagajanju in nadgrajevanju ţe obstoječih urbanih
elementov;
regenerativna strategija - temelji na preoblikovanju ţe obstoječih in ustvarjanju novih
morfoloških enot;
integrativna strategija - temelji na celostni revitalizaciji degradiranih območij, pri
čemer ţeli vključiti učinke prenove v celoten urbani razvoj naselja.

Metode prenove degradiranih območij zagotavljajo podporo procesu odločanja in zagotavljajo
okvirno podlago in orodja pri strateškem načrtovanju. Metode so povezane s strateškimi
koncepti in sluţijo kot vodilo pri vključevanju strategij.








vzpostavitev nove rabe znotraj obstoječih grajenih struktur - prilaganje obstoječe rabe
prostora z manjšimi posegi in z ohranjanjem ţe obstoječih grajenih struktur;
izboljšanje dostopnosti degradiranega območja - povečanje potenciala prenove z
ustvarjanjem povezav med pasivnimi območji in ţivimi prostori izven degradacije;
oţivitev mej degradiranega območja - posegi v mejna območja predstavljajo prvi
korak k aktivaciji zapuščenih urbanih površin, s čemer se proces prenove širi od zunaj
navznoter;
vzpostavitev centra prenove na degradiranem območju - center lahko sluţi kot javni
odprti prostor z javnimi funkcijami in s tem omogoči vključevanje novih dejavnosti in
območij v grajeno mestno okolje;
povečevanje raznolikosti v predvideni rabi - ta metoda zagotavlja kvalitativno
izboljšanje urbanih struktur, ki vpliva tudi na sosednja območja, še posebej na tista , ki
so v osnovi bila načrtovana kot monofunkcijska območja.

Oblikovanje scenarija, kjer so prikazani postopni koraki predvidevanega razvoja samoniklega
prizorišča, kako bo ta razvoj spodbujal prenovo območja in na kakšen način se bo območje
vključilo v ţe obstoječo urbano strukturo.
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PRIPRAVA KONČNEGA STRATEŠKEGA NAČRTA
Ta korak je v bistvu ţe strnjen in jasno opredeljen povzetek dosedanjega dela, zato je
priporočljivo, da se vključi kakšnega zunanjega strokovnjaka ali osebo iz drugega prizorišča,
ki bo podal komentarje za moţno optimizacijo in potrdil ustreznost izbranih elementov.
Končni strateški načrt mora biti jasno opredeljen z vsemi podrobnostmi na področjih:






širšega ekonomskega in socialnega konteksta,
pravnih in lastniških informacij,
urbanih in prostorskih elementov,
prisotnosti onesnaţenja in drugih okoljskih zadevah,
stroškov in virov financiranja.

Retina (2012) predlaga oblikovanje končnega rezultata izbranega strateškega načrta v obliki
ciljnega drevesa, ki je oblikovano kot tri-nivojski model (slika 32):
1. Strateški cilji - opredelijo pričakovane koristi prenove, ki se osredotočajo na socioekonomsko raven, vsi ostali cilji pa naj sluţijo kot podpora doseganja glavnega
cilja.
2. Funkcijski cilji - opredelijo načrtovano rabo območja kot rezultat razvojnih
ukrepov, ki temeljijo na umeščanju raznolikih dejavnosti od javnega prostora in
zelenih površin do storitev ter izobraţevalnih in kulturnih programov.
3. Kratkoročni cilji in rezultati - tukaj se opredelijo posamezni ukrepi in dejavnosti,
ki se bodo izvajali (priključitev na infrastrukturo, čiščenje območja, urejanje
prehodnosti območja, itd) in bodo postopno vodili v uspešno končani prenovo.

Slika 32: Logična struktura tri-nivojskega modela (Retina, 2012)

Povzetek dosedanjega dela, ki je prikazan v obliki tri-nivojskega modela na podlagi strateških
in funkcijskih ciljev ter pričakovanih rezultatov.
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5.1.4 Podrobno načrtovanje in zasnova območja
STRUKTURA SKUPNEGA NAČRTA PRENOVE
Načrt mora predvidevati strukturo upravljanja za izvajanje projekta, spremljanje kakovosti
izvajanja, upravljanje s tveganji in komunikacijske dejavnosti. Prav tako mora imeti povzetek
glavnih značilnosti v dosedanjem načrtovanju prenove, za dosego funkcijskih ciljev:









priprava območja - odstranjevanje odpadkov, rušenje objektov, upravljanje, itd.;
arhitekturna zasnova - načrtovanje objektov za nove funkcije, ohranjanje kulturne
dediščine;
dostop do infrastrukture;
deleţniki prenove - načrtovalci, investitorji, drugi partnerji in deleţniki;
upravljanje, promocija;
ekonomski razvojni načrt - vzpostavitev samoniklega prizorišča za izvajanje kulturnih
dejavnosti;
načrtovanje financiranja - stroški in financiranje, viri financiranja;
itd.

Izdelava akcijskega načrta, kjer so opredeljene konkretne akcije na izbranem območju, na
kakšen način se izvajajo in kdo jih izvaja.

GRAJENJE PODOBE, PROMOCIJA
Čeprav samonikla prizorišča s svojim programom najbolj privabijo mlade, obrobne socialne
skupine in subkulture, je vseeno zaţeleno imeti zgrajeno strategijo promocije, ki zagotavlja
primerno ozaveščenost ciljnih skupin, pozitivne učinke in pričakovane koristi delovanja
prizorišča. Prav tako je potrebno opisati dejavnosti, ki se bodo odvijale z novo rabo
degradiranega območja in kakšne pozitivne učinke bo to prineslo v urbano okolje.
Konkretne ideje, kako se naj oglašuje program (spletna stran, socialna omreţja, fizične
lokacije promoviranja programa in dejavnosti, itd.).
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5.2 Preizkus modela prenove na primeru degradiranega območja Stara usnjarna
Koteks
5.2.1 Priprave na organizacijo
Na Ptuju se lahko omeni dva primera organiziranosti na področju alternativne kulture. Kot
prvi primer lahko omenimo društvo KID (Komuna interesnih dejavnosti) Ptuj, ki je nastal leta
1992. Ta je ţe pred svojim uradnim nastankom organiziralo nekaj zvenečih koncertov. S tem
je organizacija KID-a pokazala, da v mestu obstaja interes in zanimanje za alternativno
kulturo. Med njihove uspehe se lahko šteje organizacija 4-ih majhnih festivalov v vojaškem
skladišču na Potrčevi cesti, ki je kmalu zatem postalo le še pogorišče zaradi nekaj
posameznikov in uveljavljanju njihove moči, s čemer so škodili mladini. Leto kasneje je KID
Ptuj organiziralo dva najobseţnejša projekta in sicer No Border Jam na Dravski ulici
(nekdanja usnjarna Koteks) ter poletni mladinski tabor Brzice '93 na urejeni plaţi ob Dravi
gorvodno od mesta. Prav tako so organizirali protestni koncert in shod po ulicah Ptuja, ki je
potekal 17. septembra 1993, pri čemer je šlo za demonstracijo nezadovoljstva odrinjenega
dela kulture na vsem Štajerskem in v Sloveniji. Ta protest se je zgodil v najpomembnejšem
štajerskem (slovenskem) rockovskem središču, ki mu je nekaj dni zatem sledil protest v
Mariboru na Trgu svobode ter zasedba mariborske vojaške pekarne, ki so jo namenili
mladinski kulturi (Muzek, 1994). Podrobnejši opis alternativne kulture je v poglavju
Zgodovina gibanja alternativne kulture na Ptuju (str. 106).
Drugi primer je Fuerstova hiša, ki je s svojim delovanjem začela v začetku leta 2014. Takrat
so se lastniki hiše druţina Fuerst odločili, da bodo prazne prostore v celotnem kompleksu, ki
ima lokacijo v mestnem jedru, namenili za najem umetniških ateljejev in za ustvarjanje
kulturnega programa. Kmalu zatem je bila pobuda s strani najemnikov za ustanovitev
kulturno-umetniškega društva, ki deluje še danes in je pomemben deleţnik pri ustvarjanju
kulturnega programa v mestu. Prav tako v njej najema prostore veliko kulturnih umetnikov iz
Ptuja, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k pestrosti kulturnega programa in ga tudi sami
ustvarjajo. V času delovanja Fuerstove hiše se je odvilo ţe precej pomembnih kulturnih
dogodkov, med katerimi je najpomembnejši tradicionalni tridnevni kulturno-umetniški sejem
BazArt, ki bo v letu 2017 imel ţe 5. izvedbo, poleg tega še lahko omenimo Festival
alternativne elektronske glasbe ter veliko drugih manjših koncertov, delavnic in sejmov.
Primer Fuerstove hiše je še posebej zanimiv, saj je bil ta kompleks prej opuščen in bi ga lahko
uvrstili med degradirana območja, druţina Fuerst pa je s pozitivnim pristopom in aktivnim
delovanjem poskrbela, da je območje zaţivelo in tako prispeva k izboljšanju urbane kvalitete
in kulturnemu dogajanju v mestu.
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5.2.2 Začetna faza
IZBIRA LOKACIJE
Najprej smo izdelali katalog degradiranih območij, ki so predstavljale potencial za
vzpostavitev samoniklega prizorišča. Preden smo šli na teren popisat degradirana območja,
smo si ogledali evidenco FDO na spletu, kjer smo si izpisali vsa potencialna območja in
njihove podatke. Ker v evidenci niso bila popisana vsa degradirana območja in si nismo
uspeli pridobiti vseh podatkov, smo po terenskem pregledu dopolnili katalog, ki je bil
oblikovan s pomočjo spletne evidence (str. 113).
Katalog vsebuje 9 lokacij z vsebovanimi podatki za laţje odločanje pri izbiri degradiranega
območja za vzpostavitev samoniklega prizorišča. Na podlagi kriterijev, opredeljenih v
teoretičnem modelu (str. 122), smo ovrednotili posamezna območja (preglednica 23) in s tem
izbrali najprimernejšo lokacijo za vzpostavitev samoniklega prizorišča.
Preglednica 23: Vrednotenje posameznih degradiranih območij
ID
1. Klavnica
2. Metalka
3. Don Caffe
4. TEH Center
5. Market Ţerak
6. Konjušnica
7. Večnadstr.
objekt
8. Koteks
9. dr. Ljudevita
Pivka

Tip
FDO
1
1
1
1
1
1
1

Opušč./
vzdrţ.
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1

Dostop

Infr.

Last.

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
0
1

1
1

1/1
1/1

1
1

2
2

Slika 33: Prikaz degradiranega območja
nekdanje usnjarne Koteks

Okolica

Σ

1
0
0
0
0
1
1

Namen.
raba
1
2
2
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1

8
9
8
8
8
6
8

1
1

2
1

1
1

10
9

Slika 34: Prikaz največkrat prikazane vedute Ptuja
z nekdanjo usnjarno Koteks
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Na podlagi vrednotenja degradiranih območij po izbranih kriterijih smo izbrali najbolj
primerno lokacijo in sicer Stara usnjarna Koteks (slika 33), ki leţi v starem mestnem jedru
tik ob reki Dravi. Na karti Vizualna analiza (slika 35) smo prikazali nekatere značilnosti
starega mestnega jedra ter lokacijo izbranega degradiranega območja za razvoj alternativnih
kulturnih dejavnosti. Tako lahko vidimo, da degradirano območje leţi v gosto pozidanem
območju, kjer ima na juţni strani odprti prostor in kvalitetne poglede na reko Dravo.

INFORMIRANJE O IZBRANI LOKACIJI IN RAZVOJU PRIZORIŠČA
Leta 2006 je bil izdelan Program priprave občinskega lokacijskega načrta (2006), ki je bil
narejen za razvoj izbranega degradiranega območja Stara usnjarna Koteks. Lokacijski načrt je
bil izdelan za revitalizacijo dela območja starega mestnega jedra za namene turizma, kjer so
podrobneje določili oceno stanja in razloge za pripravo LN, predmet in programska izhodišča,
vsebino in obseg LN, itd.
V oceni stanja so opredelili, da izbrano območje leţi v območju Starega mestnega jedra Ptuj,
zato so sprejeti posebni prostorski ureditveni pogoji, ki veljajo za celotno območje Starega
mestnega jedra. Območje se nahaja vzdolţ levega obreţja reke Drave in je na lokaciji
nekdanjega mestnega kopališča in nekdanje usnjarne. Stavbe na območju niso več v prvotni
funkciji in so zaščitene kot spomenik starega mestnega jedra. Območje reke Drave in obreţje
reke se nahaja tudi v posebnem varstvenem območju Natura 2000 (Program priprave..., 2006).
Odloki in uredbe, ki določajo omejitve omenjenih varstvenih območij:




Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
občine Ptuj, (Uradni vestnik občin Ormoţ in Ptuj, št. 35/89),
Odlok o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik drţavnega pomena (Uradni list
RS, št. 81/99 in 110/00)/,
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št.
49/04 in 110/04)/ (Program priprave..., 2006).

V Lokacijskem načrtu so bile podane tudi smernice o načinu prenove v starem mestnem jedru,
kjer so navedli, da se (Program priprave..., 2006):







v mestu ohranja in izboljšuje spomeniška kvaliteta,
ustvari ponudba kvalitetnih lokalov,
spodbuja celodnevna aktivnost območja,
v starem mestnem jedru spodbuja razvoj deficitarnih dejavnosti,
bivalne in delovne pogoje v obravnavanem območju izboljša z zaokroţitvijo ponudbe
in komunalne opremljenosti,
objekti in ureditve čim trajnejše sanirajo.
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Območje nekdanje usnjarne Koteks je omenjeno v Viziji in strategiji MO Ptuj 2015-2025,
kjer so pri revitalizaciji starega mestnega jedra in v strateški usmeritvi omenili Prenovo stavbe
Koteks, ki je spomeniško zaščitena kot industrijska dediščina in potrebuje celovito prenovo. V
sklopu tega je potrebno izdelati konservatorski načrt in določiti njegovo namembnost
(VISMOP, 2015).
Prav tako je območje Koteksa je omenjeno v Lokalnem programu za kulturo MO Ptuj 20162019, kjer so zapisali da stavba pomembno sooblikuje veduto mesta Ptuj (slika 34) in je eden
redkih spomeniško zaščitenih objektov industrijske kulturne dediščine. To degradirano
območje omogoča ureditev, ki bo dopolnjevalo vsebine notranjosti objekta in nudilo moţnost
kakovostnega druţenja obiskovalcev in meščanov, pri čemer je bliţina Drave dodana
vrednota. Predlagajo, da je potrebno za oţivitev območja izbrati programske vsebine, ki bodo
opozarjale na odvijanje nekdanje dejavnosti in hkrati naj sluţi k dvigu bivalne kulture v
mestu, kjer bi lahko v stavbo umestili dejavnost mestne galerije, glasbene šole, idr.
(LPKMOP, 2016).
Cilji prenove so (LPKMOP, str. 21, 2016):





prenova spomeniško zaščitene kulturne dediščina,
skrb za mestno veduto,
oţivljanje starega mestnega jedra,
razvijanje dejavnosti ob nabreţju Drave.

V času počasnega propadanja stavbe je bilo ţe več idej, kako in v kaj bi prenovili degradirano
območje nekdanje usnjarne Koteks, vendar se še vedno ni nobena ideja realizirala. Zadnja
ideja o prenovi stavbe je za potrebe glasbene šole, ki je sedaj locirana v isti ulici v neposredni
bliţini tega območja (Šmigoc, 2017).
Stanje objektov je v slabem stanju in so nujno potrebni celovite prenove, saj je zaradi vlage
močno načeta nosilna konstrukcija objekta. Prav tako je potrebno zamenjati lesene medetaţne
konstrukcije. Ostrešje je v slabem stanju, pri čemer ga postopno obnavljajo v najbolj kritičnih
predelih, prav tako zunanji del stavbe, kjer je potrebno obnoviti fasado in urediti dvorišče, ki
sedaj sluţi kot parkirišče (Šmigoc, 2017).
Na karti Oţje obravnavano območje (slika 36) smo prikazali natančno lokacijo degradiranega
območja, njegovo neposredno okolico in nekatere njene značilnosti. Kot je bilo ţe omenjeno
je stavba zaščitena kot kulturna dediščina, vplivno območje pa sega do nabreţja Drave, kjer je
sedaj parkirišče. V neposredni bliţini se odvijajo tudi druge dejavnosti kot so planinsko
društvo, glasbena šola, prenočišča in gostišče, prav tako pa sta še v tem predelu mesta Mestni
kino in Mestna knjiţnica Ptuj, ki pa ju ni več prikazano na karti.
V poglavju Analiza Mestne občine Ptuj smo podrobneje predstavili MO Ptuj, izbrane
demografske kazalnike ter analizo razvojnih dokumentov (str. 98).
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VKLJUČEVANJE JAVNOSTI/DELEŢNIKOV
Degradirano območje nekdanje usnjarne Koteks je v lasti MO Ptuj. Ti objekti so ţe opuščeni
več let in sicer od takrat, ko se je prenehala izvajati industrijska dejavnost v tej stavbi. V vseh
teh letih je objekt prepuščen propadanju in kljub temu, da je bilo veliko idej, kako bi se
revitaliziralo degradirano območje (med drugim je bil leta 2006 izdan Lokacijski načrt za
prenovo), do tega nikoli ni prišlo.
Tako bo na lokalni ravni potrebno stopiti v stik z lokalno skupnostjo, da se bi podrobneje
seznanili z načrti o prihodnosti degradiranega območja. Poleg tega bi jim predstavili idejo o
umeščanju vsebin alternativne kulture in s tem načrte o prenovi, ki se bi odvijala vzporedno z
delovanjem samoniklega prizorišča. Pri tem se je potrebno primerno pripraviti na predstavitev
ideje in konkretnih rešitev, katere se bodo oblikovale v nadaljevanju z uporabo modela za to
lokacijo.
Ob pozitivnem sprejetju načrta za prenovo z umeščanjem vsebin alternativne kulture je
priporočljivo sodelovanje z občino in z dotičnimi oddelki, ki bodo lahko pomagali pri procesu
v nadaljevanju izvajanja načrta.
Na Ptuju delujeta 2 mladinski organizaciji in sicer Klub ptujskih študentov (KPŠ) in Center
interesnih dejavnosti (CID) Ptuj, ki imata ţe zelo dolgo zgodovino delovanja in bogate
izkušnje na področju mladinske kulture.
Po podatkih iz leta 2017 je na Ptuju ţivelo okoli 3.300 mladih (SURS, 2017e) med 15 in 29
letom starosti (podrobneje predstavljeno v poglavju Izbrani demografski kazalniki na strani
96). Poleg tega je Ptuj pomembno srednješolsko središče za Spodnje Podravje, kamor dnevno
migrira veliko dijakov. Te skupine ljudi so pomembna ciljna skupina pri delovanju
samoniklih prizorišč, saj ta v večini primerov spadajo v mladinski sektor oziroma so
opredeljena kot "splet dejavnosti mladih in za mlade (Muršič, 2012)."
Zelo pomembno je navezati stike z lokalnimi kulturnimi ustvarjalci, jih povabiti k
sodelovanju pri ustanavljanju samoniklega prizorišča in kasneje tudi pri oblikovanju
programa z njihovo pomočjo ter njihovimi vsebinami. Na Ptuju deluje Fuerstova hiša, kjer je
zasebni lastnik dal v najem prostore v hiši za potrebe umetnikov in imajo ti svoje ateljeje.
Deleţnike na drţavni in ravni EU se v večini primerov vključuje, ko ţe prizorišče deluje.
Tukaj gre za črpanje financ iz raznih razpisov in skladov tako za kulturne dejavnosti kot tudi
za prenovo.
Zelo pomemben deleţnik na drţavni ravni so delujoča samonikla prizorišča, katere je
priporočljivo obiskati, vzpostaviti stik z njimi, si ogledati kako delujejo in povprašati za
nasvete pri delovanju ter za medsebojno sodelovanje pri izmenjavi podatkov in stikov za
oblikovanje programa.
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5.2.3 Strateško načrtovanje in odločanje
ORGANIZACIJSKI VIDIK - STRUKTURA UPRAVLJANJA
Z oblikovanjem delovne skupine in izbire koordinatorjev se sedaj lahko vzpostavi
organizacijska oblika, ki bo s svojo strukturo laţje vodila proces prenove in delovanje
samoniklega prizorišča. Po analizi primerov smo videli, da je najbolj pogosta oblika pri
delovanju prizorišč društvo, zato smo se v našem primeru odločili za to varianto. Ustanovitev
in upravljanje društev natančno opredeljuje Zakon o društvih (ZDru-1), mi pa smo v
nadaljevanju na kratko predstavili najpomembnejše informacije za vzpostavitev in delovanje
društva.
Društvo svojo pravno osebnost dobi z vpisom v register društev, ki se ureja na dotični upravni
enoti, opravi pa ga Ministrstvo za notranje zadeve. Za vzpostavitev društva je potrebno
sklicati ustavni zbor, kjer se sprejme sklep o ustanovitvi, izvoli zastopnika in se ustvari
temeljni akt oziroma statut društva. Statut društva mora določati ime in sedeţ društva, namen
in cilje delovanja, dejavnost oziroma naloge, način upravljanja društva, financiranje društva,
pogoje včlanjevanja ter pravice in obveznosti članov, itd. Zahtevi za registracijo društva na
upravni enoti se mora priloţiti zapisnik ustanovnega zbora, temeljni akt, seznam s podatki
ustanoviteljev, podatki o dejavnostih, predlog za glavno dejavnost, itd. (Setnikar, 2017).
Društvo z delovanjem ne sme deliti svojega premoţenja članom, če pa ustvari preseţek
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev. V statutu
se lahko določi, da društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki mora biti povezana z
namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva in se lahko
opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje le-teh (Setnikar, 2017).

UPRAVLJAVSKI MODEL
Principi delovanja
Poslanstvo delovne skupine, ki sodeluje pri vzpostavitvi samoniklega prizorišča in pri procesu
prenove stare usnjarne Koteks je revitalizacija degradiranega območja v starem mestnem
jedru. Sedaj je območje namenjeno za parkirišča, objekti pa so ţe dolgo časa v procesu
propadanja. Z delovnimi akcijami se poskuša urediti območje do te mere, da se lahko začnejo
odvijati različne aktivnosti na kulturnem in drugih področjih, ki prispevajo k oţivljanju tega
predela mesta.
Namen je vzpostavitev odprtega prostora, ki zagotavlja zdruţevanje različnih oblik kulture in
umetnosti in povezuje različne skupine ljudi, ki so med seboj v interakciji ne glede na starost,
pripadnost, razmišljanje, itd. S tem bi na Ptuju končno zagotovili prostore za delovanje
alternativne kulture, ki jih drugod po Sloveniji po večjih krajih ţe imajo. Prostori bi bili
namenjeni ustvarjanju, delovanju in sodelovanju vsem zainteresiranim umetnikom in drugim
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nevladnim organizacijam, ki delujejo na področjih neodvisne kulture, neformalnih
izobraţevanj, mladinskih in drugih dejavnosti.
Programska področja delovanja so kultura, mladina, neformalno izobraţevanje, itd., pri
čemer se bodo natančne vsebine opredelile v začetku delovanja samoniklega prizorišča.
Način uporabe prostorov bo definiran po končani prenovi, ko se bodo določile kapacitete
notranjih prostorov za uporabo.
Model upravljanja (deleţniki):






lastnik nepremičnine - MO Ptuj, ki trenutno skrbi tudi za vzdrţevanje in varnost
objekta,
upravitelj - društvo, ki bo s pomočjo MO Ptuj vodilo prenovo degradiranega območja
in bo kasneje skrbelo za program in za komunikacijo z lastnikom,
uporabniki - vsi deleţniki, ki bodo skrbeli za izvajanje programa in projektov,
programski koordinator - izvoljen član društva, ki bo skrbel za tekoče in nemoteno
izvajanje programa v samoniklem prizorišču,
izvajalci - vsi deleţniki, ki bodo sodelovali pri prenovi degradiranega območja in pri
prenovi objekta, ki bo sluţil za delovanje prizorišča.

Izvajanje gospodarske dejavnosti
Gospodarska dejavnost obsega vsako pridobitno dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi
pridobivanja dobička oziroma s katero zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami. Ker
bo v primeru vzpostavitve prizorišča vzpostavljeno društvo, je ţe v Zakonu o društvih
določeno, da morajo ta delovati kot nepridobitne organizacije. Izjemoma se lahko društva
registrirajo s pridobitno dejavnostjo, vendar mora ta sluţiti namenu in ciljem, kot dopolnilna
dejavnost nepridobitni dejavnosti društva in se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za
uresničevanje le-teh.
Z vzpostavitvijo prizorišča se ţeli vzpostaviti tudi gostinska dejavnost, ki bo sluţila v podporo
izvajanja programa in drugih dogodkov. Pri tem se bodo upoštevala in spodbujala načela
socialne ekonomije. Vsi preseţki prihodkov nad odhodki se bodo tako vlagali v razvoj
prizorišča, nabavo opreme ter vzdrţevanje in nadaljnjo prenovo degradiranega območja.

SCENARIJ RAZVOJA
Pri prenovi in razvoju bo poudarek na pripravljalnih delih na območju, kjer se bo poskušalo z
nujnimi posegi urediti dotrajano stavbo, da bo primerna za obratovanje samoniklega
prizorišča. Ti posegi bodo vključevali dela, da se zagotovi varnost objekta za začetek
delovanja programa alternativne kulture in gostinske dejavnosti. Poleg tega bodo dela še
obsegala priključitev na infrastrukturo, pridobitev opreme in pohištva za notranje prostore ter
urejanje in pripravo okolice objekta za moţnost izvajanja programa na prostem. V prvi stopnji

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

145

prenove se predvideva posegati le v najbolj nujne predele objekta, preostali objekt pa bo
zaenkrat ostal v takšnem stanju kot je sedaj. Tako se bo prenova preostalega dela objekta
postopoma začela prenavljati v procesu delovanja prizorišča, ko bodo potrebe po dodatnih
prostorih oziroma po vključevanju drugih dejavnosti na območje (druga stopnja), zaradi
izboljšanja stanja degradiranega območja in starega predela mestnega jedra (slika 38).
Časovni okvir trajanja prenove do vzpostavitve prizorišča se bo lahko ocenil, ko se bo ocenilo
stanje na terenu s strokovnjaki za posamezna dela prenove objekta. Tako bo potrebno poiskati
izvajalce, ki se ukvarjajo z gradbenimi deli, si z njimi ogledati objekt, podati osnovne okvirje
načina poteka dela in časovni okvir izvajalnih del ter predviden čas dokončanja prenove. Ker
je ta stavba zaščitena kot kulturna dediščina, bo potrebno vse gradbene posege izvajati na
način, da se ohranja prvotna oblika objekta in da se ves čas skozi prenovo poskuša ohranjati
elemente zapuščine prejšnje rabe in dejavnosti, ki so se odvijale na tem območju. V tem
primeru gre za spomeniško zaščiteno območje industrijske dediščine.
Kljub prejšnji industrijski rabi območja, tukaj ni prisotnosti onesnaţenja, tako da je stanje
okolja ţe sedaj sprejemljivo. Trenutna raba degradiranega območja so urejena parkirišča za
stanovalce v starem predelu mestnega jedra in modra cona za parkiranje. Po prvih posegih na
degradirano območje se bi poskušala zmanjšati površina parkirnih mest v neposredni bliţini
objekta, kjer bo potekala obnova, saj se bi zunanje površine uporabljale za izvajanje
dejavnosti prizorišča na prostem. Nepremičnina bi še vedno bila v lasti MO Ptuj, prav tako bi
se ohranila namenska raba iz OPN-ja kot osrednje območje centralnih dejavnosti.
Z vzpostavitvijo samoniklega prizorišča na tem območju bi prispevali k oţivljanju starega
predela mestnega jedra, saj bi z raznovrstnim programom privabili ljudi na to območje. S
prenovo objekta bi pozitivno vplivali na vizualno podobo tega predela, saj pogled na ta del
mesta predstavlja pogled na najbolj značilno veduto mesta Ptuj. Z obratovanjem prizorišča bi
se odprla nova delovna mesta v sklopu gostinske dejavnosti in oblikovanja kulturnega
programa, prav tako bi se pridobili novi prostori in dejavnosti za mlade v mestu. Takšna
območja prispevajo k turistični ponudbi in njeni raznovrstnosti v mestu, saj smo na primeru
AKC Metelkove, Pekarne magdalenske mreţe in drugih videli, da so ta prizorišča med drugim
tudi mednarodno prepoznana in jih vse bolj vključujejo v turistične ponudbe (slika 37).
Vplivi na ljudi v bliţnji okolici območja bi bili občasno povečan hrup ob posameznih
dogodkih na eni strani in na drugi večja pestrost dejavnosti, ţivahnejše dogajanje v tem
predelu, moţnost udeleţevanja različnih dogodkov, itd. Na tem območju so se v preteklosti ţe
odvijale vsebine alternativne kulture, vendar tamkajšnji prebivalci tega niso dobro sprejeli in
so trdili, da takšne dejavnosti ne sodijo v spalno naselje in da takšne dejavnosti motijo
lastnike nepremičnin v bliţnji okolici. Po našem mnenju sedaj to nebi smelo biti več problem,
saj to območje spada po OPN v območje osrednjih centralnih dejavnosti, poleg tega pa se
območje nahaja v centru mesta, ki se nikakor ne sme smatrati kot spalno naselje in kjer nekaj
stanovalcev ne more imeti vpliva na obratovanje dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto urbanega
okolja in prispevajo k turistični ponudbi v mestu.
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Ta scenarij bo temeljil na razvojni strategiji, kjer bo prenova potekala v skladu prilagajanja in
nadgrajevanja ţe obstoječih urbanih elementov. Osnova prenove bo vzpostavitev nove rabe
znotraj obstoječih grajenih struktur, ki bo temeljila na prilagajanju obstoječe rabe prostora z
manjšimi posegi in z ohranjanjem kvalitetnih struktur, ki so ţe izoblikovane na tem območju.
Center prenove degradiranega območja bodo prostori samoniklega prizorišča s kulturnimi in
drugimi dejavnostmi in bo sluţil kot javni odprti prostor (slika 38) z javnimi funkcijami in s
tem omogočil vključevanje novih dejavnosti in območij v grajeno mestno okolje. Prav tako se
bo poskušalo oţiviti meje degradiranega območja, pri čemer bodo posegi v obmejna območja
sluţili k širjenju procesa prenove od zunaj navznoter. Kot kvaliteten element območja je
neposredna bliţina reke Drave s kvalitetnimi pogledi na naravno okolje in predstavlja
privlačen element razvoja območja, pri čemer je potrebno izpostaviti, da Drava in njena
nabreţja spadajo v zaščiteno območje Nature 2000.
V nadaljevanju je predstavljena implementacija tri-nivojskega modela (Retina, 2012) na
primeru stare usnjarne Koteks na Ptuju.

Slika 37: Tri-nivojski model razvoja stare usnjarne Koteks
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Slika 38: Predlog ureditve območja nekdanje usnjarne Koteks
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Ta stran je namenoma prazna.
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5.2.4 Podrobno načrtovanje in zasnova območja
NAČRT PRENOVE OBMOČJA
Priprava območja:
Objekti na degradiranem območju so v precej slabem stanju in so nujni vsaj delne prenove,
preden bi bili varni za uporabo, okolica objektov pa se uporablja za parkirišče. Prva dva
ukrepa sta ogled objektov s strokovnjaki, da se določi najbolj nujna dela ter zmanjšanje
parkirišča za uporabo aktivnosti na prostem. Pri notranjih posegih na objektu je potrebno
zagotoviti varnost in urediti prostore na način izvajanja kulturnega programa in gostinske
dejavnosti. Prav tako je potrebno urediti sanitarije in preveriti priklope na infrastrukturo.
Arhitekturna dediščina:
Objekti na območju spadajo pod spomeniško zaščito industrijske dediščine, ki jo je potrebno
ohranjati v procesu prenove. Pri tem je nujna prepoznava kvalitetnih elementov stavbe, na
podlagi katerih se bo prilagajala prenova objektov za ohranitev le-teh, hkrati pa oblikovanje
prostorov za izbrane dejavnosti.
Dostop do infrastrukture:
Degradirano območje ima 2 asfaltirana dovoza, ki omogočata dostop do parkirišč. Območje je
razdeljeno na 2 parkirišči, ki sta ločeni z betonskimi koriti. Vhod na vzhodni strani območja je
trenutno namenjen plačljivemu parkirišču, parkirišče na zahodni strani pa ima omejen vstop z
rampo, kjer lahko parkirajo le prebivalci z dovolilnicami. V predlogu ureditve se načrtuje
zmanjšanje parkirišča na vzhodni strani ter premik fizičnih ovir vzporedno z robom
ureditvenega območja (slika 38) in s tem zmanjšanje parkirišča tudi na zahodni strani. Vhod
na območje za dostavo in parkiranje se bo ohranil na vzhodni strani.
Po pregledu spletne aplikacije PISO smo ugotovili, da ima območje dostop do električne
energije, vodovoda, kanalizacije, zemeljskega plina in telekomunikacij. Pri prenovi objekta je
potrebno preveriti vse priključke.
Deleţniki prenove (izvajalci):




Posamezniki oblikovani v društvo z izbranimi koordinatorji, ki zastopajo društvo
navzven in preko katerih poteka komunikacija z drugimi deleţniki.
MO Ptuj, kot lastnik nepremičnine.
Potencialni investitorji, ki bi bili pripravljeni podpreti projekt z drugačnimi kulturnimi
vsebinami.
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Ekonomski razvojni načrt:
V prvem koraku je potrebno zbrati finančna sredstva za pripravo območja, pri čemer mora biti
poudarek na varnosti objekta. Ta sredstva se lahko pridobi preko lastnega financiranja iz
društva ali pa preko potencialnih investitorjev, ki jih poiščejo člani društva. Prav tako lahko ta
sredstva zagotovi MO Ptuj.
V drugem koraku je treba priskrbeti notranjo opremo, da lahko začne prizorišče obratovati.
Potrebna je investicija v opremo, potrebno za izvajanje kulturnih dejavnosti in glasbenih
dogodkov, ki so v večini primerov osrednji del dogajanja na prizoriščih ter v pohištvo in
aparate, ki bodo sluţili za izvajanje gostinske dejavnosti.
V času vzpostavljanja prizorišča se lahko ţe išče investitorje za financiranje izvajanja
kulturnih in drugih dejavnosti. Nekateri so ţe omenjeni v modelu na strani 121, dodaten
razmislek pa je potreben pri potencialnih investitorjih na lokalni ravni.
Eden najpomembnejših načinov delovanja je povezovanje z drugimi deleţniki na lokalni ravni
ter samoniklimi prizorišči na drţavni ravni. Ker takšna prizorišča niso finančno orientirana,
ampak spodbujajo razvoj večinoma manj poznanih ustvarjalcev, se je potrebno povezati z
drugimi ustanovami in organizacijami, preko katerih se lahko izmenjuje informacije in tako
ustvarja kvaliteten, dinamičen in reden program.
Načrtovanje financiranja:
Pridobivanje finančnih sredstev bo potrebno ločiti na dva dela:
1. financiranje prenove degradiranega območja in
2. financiranje delovanja samoniklega prizorišča.
Potencialni investitorji za financiranje prenove degradiranega območja so na lokalni ravni
MO Ptuj, ki je tudi lastnik nepremičnine. MO Ptuj lahko pridobiva razpisna sredstva tudi
preko EU, kjer se pričakuje, da bodo leta 2018 pridobil sredstva v okviru evropskega
mehanizma Trajnostne urbane strategije (TUS). Vendar je nekdanji Koteks na vrsti šele kot
tretji projekt, ki se bo financiral iz tega denarja (Lukman, 2016). Na drţavni ravni pa se lahko
prenova financira iz različnih vzvodov in razpisov dotičnih ministrstev.
Potencialni investitorji za delovanje samoniklega prizorišča so lahko MO Ptuj, z uvrstitvijo
prizorišča na letni proračun ter financiranje preko različnih občinskih razpisov za kulturne in
izobraţevalne aktivnosti. Prav tako se lahko financira preko zasebnih investitorjev, ki jih
zanima delovanje prizorišča. Potencialni investitorji na drţavni ravni so lahko JSKD in druge
nacionalne institucije, kjer se lahko črpajo finance preko razpisov. Pri financiranju igra
pomembno vlogo Urad RS za mladino, preko katerega se financira ogromno samoniklih
prizorišč, vendar pri njihovih razpisih lahko sodeluješ le v primeru statusa mladinskega centra
oziroma organizacije za mlade.
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GRAJENJE PODOBE, PROMOCIJA
V centrih alternativne kulture se odvija zelo pester program različnih kulturnih dejavnosti,
dejavnosti za mlade in različna izobraţevanja. običajno gre za drugačne vsebine, ki jih
institucionalne organizacije ne ponujajo v sklopu njihovega delovanja, ker imajo
sistematiziran pristop, navodila od višjih institucij (ministrstva, EU, itd.) za izvajanje
programa in neavtonomno delovanje. Zato je zaradi pestrosti in drugačnosti programa teh
prizorišč potrebno narediti načrt promocije programa in grajenja pozitivne podobe navzven.
Pri tem je potrebno prepoznati ciljno publiko in oglaševati dejavnosti na primernih mestih za
čim večjo informiranost ustreznih skupin prebivalstva.
Večina samoniklih prizorišč deluje v mladinskem sektorju in ponuja splet dejavnosti za
mlade, zato je potrebno oglaševanje na mestih, kjer imajo ti največji dostop. Ptuj je regionalno
središče nacionalnega pomena, pri čemer je tudi pomembno izobraţevalno središče v
Spodnjem Podravju. Tako je na Ptuju lociranih večina srednjih šol v Spodnjem Podravju, ki
predstavljajo primerno ciljno publiko in prostor za oglaševanje programa.
Oglaševanje je treba povezati med institucijami in organizacijami, ki si lahko delijo
oglaševalski prostor v prostorih njihovega delovanja. Prav tako je priporočljivo oglaševanje v
drugih samoniklih prizoriščih v regiji, kjer lahko poleg izmenjave informacij o izpeljavi
programa oglašujemo lastne dogodke in s tem privabimo ljudi tudi iz drugih mest.
V današnji informacijski dobi je zelo pomembna promocija tudi preko spleta in druţbenih
omreţij, kjer lahko z usmerjenim plačljivim oglaševanjem doseţemo velik doseg in preko
podanih kriterijev usmerjamo oglase do izbrane ciljne publike. Zelo pomembna je tudi urejena
in aţurna spletna stran, kjer lahko različni uporabniki dostopajo do programa in drugih vsebin,
ki so objavljena na spletu.

Grabar, D. 2018. Degrad. območja kot potencial za razvoj alternativnih kult. dejavnosti.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje.

152

6. RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
V magistrskem delu smo prikazali različne definicije degradiranega območja in ugotovili, da
se te spreminjajo od drţave do drţave. Različno razumevanje kaţe tudi na neenotno reševanje
problematike degradiranih območij. Veliko avtorjev (Ferber, Grimski) je v preteklosti ţe
predlagalo, da bi se oblikovala skupna definicija degradiranih območij na ravni EU in bi se ta
kasneje implementirala v zakonodajo drţav članic, vendar zaenkrat nič ne kaţe, da bi se to
področje urejalo v tej smeri.
Pregled razmer v Sloveniji je pokazal, da se problematiki degradiranih območij posveča
pozornost ţe od leta 1998, ko je Koţelj izdal publikacijo Degradirana urbana območja.
Vendar tudi v Sloveniji ne poznamo enotne opredelitve degradiranega območja, saj je v
vsakem dokumentu, ki se ukvarja s tem področjem podana drugačna definicija (ZPNačrt,
Degradirana urbana območja, itd.). Zadnja in ena pomembnejših raziskav je študija Celovita
metodologija za popis in analizo degradiranih območij (Lampič s sod., 2017), v kateri je
oblikovana definicija funkcionalnih degradiranih območij, s katero avtorji pokaţejo na
potencial degradiranih območij za notranji razvoj naselij. Poleg tega so bila v sklopu
raziskave popisana degradirana območja po celotni Sloveniji, na podlagi česar so oblikovali
spletno evidenco le-teh. Isto leto je bil sprejet tudi nov ZUreP-2 (2017), s katerim se
slovenska prostorska zakonodaja oddaljuje od pojma degradirano območje, saj so ta izraz
popolnoma opustili in namesto njega uporabili razvrednotena območja.
S prikazom širokega nabora različnih definicij, smo te analizirali in oblikovali definicijo, ki
nam je kasneje sluţila kot osnova za popis degradiranih območij v mestu Ptuj. Za potrebe
nadaljnjega dela smo popisana območja oblikovali v katalog z vsemi potrebnimi podatki, ki
nam je sluţil kot podlaga pri izbiri najprimernejšega degradiranega območja za vzpostavitev
degradiranega območja.
Po pregledu literature o alternativni kulturi in samoniklih prizoriščih smo ugotovili, da je
takšno delovanje prizorišč po Evropi prisotno ţe dlje časa, pri čemer se je razvilo dobro
sodelovanje med lokalnimi oblastmi in centri alternativne kulture in je v veliko primerih tudi
finančno podprto. V Sloveniji je to področje prav tako zelo dobro razvito (Muršič, 2012;
Bibič, 2003). V primerjavi z Evropo gre za precej mlajši pojav, ki se je pri nas začel
postopoma razvijati v začetku 90. let 20. stoletja, po razpadu Jugoslavije. Tudi v Sloveniji
poznamo kar nekaj primerov uspešnega sodelovanja samoniklih prizorišč z oblastmi, vendar
precej manj, predvsem zaradi strahu pred drugačnostjo, kritičnosti vsebine, prekomerne
glasnosti in dogajanja pozno v noč ter nerazumevanja pomena centrov alternativne kulture
(Muršič, 2012). Prav tako je pri nas problematična tudi zakonodaja, ki ne ločuje med
masovnimi dogodki, kjer je prioriteta sluţenja denarja in majhnimi prizorišči, ki delujejo
neprofitno, temeljijo na prostovoljstvu ter dajejo poudarek na kakovosti vsebine ne pa zgolj
na mnoţičnosti obiskovalcev.
Zaradi navedenih problemov smo se odločili, da bomo z magistrskim delom podrobneje
predstavili področje samoniklih prizorišč in prikazali njihov pomen, predvsem na področju
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urejanja prostora. Večina samoniklih prizorišč je nastalo na degradiranih območjih, ki so s
svojim delovanjem uspešno revitalizirala takšna območja, pri tem izboljšala kakovost
urbanega okolja in s svojo ponudbo kulturnih vsebin dodatno poţivila dogajanje v mestu.
Prav tako so takšna območja turistično zelo privlačna in v večini primerov tudi mednarodno
prepoznavna.
Glavni rezultat magistrskega dela je izdelan teoretičen model prenove degradiranega območja
z vzpostavitvijo samoniklega prizorišča, ki smo ga uporabili na izbranem primeru v mestu
Ptuj. Gre za štiristopenjski model, pri čemer je na vsaki stopnji razdeljen na vmesne korake,
ki podrobneje opisujejo aktivnosti v podanem sklopu.
Z modelom smo ţeleli vzpostaviti vez med (1) vzpostavitvijo in obratovanjem samoniklih
prizorišč, ki pogosto delujejo na meji nelegalnosti, (2) z administrativnimi postopki, ki so
potrebni za ustanovitev in delovanje organizacij ter (3) prikazom moţnih deleţnikov za
sodelovanje. Tako smo oblikovali postopne aktivnosti od neformalnega druţenja mladih, do
izbire primerne lokacije in naprej do strateškega načrta za delovanje prizorišča in prenovo
degradiranega območja. Zato menimo, da je model dober pripomoček za vse, ki ţe oziroma še
bodo delovali na področju alternativne kulture, saj so v njem predstavljene smernice za
izdelavo strokovne podlage strateškega dokumenta s pomočjo dolgoletnih izkušenj delujočih
prizorišč.
V delu smo prikazali uporabo modela le na strateški ravni, v prihodnosti pa bi bilo zanimivo
ta model uporabiti tudi v praksi. Takrat se bo pokazala ustreznost modela pri vzpostavitvi
prizorišča na degradiranem območju. Je pa potrebno poudariti, da z ustreznim načrtovanjem
na strateški ravni veliko laţje izvajamo kasnejše aktivnosti v praksi. Prav tako laţje poteka
komunikacija z zunanjimi deleţniki (npr. lokalna skupnost), saj je več moţnosti za uspešno
sodelovanje, če ima organizacija pripravljen strokovni dokument, kjer so zapisane smernice
razvoja, upravljavski model in predvidene učinke delovanja prizorišča. Za nadaljnje delo pa
še ostaja odprta tematika financiranja prizorišča na področju prenove in vzdrţevanja območja,
ki bi jo bilo potrebno še dodatno podrobneje raziskati in razdelati.
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