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PROCESI PREOBRAZBE V MESTNIH SREDIŠČIH NA PRIMERU ŠUTNE V
KAMNIKU
Izvleček: V diplomski nalogi so prikazani sodobni procesi preobrazbe v mestnih središčih na
primeru Šutne v Kamniku.
Postindustrijska družba je prinesla spremembe v vse segmente mesta. Procesi so intenzivni,
hitri in zapleteni. V diplomski nalogi je poudarek na spremembah, ki se dogajajo v mestnemu
središču, ki je nekoč veljal za jedro razvoja, danes pa so mu prvotne funkcije odvzete. V
teoretičnem delu so predstavljeni trendi v svetovnih, evropskih in slovenskih mestih.
Sodobni procesi so podrobneje proučevani na ožjem območju mestnega jedra Kamnika, ulici
Šutna. Odražajo se v njeni fizični strukturi, saj je stanje nekaterih hiš v zelo slabem stanju. Za
demografsko in socialno prebivalstvo je značilna dvojnost, izrazit pa je tudi proces staranja
prebivalstva. Na eni strani na Šutni živi ostarelo, socialno šibko in priseljeno prebivalstvo iz
nekdanje Jugoslavije (za njih so značilne velike družine), na drugi strani pa je opaziti
naselitev nove, mlajše in izobražene generacije, za katere so značilna majhna gospodinjstva.
Vidno je tudi spreminjanje njene gospodarske strukture, kjer se lastniki in dejavnost lokalov
hitro menjajo, vedno več pa je tudi praznih lokalov. Zaradi njene kulturno-zgodovinske
vrednosti je za promet zaprta, zaradi česar prihaja do nasprotij med prebivalci in lastniki
lokalov.
V zadnjem delu so predstavljena mnenja, problematika in predlogi prebivalcev, lastnikov
lokalov ter nekaterih pristojnih za ponovno oživitev. Nasprotja so velika, poleg tega na občini
še ne razmišljajo o izdelavi celovite strategije o revitalizaciji Šute.
Ključne besede: urbana geografija, mestno jedro, revitalizacija, Šutna, Kamnik
PROCESS OF TRANSFORMATION IN CITY CENTRES ON THE EXAMPLE OF
ŠUTNA STREET IN KAMNIK
Abstract: This thesis investigates the process of transformation in city centers on the example
of Šutna Street in Kamnik.
Postindustrial society brought changes into all parts of the city. Processes are intensive, fast
and complicated. The emphasis of this study was to research changes in city centers which
were once most developed, attractive and elite, but today they lost almost all of these
functions. In theoretical part, the trends in the cities across the world, Europe and Slovenia are
presented.
These modern processes were studied on the example of the strict city center of Kamnik,
Šutna Street. They are reflected by its physical appearance as some buildings are in an
extremely bad condition. A distinctly heterogenic demographic and social structure is
characteristic of Šutna which is marked by the population aging process that small households
are prevalent. There is a demographic contrast with economically weaker and older
population and large families (immigrants from former Yugoslavia) on one side and with
new, younger generation of highly educated people in small households on the other. There is
a relatively weak economic structure where ownership and activities change swiftly and the
number of empty shops is rising. Because of its cultural and historical value it has been closed
for traffic which has led to contradictions between the residents and the shop owners.
In the last part, the opinions, problems and suggestions of residents, shop owners and those
responsible on the reviving of the city center are presented. There are many oposite views and
what is more, the municipality has no comprehensive solution to this problem.
Key words: urban geography, city center, Šutna, Kamnik, revitalization, city renovation
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1. UVOD
Osnovna tema diplomske naloge so sodobni procesi preobrazbe, ki sem jih skušala prikazati
na konkretnem primeru ulice Šutna v Kamniku.
Prehod v postindustrijsko družbo je tudi v mesta prinesel veliko sprememb. Le-te so hitre,
intenzivne in zapletene in so zajele vse dele mesta, tudi mestna središča, kateremu sem v
diplomski nalogi dala največji poudarek. Za mestno središče je nekoč veljalo, da je del mesta,
z najbolj intenzivno izrabo prostora, z dobro gospodarsko strukturo, dostopnostjo in urejeno
javno prometno infrastrukturo ter zunanjo urejenostjo. Zaradi svoje privlačnosti se je sprva
vanj naseljeval eliten, premožen in izobražen del prebivalstva, kasneje pa tudi priseljenci in
ljudje iz socialnega roba.
Preplet različnih procesov je mestnemu jedru večino prvotnih funkcij odvzel. Spremembe so
vidne že v njegovi fizični strukturi, saj je zunanjost nekaterih stavb v vedno slabšem stanju.
Zaradi nastajanja velikih trgovskih centrov na robu mesta, se trgovina in obrt iz mestnega
jedra selita, nadalje pa se spreminja tudi demografska in socialna struktura, ki postaja vedno
bolj heterogena.
Procese in trende sem podrobneje predstavila v prvem, teoretičnem, delu svoje diplomske
naloge. Pri tem sem se oprla na literaturo različnih strok, (urbane geografije, umetnostne
zgodovine, arhitekture, sociologije in gradbeništva) saj sem problematiko skušala predstaviti
čim širše.
V jedru diplomske naloge sem sodobne procese skušala prikazati na konkretnem primeru.
Izbrala sem si domače mesto Kamnik z izrazitim mestnim jedrom, za ožje proučevano
območje pa ulico Šutno, za katero je bila v preteklosti značilna trgovska razvitost in pestrost.
Glavni namen mojega diplomskega dela je podrobna proučitev sodobnih procesov na ulici
Šutna, na kateri je moč opaziti trende, ki se pojavljajo v sodobnih mestih in njihovih središčih.
Na robu mesta namreč že nastajajo veliki trgovski in poslovni centri, ki privabljajo kar
največje število ljudi. Na drugi strani pa mestno jedro vidno izgublja svoj pomen in se prazni.
Splošne značilnosti Šutne in kratek zgodovinski pregled sem povzela po literaturi. Pregledala
sem tudi ustrezno zakonodajo, odloke, podatke o lastništvu posamezne parcele oziroma
stavbe pa sem izpisala iz Zemljiške knjige na Okrajnem sodišču v Kamniku.
Demografsko in socialno strukturo sem najprej predstavila širše in sicer za območji občine
Kamnik in krajevne skupnosti Kamnik-center. Izbrala sem si podatke zadnjih treh popisov, za
leta 1981, 1991 in 2002. Podrobnejšo analizo sem skušala narediti le za proučevani del Šutne,
vendar mi na Statističnem uradu Republike Slovenije zaradi Zakona o varstvu osebnih
podatkov, le-teh niso smeli dati. Zato sem morala združiti vsaj 3 popisne okoliše in izbrala
sem območja, ki so ravno tako del mestnega jedra.
Glavni, raziskovalni, del moje naloge predstavlja terensko delo in sicer kartiranje in
anketiranje. S pomočjo kartiranja sem ugotavljala gospodarsko strukturo na Šutni in jo
primerjala z letom 1997, ko je bila na to temo izdelana študija z naslovom »Prenova kamniške
Šutne s posebnim ozirom na trgovski in gostinski dejavnosti« avtorjev Draga in Jerneja
Kladnika ter Žiga Ramšaka.
Ankete sem opravila v približno tretjini gospodinjstev ter med večino lastnikov/najemnikov
lokalov. Poleg splošnih podatkov o prebivalcih in lokalih me je najbolj zanimalo njihovo
mnenje glede današnjega stanja na Šutni, problematika s katero se soočajo ter kako bi Šutno
ponovno oživeli oni.
V pogovorih z odgovornimi na Občini Kamnik in Zavodu za varstvo kulturne dediščine,
Območne enote Kranj, sem želela ugotoviti kako se problematiko lotevajo oni, če imajo
pripravljene revitalizacijske projekte ter kakšno je njihovo sodelovanje s stanovalci in lastniki
oziroma najemniki lokalov. Pogovarjala sem se z g. Bojanom Mlakarjem iz Oddelka za okolje
in prostor na Občini Kamnik, gdč. Majo Avguštin iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
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Območne enote Kranj, o problematiki pa sem govorila še z v.d. direktorjem Igorjem Kraljem
iz Agencije za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik in Heleno Sterle upraviteljico
Mladinskega centra v Kamniku.
V zaključku diplome sem ugotovitve strnila ter kritično ovrednotila dosedanje reševanje
problematike odgovornih na Občini Kamnik in Zavodu za varstvo kulturne dediščine,
Območne enote Kranj, ter predloge stanovalcev in lastnikov/najemnikov lokalov na Šutni. Na
koncu so dodani tudi moji predlogi za revitalizacijo mestnega središča Kamnika oziroma
Šutne.
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2. SODOBNI PROCESI V MESTIH IN NJIHOVIH SREDIŠČIH
2.1. Sodobni procesi v mestih
Podobno kot v razvitih državah, je tudi v slovenskih mestih v zadnjem času opaziti sodobne
trende, ki vodijo v vse večjo funkcijsko in socialno heterogenost. Če so bili v prejšnjih
desetletjih razvojni procesi v mestih dokaj transparentni, danes temu ni več tako. Prepoznavne
časovne razvojne zakonitosti, ko so se menjavali periferno – središčni odnosi, močno
prepleteni s socialnimi dejavniki, so danes veliko bolj zapleteni. V razvoju mest se skoraj
enakovredno uveljavljajo vsi ali več procesov. Pak (2002) navaja sledeče:
- globalizacija kot prevladujoč proces vedno močnejše ekonomske koncentracije in
specifičnih ekonomskih soodvisnosti pod vplivom velikih centrov moči,
- counterurbanization, ki pomeni selitev dejavnosti in prebivalstva iz mesta na
podeželje, nemalokrat tudi na oddaljeno obrobje; s tem je povezana
- deurbanizacija, ki pomeni nazadovanje števila prebivalstva in delovnih mest v
urbanem prostoru, še posebej v mestnih središčih in nemalokrat tudi v suburbanih
conah,
- gentrifikacija, ki označuje rast vrednosti mestnega središča tako za prebivalstvo kot za
terciarni sektor,
- reurbanizacija pomeni hitrejšo rast prebivalstva v mestnih središčih v primerjavi z
mestnim obrobjem, kar je še posebej podprto z manjšimi prometnimi stroški, ter
- suburbanizacija kot urbanizacija obmestja, mestoma tudi širšega območja, z
naraščujočim preseljevanjem prebivalstva in dejavnosti iz mesta.
Prepletanje navedenih razvojnih procesov ustvarja silen pritisk na rabo mestnega prostora,
posledica pa je vedno bolj mešana raba oziroma prepletanje bivalnih in drugih funkcij. Nekoč
so bili vsi ti procesi v različnih obdobjih in okoljih razpoznavni, danes pa v mestu nastopajo
sočasno in soodvisno. Takšen razvoj je zajel vse elemente mestne zgradbe od prebivalstva do
storitvenih in proizvodnih dejavnosti ter v mestih vseh velikosti in okolij (Pak, 2004).
Sodobna mesta imenujemo kot nekontroliran sistem, ki hkrati zaradi družbenogospodarske
organiziranosti postajajo odprti, fleksibilni sistemi, v katerem se med seboj povezujejo
različni akterji. Ti so lahko prebivalci mesta, njihovi uporabniki, obiskovalci, investitorji,
organizacije, podjetja, nadnacionalne inštitucije (Bugrič, 2003).
Zgoraj našteti procesi so posledica ekonomskih, političnih in družbenih sprememb ter že
omenjeni raznovrstnosti mestnih akterjev in njihovih interesov. Razvoj se odvija po načelu
globalne ekonomije, po smereh ekonomskih pretokov kapitala ter ugodnih prostorskih
zmožnosti (Bugarič, 2004). V ospredje Pak (2002) navaja še tržno gospodarstvo, zasebno in
lokalno iniciativo, denacionalizacijo, reprivatizacijo, investicijsko politiko ter globalizacijo.
Za velemesta se tako vse bolj uveljavlja termin »globalno mesto«, saj velika podjetja s svojim
kapitalom odločno krojijo funkcijski razvoj mest (Pak, 2004). Glavni pogoji za večjo
intenziteto razvoja in množično produkcijo kapitala mestnega prostora so kvaliteta in finančne
ugodnosti, kar povzroča propadanje in opuščanje določenih mestnih predelov. Raba mestnega
prostora, zlasti mestnega središča, postaja tako neustrezna in izgublja prvotno funkcijo
(Bugarič, 2003).
V literaturi se pri opredeljevanju procesov v sodobnih mestih avtorji največkrat ustavijo pri
suburbanizaciji (v francoski literaturi kot periurbanizacija), ki naj bi bil po mnenju Mlinarjeve
(1987) tudi eden izmed najbolj protislovnih procesov. Po eni strani kaže tendenco k
uveljavljanju relativno nizke gostote poselitve v urbaniziranih območjih, po drugi strani pa so
ekološka in ekonomska merila privedla do prostorske politike, ki uveljavlja (sicer
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decentralizirano, pa vendarle) koncentracijo. Po Ravbarju (2004) se današnje mesto spreminja
na dva načina: s pomočjo prostorske širitve mestnih vplivov v obmestja ter preobrazbe mest
navznoter, pri katerem gre za spreminjanje mest v mestnih središčih.
Suburbanizacija pomeni hiter nastanek in zlasti hiter razvoj predmestij ali novih suburbanih
naselij na mestnem robu (Ravbar, 2004). Zaradi tega je prišlo do socialnih, funkcijskih in
fiziognomski sprememb, zaradi česar se razlike med mestom in podeželjem zmanjšujejo.
Suburbanizacija je počasen proces, ki je odvisen od stopnje urbanizacije in družbeno –
ekonoskega razvoja (Vresk, 2002). Privedla je do posebne oblike terciarizacije oziroma
gradnje novih velikih oskrbnih, trgovsko – poslovnih središč, gostinskih, turističnih ter drugih
objektov, ki se funkcijsko dopolnjujejo. Poleg njih čedalje bolj narašča ponudba
drobnoprodajnih in rekreacijskih dejavnosti ter zabaviščnih programov. Novo nastala
prizorišča predstavljajo svojevrsten preplet zabaviščne in upravne ravni, kar naj bi bilo v
današnjem potrošnem mestu zelo atraktivno. Na njih prevladuje komercialna osnova, ki
pritegne kar največ potrošnikov ter nenazadnje tudi investitorje, ki pripomorejo k vzdrževanju
dogajanja. Na osnovi novega in atraktivnega prizoriščenja je kopičenje kapitala uspešno, saj
ima program v potrošnem mestu v primerjavi s programom mestnega središča veliko nižjo
stopnjo zahtevnosti (Ravbar, 2004).
Na novo nastala območja postajajo tudi ekonomsko vedno manj odvisna od osrednjega dela.
Do pred kratkim je bila njihova glavna funkcija spalna, danes pa pridobiva še oskrbno,
proizvodno, služnostno, socialno (v smislu socialni stikov med ljudmi) in simbolno funkcijo
(velikost in urejenost nakupovalnega središča postaja razpoznavni del mesta) (Drozg, 2001).
Narašča tudi gospodarski in družbeni pomen, medtem ko vse to v središču vidno upada
(Bugarič, 2004).
Pak (2004) kot primer sodobne suburbanizacije navaja nastanek novega sejemskega naselja
na vzhodnem obrobju Münchna, kjer je nastal storitveno – proizvodni in stanovanjski predel,
ob tem pa še rekreacijska cona kot četrti predel fizično in funkcionalno enotnega naselja.
Število novih megastruktur izven mestnega jedra se množi brez kakršnihkoli zakonitosti, brez
posebne strukturiranosti in prepoznavnega vplivnega območja, ki se oblikuje največkrat glede
na ugodnost ponudbe in se v številnih primerih tudi hitro spreminja. Zunaj mestnih predelov
nastajajo predvsem zaradi ustreznejših lokacijskih danosti, zaradi nezmožnosti mestnih uprav
zagotoviti dovolj donosne lokacije bližje mestnim središčem ali pa zaradi zavestne politične
odločitve občin ali regij glede razbremenjevanja ali varovanja historičnih mestnih središč.
Nova oskrbna oziroma trgovsko – poslovna središča zato največkrat nastajajo na opuščenih
zemljiščih, bodisi industrijskih, vojaških ali distribucijskih in kar je najbolj pomembno na
lokacijah dosegljive dostopnosti (Bugarič, 2004). Po mnenju Vodopivca (1991) ta območja z
intenzivnejšo rabo lahko pokrivajo porast urbanih stroškov in hkrati zaradi lokacij
»neomajne« rasti po nižjih cenah siromašijo mestna središča.
Posledice nastajanja novonastalih razvojnih težišč na obrobju mesta privedejo do
decentralizacije mestnih središč, kjer se najprej decentralizira prebivalstvo. Medtem ko je rast
prebivalstva na obrobju mesta intenzivna, le –to v središču upada. Ravbar (2004) navaja, da
se je v zadnjem desetletju (1991 – 2002) število prebivalstva v slovenskih mestih zmanjšalo v
povprečju za 3%, medtem ko je v enakem obdobju v obmestjih naraslo za 5%. Razloge za
takšne demografske transformacije (negativni selitveni saldo v mestih) Ravbar ne išče v
zmanjšanju rodnosti prebivalstva temveč že v zgoraj omenjenih razlogih. Po določenem času
sledi še intenzivna decentralizacija industrije, trgovine, servisov in drugih javnih služb.
Taka stihijska urbanizacija predstavlja ključni problem prihodnjega naselbinskega razvoja v
Sloveniji. V takih pogojih se ob (za slovenske razmere) večjih urbanih središč oblikujejo
mestne regije, v ljubljanski regiji tudi metropolitanizacija (Ravbar, 2004). V primeru, da bi se
procesi v mestih nadaljevali bi mestna središča zaradi terciarizacije obmestij (nakupovalna
središča) izgubilo samostojnost, skrajnost bi pomenila dezurbanizacijo (Bugarič, 2004).
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2.2. Definicija mestnega jedra, njegove značilnosti in procesi v njem
Preden sem se podrobneje lotila sodobne problematike v mestih in njihovih središčih, sem se
ustavila pri vprašanju kaj mestno jedro sploh je ter kako so se spreminjale njegove značilnosti
in procesi.
Definicija mestnega jedra se zaradi vedno novih smernic in tokov ves čas spreminja.
Nekdanja definicija je temeljila zgolj na zunanjo podobo mest, kjer so bili izpostavljeni glavni
prostorski poudarki. O celovitosti pojava ni bilo mogoče govoriti tudi kasneje, ko je v
urbanizmu prevladovala funkcionalistična miselnost. Celota še vedno ni bila pomembna,
temveč so bili pomembni posamezni objekti – kulturni spomeniki. Ti so v mestni strukturi
lahko prevzeli določene funkcije, ki pa niso bile vedno le materialnega značaja. Ponavadi je
šlo zgolj za kulturno funkcijo, za simbol mesta in šele 70.- ta leta 20. stoletja so prinesla
povezavo med vsebino mesta, njegovo obliko in fizično strukturo.
Na splošno bi lahko rekli, da fizični okvir mestnega jedra določa obroč, v katerem se odvija
glavni in prepoznavni mestni utrip, ki daje celotnemu mestu splošno razpoznavnost. Mestno
jedro je materializirana oblika spleta najrazličnejših pojavnih oblik človekove dejavnosti v
preteklosti, ki projicirano v sedanjost, daje nezamenljivo in neponovljivo bivalno in delovno
okolje. Obenem naj bi bilo mestno jedro odprta knjiga materialnih pričevanj pojavnih oblik
človekove dejavnosti v preteklosti. Gre torej za prostor, kjer posameznik prepozna določene
segmente lastne zgodovine, odkriva vezi, ki ga povezujejo z ostalimi pripadniki istega kraja,
ter prostor, kjer človek navezuje socialne stike. Taka definicija ima v sebi že osnove za
varovanje mestnega jedra in osnove za njegovo prenovo (Mikuž, 1991).
Mestno jedro je heterogen prostor tako v funkcijskem kot tudi v fizičnem pogledu (Nagy,
1999), ki skupaj z urbaniziranimi območji intenzivno spreminja svojo gospodarsko in
družbeno strukturo. Spreminja se njegov značaj, s tem pa tudi zgodovinska in spomeniška
pričevanost (Ravbar, 2004). Za ta del mesta je značilno, da se v njem prepletajo različne
dejavnosti. Zanj je vedno veljalo, da je to najbolj dostopen predel mesta (javni promet), kar je
bilo privlačno zlasti za investitorje in trgovce, zato je bila zlasti gospodarska struktura v njem
pestra (Johnson, 1967). Tu so združene osnovne mestne aktivnosti kot so trgovina (zlasti
trgovina na drobno), obrati, uradi, denarne ustanove (banke, menjalnice, zavarovalnice),
stanovanja, javne zgradbe, kulturne ustanove (gledališča, opere, koncertne dvorane,
muzeji…), hoteli, restavracije, (Vresk, 2002). Poleg tega so tu še institucije lokalnega,
regionalnega, v večjih mestih pa celo nacionalnega pomena (Johnson, 1967).
Za ameriška mestna jedra je značilna koncentracija poslovnih dejavnosti, zato ta predel mesta
imenujejo CBD (Central business district), nekateri avtorji pa tudi the core of the city ali
downtown. Poslovno središče ameriških središč poleg poslovnih stavb vsebuje različne cone
oziroma območja s koncentracijo trgovin, bančnih, kulturnih in upravnih ustanov…(Vresk,
2002).
Za evropska mestna jedra se v literaturi pojavlja izraz city. Ta predel je vedno veljal za najbolj
razviti del mesta, kjer je živelo najbolj elitno prebivalstvo. Njegov pomen se je še povečal v
času industrializacije, le da so se spremenile njegove funkcije, pričel se je proces sitizacije.
Zmanjševati se je začela stanovanjska funkcija, povečalo pa se je število trgovin, kulturnih,
upravnih in drugih pomembnih ustanov (Vresk, 2002). Dodaten karakter dajejo mestnemu
središču družbeni tokovi, ki ga preplavijo vsakodnevno. Jedro je območje, ki naj bi
predstavljalo glavno mestno prizorišče (Bugarič, 2003), zato ljudje v njem nakupujejo, se
družijo ali le sprehajajo (Johnson, 1967).
Zaradi slabe organizacije in upravljanja v večini mest (zlasti v razvitem svetu) pa nekdanji
nosilec mestnega karakterja danes izgublja osnovni program in zanimivost za interese
akterjev (Bugarič, 2003). V njih zato prihaja do urbane in demografske degradacije (Gomez,
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2006). Nekateri geografi današnje mestno jedro zaradi sodobnih procesov imenujejo kot
»mrtvo srce« (Johnson, 1967).
V prvi meri se sodobni procesi kažejo v fizični osnovi saj se je že pričela dotrajanost
stavbnega fonda in infrastrukture. (Drozg, 2001) Spremenila se je tudi gospodarska struktura.
Na središčnih lokacijah se v tržnih gospodarstvih tiste dejavnosti, ki na enoto površine ne
ustvarijo dovolj dohodka za pokrivanje vseh stroškov, vključno z mestno rento, ne morejo
obdržati. Vanj doteka kapital le, če se to razvija po vzorcih komercialnega in mu omogoči
obstanek (Ravbar, 2004). Večina investitorjev se zato odloči, da bo vlagala v periferne dele
mesta, kjer je najemnina bistveno cenejša. Manjše trgovine so se v razvitih državah Zahodne
Evrope in Amerike začele seliti na obrobje že v 60.-ih letih 20. stoletja, proizvodne dejavnosti
pa v 80.-ih in 90.-ih letih 20. stoletja (Nagy, 1999). V centralnih delih ostajajo neprofitne (tudi
upravne) dejavnosti, ki v nasprotju s tržnim zakonitostmi ostajajo na centralnih lokacijah. Lete mora država, če jih želi zadržati na centralnih lokacijah, subvencionirati (Ravbar, 2004).
Prišlo je tudi do neprimernosti cestnega omrežja zlasti za avtomobilski promet (Drozg, 2001).
Kjer mestnega jedra niso zaprli za promet, prihaja do velikih zastojev, poleg tega pa se poveča
onesnaženje, nevarnost prometnih nesreč in ogrožanje pešcev. (Nagy, 1999)
V mestnih središčih se je pričel proces pospešene segregacije. Nekoč je za ta predel veljala
centralna funkcija in je obsegal kulturni, izobraževalni in upravni nivo. Vse te funkcije mu
danes prevzemajo nova lokalna jedra na obrobju mesta, kamor se širijo tudi oskrbni obrati in
trgovina. V središčih je zaznati zlasti upad trgovin z živili, ki so se preselile v stanovanjska
območja mesta (Drozg, 2001).
Poleg gospodarske spremembe je mestno jedro izgubilo svojo vsebinsko polivalentnost in
pričevanost dogajanja ter se s tem oddaljilo samo sebi. Postalo je identifikacijsko
neprepoznavno, zaradi česar se izgublja atraktivnost za razvoj novih družbenih vsebin
(Bugarič, 2003).
Nadalje ti predeli mesta postajajo spalne četrti z vse nižjim stanovanjskim standardom in s
tem tudi nižjemu socialnemu sloju pripadajočim prebivalstvom (Mikuž, 1991). Prebivalstvo
se seli na obrobje ker je le-to postalo bolj privlačno, kot drugo pa zaradi povečanja najemnin
v mestnem jedru (Nagy, 1999)
V zadnjem primeru je mestno jedro izgubilo obiskovalce, ki bi lahko cenili njegove
arhitektonske in urbanistične kvalitete in njegovo stalno vrednost, pa jim to zaradi
zanemarjenosti in latentnosti kvalitet kot posledice neustreznih posegov v mestno strukturo,
neosveščenost in ekonomske nemoči prebivalcev ni onemogočeno (Mikuž, 1991). Mestno
jedro nekega japonskega mesta Saga, naj bi se število obiskovalcev mestnega jedra v 30.ih
letih zmanjšalo za 60%! (Yamashita, 2004).
Negativne procese pa ne smemo pripisovati le konkurenci novo nastalih oskrbnih središča na
mestnem robu, ampak tudi v nerešenih lastninskih in najemnih razmerij, povezanih z
denacionalizacijo. Španski geograf Matinez (cv. Gómez) je sodobne procese v mestnih
središčih strnil v tabelo. (glej Tabela 1)
V razvitih držav (zlasti Zahodne Evrope in Severne Amerike) se ta problematika nekoliko
umirja, mestno jedro pa se ponovno oživlja. Večina mestnih jeder je za avtomobilski promet
zaprtih. Pešcono so opremili s klopmi, zelenjem, povečale so se površine namenjene
rekreaciji in zabavi…(Vresk, 2002). Pričel se je tudi proces gentrifikacije z naraščanjem
poslovnih prostorov, specializiranih trgovin znanih blagovnih znamk in gostinskih lokalov
zaradi česar se posledično priseljuje višji in izobražen del prebivalstva (Drozg, 2001)
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Tabela 1: Glavni procesi v mesnih središčih po španskem geografu Martinezu
Pomanjkanje zelenih površin
Raba tal
Metropolozacija mesta
Praznenje in zanemarjanje stanovanjskih hiš
Terciarizacija
Izguba funkcijske vitalnosti
Izguba in zmanjšanje tradicionalnih delovnih
mest (obrt, trgovina, mestna industrija)
Kvalitativna in kvantitativna sprememba
stavb mestnega jedra
Zapuščanje in zanemarjanje stavb
Stavbe oziroma hiše
Neprimernost in neprivlačnost stanovanj za
nove družine
Večanje števila praznih stanovanj
Stanovanja so v razpadajočem stanju
Stanovanjske hiše zamenjujejo poslovne
stavbe, banke
Problemi parkiranja
Promet
Večanje gostote prometa
Onesnaženje zaraka, hrup
Manjšanje števila pešcev
Demografsko praznenje območja
Prebivalstvo in socialna struktura
Staranje prebivalstva
Nastajanje različnih socialnih skupin
Socilana segregacija (nastajanje slumov,
getov)
Gentrifikacija
Vir: cv. Gómez, 2006

2.3. Trgovina v mestnih in mestnih središčih
Trgovina je svojo strukturo in lokacijo skozi različna obdobja močno spremenila, popestrila
svojo pojavnost in pripeljala do novih oblik rabe mestnih zemljišč oziroma prostora.
Dejstvo je, da je pri mestni problematiki nujno upoštevati tri elemente: gospodarskega,
socialnega in obojim soodvisnega prostorskega, tudi v pogledu fizične zgradbe mesta. Ob tem
gre v socialnem pogledu predvsem za kupno moč potrošnika in s tem povezanim nakupnim
ravnanjem; pri ekonomskem predvsem za vrednost prostora ter za ustvarjeni promet in pri
prostorskem za lokacijo kot takšno in za razmestitev pojava nasploh. Podobno pomembni so
še številni drugi dejavniki od ekonomske politike, splošnih političnih in gospodarskih ter
drugo. Čim večje je mesto, tem večja je absolutna in relativna koncentracija trgovine, pri
čemer še posebej prednjačijo glavna mesta (Stanič, 1998).
V srednjem veku so obrtniki (trgovci) pred vrata svoje delavnice (hiše) postavili stojnice ter
na njih razstavili izdelke. Ulice, še bolj pa trgi, so se v tržnih dnevih spremenili v »trgovine na
prostem«. Največ jih je bilo v središču mesta, saj je bilo najbolj dostopno. Kasneje se je
prodaja prenesla v notranjost hiše. Trgovanje je potekalo neodvisno od vremena, trgovec pa je
imel pri roki manjše skladišče. Prve trgovine so ponujale raznovrstne izdelke, bile so trgovine
z mešanim blagom. Najbrž pa je vse večja ponudba blaga trgovce prisilila, da so se omejili na
določeno vrsto trgovin. Večina trgovin je bila v središču ter ob vpadnicah v mesto. V 19.
stoletju so se pojavile blagovnice oziroma velike trgovske hiše, ki so po vzoru nekdanjih
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trgovin z mešanim blagom ponujale raznovrstne izdelke, vendar v veliko večjem izboru. Tudi
te so bile v mestnem središču ali na njihovem robu, saj se je tod zadrževalo največ ljudi,
središča mest so imela takrat predvsem trgovsko funkcijo. V sedemdesetih letih 20. stoletja se
je pojavila nova oblika trgovske ponudbe, ki je ustrezala množični proizvodnji, le – ta pa terja
množično ponudbo in potrošnjo, visoki stopnji motorizacije prebivalstva, spremenjenim
nakupovalnim navadam ter zasičenosti mestnih središč s prometom in oskrbnimi dejavnostmi.
Razmah trgovske dejavnosti, podjetništva, pomanjkljiva oskrba v času socializma, porast
blagostanja in širjenje potrošništva so ustvarili ugodne razmere za razvoj trgovine (Drozg,
2001). Le – ta se danes umešča v skoraj vse segmente prostora in se nenadzorovano širi in
povečuje (Drozg, 2001), saj se sodobni način življenja uravnava na podlagi logike prodaje in
nakupa. Izraža se glede na prostor v katerem se nahaja in postaja vedno pomembnejši način
komunikacije med ljudmi (Stanič, 1998).
Pak (2004) navaja 3 osnovne lokacije trgovine in aktualne koncentracije trgovine v mestih:
- mestno središče v svoji primarni funkciji s sicer širokim izborom vseh vrst trgovin na
relativno majhnem prostoru, s koncentracijo specializiranih trgovin in z notranjo
prostorsko diferenciacijo, še posebej v velikih mestih,
- velika nakupovalna središča na mestnem obrobju ali v suburbani coni,
- kombinacija mestnega središča, nakupovalnih središč na obrobju mestnega središča,
v subcentrih pri velikih mestih in v velikih stanovanjskih soseskah.
Skupni imenovalec vseh nakupovalnih središč je dostopnost, zato se lokacija trgovskih središč
iz mestnega središča seli na obrobje, sedanji prostorski razvoj pa kaže, da se trgovina
funkcijsko in funkcionalno približuje prebivalcem, v bližino stanovanjskih sosesk oziroma
naselij. Novi centri sicer nastajajo v mestu, vendar niso njegov del. Predstavljajo drug,
preoblikovan svet, ki je samozadosten in lahko samostojno obstaja (Drozg, 2001).
Upad prometa v mestnih središčih so v razvitih državah (zlasti Severne Amerike in Zahodne
Evrope) zaznali že v 60.-ih letih 20. stoletja, medtem ko se je pri nas ta proces začel dogajati
nekoliko kasneje (Vresk, 2002). V Sloveniji so trgovska središča izven mestnega jedra začela
nastajati v 80. in 90. -ih letih 20. stoletja in se še vedno širijo (Drozg, 2001). Prva
nakupovalna središča v Sloveniji so bila v Ljubljani, Hočah pri Mariboru in Kranju.
Množično so začela nastajati okoli leta 1993, največ pa po letu 1996. Sprva v preurejenih
skladiščih, po letu 1995 pa kot novogradnje (Drozg, 2001). V Ljubljani naj bi se v 10 letih
(1992 – 2000) število trgovin povečalo za kar 63,9 %, potem ko se je po višku leta 1997
število prodajaln v štirih letih zmanjšalo za 15% (Pak, 2004). Kako se je spreminjal položaj
oziroma lega nakupovalnih središč v Sloveniji, je prikazano na grafu 1.
Ker so nakupovalna središča prvenstveno namenjena motoriziranim obiskovalcem, so
locirana na dobro dostopnih mestih ter imajo veliko površin namenjenim parkiranju, bodisi
odprtih ali v garažni hiši. Največkrat zavzemajo poceni zemljišča, ki so komunalno
opremljena in pripravljena za hitro izgradnjo novih megastruktur. Oskrbne in storitvene
dejavnosti se vse bolj selijo tudi v bližino avtocestnih vozlišč, ob magistralne ceste ali mestne
vpadnice. Njihova funkcija s tem prerašča v mestno in deloma tudi regijsko oskrbno funkcijo.
Drugi vzroki za nastanek na mestnem obrobju so še: enostavnejše pridobivanje
dokumentacije, cena in hitrejši začetek gradnje (Drozg, 2001).
Dejstvo, da forma sledi zgolj interesu kapitala, pripelje do tega, da se s pomočjo prostorskega
razvoja namenja večja pozornost pretoku kapitala kot potrebam socialnih tokov. Razvijajo se
nestabilne strukture, ki poskušajo na hiter način zadovoljiti investitorja in se ekonomsko
razbohotijo čez planerske okvire (Drozg, 2001). Po mnenju Paka (2004) naj bi Ljubljana na
škodo mestnega jedra vlagala zgolj v štiri zgostitvena območja, Maribor pa le v dva.
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Graf 1: Položaj nakupovalnih središč v slovenskih mestih po letih izgradnje

Vir: Drozg, 2001

Vzrokov za tako dinamičen in pester razvoj trgovske funkcije je veliko in se po posameznih
mestnih predelih precej razlikujejo. Jörg Meier (cv: Drozg, 2001) je izpostavil sledeče:
- praznjenje mestnega središča z odseljevanjem prebivalstva,
- rastoče cene zemljišč in najemnin,
- pomanjkanje primernih površin za širjenje,
- omejevanje številnih urbanih kvalitet,
- zmanjšanje stanovanjskih površin na robu mestnega središča.
Posledica navedenih vzrokov so nastajanje novih nakupovalnih megastruktur, ki imajo veliko
sposobnost ustvarjanja območij, v katerih se prepletajo zabaviščna, upravna in kulturna raven,
obsegajo pa tudi družbene strukture. So svojevrstne postmoderne tržnice, v katerih
obiskovalci kupujejo, se tam razkazujejo, zabavajo, sproščajo, »rekreirajo in drogirajo z
vsemi njihovimi fantazijami« (Stanič, 1998).
Oblikujejo se novi kraji srečevanja ljudi z dinamičnim utripom. Zaradi tega se je njihova
obiskanost povečala, »novi kraji« pa postajajo glavni tekmec mestnemu jedru iz katerega se
mestni program seli zlasti na obrobje mesta. Primanjkljaj atraktivnih programov v mestnih
jedrih pa vpliva na dogajanje in posredno tudi na spremembo družbene strukture. Primer
mnogofunkcionalnega oskrbnega središča pri nas je ljubljanski BTC z vse več objekti
namenjeni sprostitvi; na primer kino kompleks, športne dvorane, fitnes centri, vodni objekt.
Prednosti novih središč so predvsem boljša dostopnost, koncentracija različnih trgovin na
relativno majhnem prostoru, velika izbira blaga in dejavnosti, daljši delovni čas ter
neodvisnost od vremenskih razmer (Drozg, 2001). K večjemu obisku nakupovalnih središč
pripomore tudi psihologija nakupovanja, ki usmerja uporabnike nakupovalnega prostora.
Poleg trgovine se razvijajo skrajno bizarne kombinacije aktivnosti (gledališče, cerkev, hoteli),
v nekaterih ameriških nakupovalnih središčih lahko obiskovalci prespijo ali se celo poročijo.
Zasnova nakupovalnih središč obsega vrsto dejavnikov, ki manipulirajo s kupcem. Primer
manipulacije s časom je enourna projekcija vzhoda in zahoda sonca. Projekcija na stropu
(nebu) nakupovalnega središča v Las Vegasu povzroča časovno dezorientacijo kupca. Čas se
kupcu hitreje odvija, zato je prisiljen v hitrejši tempo nakupovanja (Pak, 2004).

15

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

Prirejanje atraktivnih dogodkov privablja v prostor tudi nove investitorje in akterje, ki
pripomorejo k vzdrževanju dogajanja. Mesto postaja bojišče interesa kapitala, posledica pa je
vse večje družbeno razslojevanje (Drozg, 2001).
Predvsem nesimpatična je arhitektura nakupovalnih središč, ki je nič drugega kot fasada
reklamnih napisov. Namesto masivnih zidov se postavlja in gradi dvodimenzionalne ekrane,
ki uporabnikom vsiljujejo sveže podobe in jih vabijo k novim nakupom. Z razvojem potrošnje
družbe dobiva sodobna arhitektura, podobno kot ostalo blago na prodajnih policah, svojo
lastno etiketo. Arhitektura postaja zaradi svoje oblike »iluzija resničnejša od stvarnosti«,
takšna ki naj zrcali podobo družbe in se odvija v zunanji blišč fasad, v notranjosti pa je
izpraznjena (Bugarič, 2003). Taka arhitektura ni integrirana v okoliško gradbeno strukturo in
je neprimerna. Pozitivnih primerov je le malo; v Ljubljani naj bi bila edino WTC in Galerija,
v Mariboru City (Drozg, 2001).
Trendi kažejo, da se tudi ustvarjen promet v trgovskih centrih na robu mesta povečuje. V
Ljubljani se je v štirih letih povečal za 41,4%, v Sloveniji pa 34,6 %. Na drugi strani je
promet v centru upadel za 15,6% kar potrjuje dejstvo, da doživlja trgovina v mestih središčih
krizo in zanjo zaenkrat še ni ustrezne rešitve (Letni popis trgovine 1997 in 2001).
Izkušnje iz razvitih držav kažejo dvoje posledic nakupovalnih središč; po eni strani
povzročajo zmanjševanje število trgovin v središču mesta, po drugi strani pa se nakupovalna
središča spreminjajo v nova urbana vozlišča in sodobna središča socialnega in družbenega
življenja (Drozg, 2001).
Zaenkrat posledic nakupovalnih središč na trgovsko dejavnost v mestnih središčih ni mogoče
objektivno oceniti, saj pravi učinki še niso vidni (izmerljivi) (Drozg, 2001). Po mnenju
Vreska (2002) pomen trgovske funkcije v mestnih središčih kljub temu ne upada, saj je
opaziti trend specializacije trgovin in večanje trgovin priznanih trgovskih znamk.
Drozg (2001) je mnenja, da je pri vrednotenju posledic nastajanja trgovskih centrov na robu
mesta potrebno upoštevati sledeče:
- po besedah nekdanjega vodilnega moža največje slovenske trgovske družbe se promet
v številnih trgovinah tudi po izgradnji trgovskih središč ni zmanjšal. Po njegovem
mnenju naj bi se izboljšala ponudba blaga, kar je številne kupce odvrnilo od nakupov
v sosednji Italiji, Avstriji in Madžarski (cv: Delo, 19.2.2000),
- v historičnih jedrih številnih mest je opazno zapiranje trgovin, izboljšala se je namreč
ponudba blaga, kar je posledica suburbanizacije in zmanjšanja števila prebivalcev v
mestnih jedrih; tako da so se samopostrežne trgovine z živili preselile iz mestnega
središča v stanovanjska območja, v središčih mest pa je zaznavna rast poslovnih
prostorov, specializiranih trgovin in gostinskih lokalov,
- številnih zaprtih trgovin v mestnih središčih ne moremo pripisati le konkurenci
nakupovalnih središč, trgovski lokali zapirajo vrata tudi zaradi nerešenih lastninskih in
najemnih razmerij, povezanih z denacionalizacijo.
Opažamo pa, da se trgovsko območje v središčih številnih mest ne širi. Nasprotno, ulice s
trgovinskim značajem so vedno bolj omejene na najožje središče, vpadnice in središča
mestnih četrti. Delno so vzrok temu tudi nakupovalna središča, ko so velika konkurenca
trgovski ponudbi v mestnih središčih. Ne le zaradi številnih lastnosti, ki so bliže sodobnemu
načinu življenj, trgovci v mestnih središčih se težko upirajo profesionalni, marketinško
naravnani ponudbi velikih trgovin in nižjim cenam, kakršne dosegajo velike trgovske
organizacije. Predpostavljamo lahko, da bodo mestna središča izgubila izrazit trgovski značaj,
ali pa se bo ta spremenil v smislu ponudbe ekskluzivnega blaga in prevlade storitvenih
(poslovnih) dejavnosti. Drozg (2001) ugotavlja, da bodo morda s tem središča srenje velikih
in malih mest postala atraktivnejša za bivanje. Morda pa se bodo mestna središča prilagodila
novim nakupovalnim navadam v smislu enotnega odpiralnega časa, agresivnejšega trženja,
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skupne ponudbe, enostavnejšega parkiranja. Nakupovalna središča pa bodo najverjetneje
pomemben element v oskrbi prebivalcev mest, vsaj do naslednje razvojne faze v ponudbi
trgovskega blaga (Drozg, 2001).
2.4. Demografske in socialne spremembe v mestih in njihovih središčih
Mesto nudi možnosti dela, druženja, kulturnega življenja, boljšo izrabo vseh vrst
infrastrukture, na drugi strani pa se pojavljajo okoljski ter socio–psihološki problemi. V dobro
organiziranem mestu večja koncentracija zagotavlja vitalnost in razvoj, vendar ima lahko tudi
negativne učinke: prometne zastoje in kaos, onesnaževanje okolja, hrupnost, alienacijo,
izgubo sredine, negotovost in tako dalje, zaradi česar se vse več ljudi odloča za bivanje v
neposredni okolici večjih mest ali na podeželju, ki nudijo boljši stik z naravnim okoljem. Pri
tem so pomembni tudi socialni in ekonomski razlogi (nižje cene zemljišč in gradnje) (Šašek
Divjak, 2004).
Demografske in socialne spremembe se v mestnih neprestano dogajajo, kar se odraža v
njegovi heterogeni in zapleteni strukturi. Enotne sestave ni nikjer na svetu, opazne pa so
razlike med mesti razvitih držav in držav v razvoju. Najbolj izrazito heterogeno sestavo imajo
tiste države, kjer so se (in se še vedno) dogajajo množična priseljevanja. To so predvsem
mesta držav Severne Amerike, Avstralije in Novo Zelandijo, ki imajo značilno pestro etnično,
versko in rasno sestavo. Za njih je tudi značilno, da z oddaljenostjo od mestnega središča
narašča družbeni sloj prebivalstva. V evropskih mestih enotnih vzorcih ne moremo govoriti,
vsekakor pa velja preplet najrazličnejših procesov. Drugače je tudi v državah v razvoju, kjer
še vedno potekata metropolizacija in urbanizacija, z neprestanim večanjem mest (Vresk,
2002).
Demografske in socialne spremembe zajemajo celotno mesto in neprestano potekajo in naj bi
bile po Vresku (2002) povezane z družbeno-ekonomskim razvojem ter urbanizacijo. Za
mestna jedra evropskih mest je bilo v preteklosti značilno, da je bilo atraktivno in elitno,
kamor se je priseljevalo premožnejše in izobraženo prebivalstvo. Njihovo število se je večalo
vse do 70.-ih let 20. stoletja. V Sloveniji večje selitve v ta predel mesta beležijo po 2. svetovni
vojni, v 50. in 60.-ih letih 20. stoletja, saj je država ob povojnem pomanjkanju stanovanj
nacionalizirala meščanska stanovanja (v večini slovenskih mestnih jeder) ter vanj naselila
priseljence in vojne begunce (Rebernik, 2004). To so bili v večini ljudje iz socialnega roba.
Poleg tega, da niso imeli dovolj denarja za obnovo, tudi kulturne zavesti niso imeli, zato se je
stanje teh stanovanj iz leta v leto slabšalo.
V 60. ih in 70. ih letih pa se je prebivalstvo v evropskih mestnih jedrih začelo znatno
zmanjševati in se v nekaterih mestih (tudi v večini slovenskih mest) zmanjšuje še danes. Do
tega je najprej prišlo zaradi intenzivne gradnje blokovskih sosesk, nato pa v 70. in 80.-ih letih
20. stoletja še zaradi okrepljene individualne gradnje enodružinskih hiš na obrobju mest
(Bugarič, 2003). Razlog za to je tudi rast cen nepremičnin v mestnem jedru (Nagy, 1999). To
je privedlo do citizacije in depopulacije mestnega jedra (Bugarič, 2003). Mladi se v ta del
mesta ne preselijo zaradi slabega stanja hiš, slabe prometne dostopnosti ter zaradi
pomanjkanja celo vrsto dejavnosti kot na primer trgovin, zdravstvenih ustanov, vrtcev in šol,
zelenih površin…(Gómez, 2006).
Postindustrijska družba je privedla, da sta se demografska in socialna struktura na območju
mestnega jedra še bolj spremenili. Značilna je namreč izrazita demografska in socialna
dvojnost oziroma kot pravijo mnogi avtorji prihaja do socialne polarizacije. Na eni strani je
značilen proces staranja prebivalstva, ki naj bi bil po Vresku (2002) rezultat nizke stopnje
natalitete in emigracij. V nekaterih mestih, kjer so sodobni procesi še bolj intenzivni, pa je
opaziti tudi trend naraščanja zelo starega prebivalstva in sicer starih nad 80 let. Značilno je
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tudi to, da je smrtnost večja od rodnosti. Večina starega prebivalstva živi skupaj s svojim
partnerjem ali pa sami (majhna gospodinjstva) iz česar lahko sklepamo, da so se njihovi otroci
že preselili. S starejšim prebivalstvom je največkrat povezano tudi slabo stanje hiš, saj jih
zaradi starosti redko obnavljajo, po smrti pa le-te največkrat ostanejo prazne (Gómez, 2006).
Za ta predel mesta je značilna tudi slaba socialna struktura prebivalstva, za katerega so v
Sloveniji ključni pretekli dogodki. Po 2. svetovni vojni so namreč hiše razlastili in jih razdelili
na manjše enote, kamor so se vselili zlasti ljudje iz socialnega roba. Stranje se je še bolj
zapletlo leta 1991 ob obveljavitvi Jazbinškovega zakona, saj so družbena stanovanja prodali
po razmeroma nizki ceni, katere so ravno tako kupili prebivalci nižjega sloja. Slaba socialna
struktura pa za seboj prinese še povečano stopnjo kriminala, tatvin, droge in alkohola, kar je
zlasti vidno v večjih evropskih mestih.
Demografsko in socialno strukturo so spremili tudi emigrantje iz drugih držav. V Sloveniji je
v mestnih središčih zapaziti večje število ljudi iz bivše Jugoslavije, za katere so zlasti značilne
velike družine. Rezultat demografske krize je ekonomska kriza (Gómez, 2006) oziroma kupna
moč prebivalcev, ki pada, kar po Nagy-jevi (1999) dodatno privablja zlasti ljudi srednjega in
nižjega sloja. Za prebivalce tega dela mesta je značilna tudi visoka stopnja brezposelnosti,
revno prebivalstvo, ponekod pa nastajajo celo slumi.
Kontrast temu dajejo novi, mlajši prebivalci, za katere je značilna visoka izobrazba in višji
socialni sloj. V mestih namreč prihaja do procesa gentrifikacije, ki naj bi bil po Essemannu
(2004) eden izmed glavnih demografskih in socialnih procesov v mestnem središču. Potekala
naj bi v nekem časovnem zaporedju, kjer najprej pride do sanacije fizične strukture mestnega
predela, kar povzroča podražitev stanovanj in dviguje njihovo vrednost in privlačnost. To
povzroči, da se socialno šibko prebivalstvo iz tega mestnega predela počasi izseli, hkrati pa
privabi novo, premožnejše prebivalstvo. Ta proces naj bi bil končan, ko se celotno
prebivalstvo zamenja (Fassmann, 2004). Z gentrifikacijo pa je močno povezan tudi proces
reurbanizacije. V mestnih jedrih je opaziti rast števila storitvenih in poslovnih dejavnosti (kot
na primer bank, finančnih institucij, zavarovalnic…). Ker nova delovna mesta zahtevajo
visoko izobražen kader se le-ta seli v mestna jedra (Vresk, 2002).
Procesa sta vidna tudi v nekaterih večjih slovenskih mestih, kjer v najbolj atraktivnih
lokacijah mestnega središča že nastajajo nadstandardna stanovanja. Pak (2002) ugotavlja, da v
teh mestih, kjer poteka pospešena terciarizacija prebivalstvo še nadalje nazaduje, kar pa zaradi
povečane bivalne vrednosti ne spremlja tudi nazadovanje starostne, izobrazbene in
ekonomske strukture prebivalstva. Poleg vsesplošnega večanja bivalne privlačnosti mestnega
središča sta glavna razloga temu tudi denacionalizacija in pospešena gradnja prostih površin,
ki je v mestnem jedru največkrat večnamenska, tudi z znatno bivalno funkcijo. Mestno
območje zato sicer območje znatnega odseljevanja, obenem pa priseljevanja in
prestrukturiranja prebivalstva (Pak, 2002).

3. PROBLEMATIKA PRENOVE MESTNIH SREDIŠČ
3.1. Prenova mestnih jeder v domačih in mednarodnih dokumentih
Prenova, ki jo v zadnjih letih v Sloveniji urbanizem poskuša predstaviti kot pomembno novost
v urejanju mest, je v resnici zamolčana in podcenjevana oblika urbanistične metodologije, ki
jo v razvitem delu sveta uporabljajo že vsaj štiri desetletja. Urbanizem in politika sta vedno
znova odklanjala ta način dela in ga uvrščala med nepomembne sestavine prostorske razvojne
strategije in tudi med tiste dele javnega interesa, ki jim je le kot moralna obveznost (Fister,
2001).
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Ko je bil v začetku 70.-ih let 20. stoletja izdelan poskus prvega urbanističnega dokumenta, ki
naj ne bi le s posebnim odlokom urejal konzervatorske odločitve o varovanju spomeniških
lastnosti starega mestnega jedra, ampak naj bi zaščitene dele povezal v celovito in načrtno
urejanje osrednjega dela mesta, je bil odgovor na to tako od države kot od stroke negativen.
Podobno se je dogajalo nekaj let kasneje, ko so bili številni »načrti prenove« starih mestnih
jeder v najboljšem primeru le priveski strokovnim izhodiščem za urbanistične dokumente in
brez izjeme strogo omejeni le na reševanje varstva kulturne dediščine. Potrebno je bilo pač
graditi novo in kolikor je bilo mogoče odstranjevati »staro«, razen v primeru prej omenjene
moralne obveze do formalno zaščitene kulturne dediščine, ki pa je vse do danes na milost in
nemilost največkrat prepuščena finančno nemočnim kulturnikom. Če je kak načrt celo postal
tudi uraden dokument, je bil lahko uveljavljen le kot »zazidalni načrt prenove« - to pa je
seveda nesmisel, saj ni šlo za zazidavo, ampak za ohranitev in obnovo obstoječega dela mesta
skupaj z vso njegovo že obstoječo vsebino (Fister, 2001).
Tako usodo je na primer doživel načrt prenove starega jedra Škofje Loke. Vse prepričevanje,
da gre za posebno obliko planiranja in posebno metodo tako načrtovanja kot izvedbe, ni bilo
uspešno ne glede na to, da so bili v to prepričevanje vključeni številni mednarodni
strokovnjaki. Tudi ekipe strokovnjakov, ki sta jih posredovala Svet Evrope in Evropska unija,
niso uspele prepričati niti zakonodajalcev niti državnih in lokalnih oblasti, da je prenova
posebna oblika urbanističnega načrtovanja s posebno metodologijo dela, odločanja in
izvajanja (Fister, 2001).
Z nekaj desetletno zamudo, kot pomemben del strategije razvoja vsebine prenovo mesta, tudi
slovenska zakonodaja vključuje tiste vsebine, ki zahtevajo prenovo (varstvo in razvoj
kakovosti dediščine). Ta poglavja vsebujejo tako pomembni domači kot tudi mednarodni
dokumenti. Na svetovnem merilu so to Agenda 21, (1992), Agenda habitat (1996) ter Nova
atenska listina (2003), na evropskem pa ESPD (1999) ter CEMAT (ministri Evropske unije za
regionalni razvoj iz leta 2000). V vseh poglavjih slovenskega Zakona o urejanju prostora ter
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije ima prenova pri načrtovanju naselij in pri drugih
posegih v prostor prednost pred novogradnjami, če je le- to usklajeno s tehničnimi in
gospodarskimi presojami.
V Zakonu o urejanju prostora iz leta 2002 je navedeno, da je stara mestna jedra potrebno
prenoviti, revitalizirati in predstaviti v skladu z določili in merili varstva kulturne dediščine.
Poglavitni ukrepi prenove so izboljšanje in doseganje visoke kakovosti prenovljenega
stanovanjskega fonda in njegova čim večja ohranitev izkoriščanje podstrešij, toplifikacija,
plinifikacija, ureditev peš območij, podzemnih garaž oziroma parkirišč. Poleg ohranjenih
stanovanjskih funkcij je treba krepiti zlasti kulturne, turistične, trgovske, gostinske, upravne,
denarne, uslužno–obrtne in podobne funkcije po načelu sočasnosti in mešanja rabe ter
vertikalnega coninga. Glede na možnosti je treba zagotoviti vsaj minimum zelenih površin z
lokacijo otroških igrišč ter drug potreben spremljajoči program za stanovalce (npr. vrtci, šole,
prostori krajevne skupnosti, ambulante ipd.). Javnosti naj se odpirajo dvorišča, urejajo
notranji atriji, pasaže in galerije. Prenova naj izboljša tudi socialno strukturo prebivalcev in
okrepi gospodarsko osnovo za nadaljnji razvoj in obnavljanje središča (Zakon o urejanju
prostora, 2002).
Podobne usmeritve so zapisane tudi v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, ki navaja da
sta prenova in revitalizacija mest ključni strateški usmeritvi notranjega razvoja mest, pri
čemer se upošteva urbane oblike in arhitekturo, mešanje urbanih rab in primarne gostote,
možnosti rabe prostora, socialno in kulturno različnost, varnost in kvalitetno prebivanje,
varstvo in razvoj kulturne dediščine ter možnosti za zmanjšanje rabe osebnega avtomobila in
energije. V mestnih središčih se krepi stanovanjsko oziroma bivalno funkcijo in se jih ohranja
kot kulturna središča ter razvija njihov turistični potencial. Pri umeščanju dejavnosti, za katere
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je značilen velik promet blaga ali obiskanost, se zagotavlja ustrezno organizacijo javnega
prometa.
Prenova je oblika urbanističnega urejanja naselij, ki vključuje poleg prostorskih ciljev tudi
gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju
ogroženosti in se izvaja v morfološko in funkcionalno zaokroženih območjih. S prenovo
naselij, delov naselij ali posamezne stavbe se ohranja in izboljšuje kakovost bivalnega okolja,
vzpostavlja ponovno rabo opuščenih območij in sanira degradirana območja. Pri prenovi se
kulturno dediščino obravnava sočasno ob upoštevanju njene ranljivosti. Kulturna dediščina v
naseljih in druga kvalitetna stavbna dediščina oblikujeta značilno podobo posameznih naselij
ali širših območij. Z vidika prostorskega urejanja se naselja razvrsti na naselja s stavbno
dediščino, ki je spoznana kot kulturna dediščina, naselja, ki so del širše prostorske identitete
in naselja, katerih fond in struktura druge stavbne dediščine predstavljata vrednoto v
arhitektonskem in urbanističnem smislu in se zanje načrtuje ustrezno obliko prenove. Prenovo
se izvaja v vseh območjih s kvalitetno stavbno dediščino, ki se jo kot posebno vrednost
opredeli kot del osnovne celostne identitete v krajinskem, naselbinskem ali arhitekturnem
merilu, oziroma je s predpisom zavarovana kot naselbinska ali stavbna dediščina. Pri urejanju
in načrtovanju razvoja naselij s kvalitetno stavbno dediščino se uporabi varstvene in razvojne
principe načrtovanja, zlasti se ohranja kvalitetno stavbno ali urbano strukturo in njune
razpoznavne značilnosti, posodablja degradirane stavbne ali urbane strukture ter uvaja
ponovno rabo. Prenova ima prednost pred novogradnjo v naseljih, ki so del širše prostorske
identitete in predstavljajo kvalitetno stavbno dediščino, še posebno, če imajo njegovi deli,
kljub določenim degradacijam, v zadostni meri ohranjene značilne sestavine. Načrtuje se
ponovno ali novo primerno rabo obstoječe stavbne strukture in zgrajene infrastrukture
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Prostorsko planiranje na lokalni, občinski ravni je usmerjeno v izdelavo prostorskih
dokumentov in manj v proces planiranja. Pogreša se zlasti odprtost in demokratičnost
planiranja, ki naj bi vključeval vse akterje mesta. Za večino primerov prenove pri nas je
značilno, da se izvaja precej počasneje kot novogradnja. Splošno znani in priznani vzroki za
to so zahteve varstva dediščine, zahtevna izvedba in v večini primerov potreba po obsežnejših
finančnih sredstvih, kot pri novih gradnjah. Zamude pri izvajanju prenove imajo predvsem
svoje ekonomske posledice, saj se stroški prenove naglo povečujejo (Černič, 1991).
3.2. Nove programske smernice razvoja pri urbanem načrtovanju
V sodobnem mestu kraljujejo načela trenutnega stanja in potreb, kar pomeni, da se lahko
razširi, uniči, obnovi in vedno znova ustvari nov značaj. Takšno mesto je osvobojeno
ujetništva središča–prisilnega jopiča identitete. Je mesto brez zgodovine, fraktalno neskončno
ponavljanje istega, preprostega strukturnega modula. Uravnavanje in usmerjanje razvoja
sodobnega mestnega prostora, ki ga je zajel proces stihijske urbanizacije, je kompleksen
problem. Mestna jedra postajajo zapuščena območja brez ustreznih družbenih vsebin, obrobje
pa se nenadzorovano širi. V urbanizmu so se zato že začele uveljavljati nove smernice
razvoja, v prostorskih dokumentih in zakonodajah pa se dodajajo »nova« poglavja s
poudarkom na revitalizaciji mestnega jedra (Stanič, 1991).
Za uspešno revitalizacijo mestnega jedra si moramo najprej razjasniti kaj mestna prenova
sploh pomeni. Tu namreč ne gre le za zunanjo prenovo marveč tudi za prenovo mestne
vsebine. Že sam pojem »prenova« je v Sloveniji doživel zanimive preobrazbe. Najprej je bila
»sanacija« ali celo »asanacija« in je pomenila le saniranje spomeniško zaščitenih stavb. V
začetku 70.-ih let 20. stoletja je bila po zgledu Evrope uvedena oznaka »revitalizacija«, kar
naj bi, spet le spomenikom, poleg likovne ohranitve dodala tudi vsebino (Fister, 2001).
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Fister, 1999, ugotavlja, da pojem »prenova« največkrat napačno razumemo. Po mnenju
nekaterih naj bi pomenilo le varstvo tistih nekaj najdragocenejših spomenikov arhitekture in
mestnih jeder, za katere naj bi denar zagotovilo Ministrstvo za kulturo. V tem primeru naj bi
šlo le za kulturno nalogo, ki pa ne sodi v urbanizem. Drugi spet trdijo, da se je potrebno
prenove lotiti le okrog spomeniško zavarovanega območja, robni del pa naj bi se razvijal
svobodno. Tak način razmišljanja naj bi bil po njegovem mnenju popolnoma nestrokoven, saj
tako vrednotenje ustvarja temeljne napake. Potrebno je namreč vedeti, da s strogim kulturnim
varstvom lahko ohranimo le nekaj izjemnih vzorcev arhitekturne dediščine, ne ohranimo pa
tiste ekonomske osnove, ki bi nam omogočila, da postane taka ohranitev tudi izhodišče za
dograditev, nadgraditev in oblikovanje boljšega ter primernejšega bivalnega okolja. Prenova
naj bi torej združevala ohranitev spomeniško pomembne dediščine, kot tudi formalno
nezavarovane, a ambietalno in vsebinsko, fizično in pomensko kakovostne dele stavbne
dediščine ter jih povezovala v skupen razvojni cilj: ohraniti, razviti in usposobiti kakovostne
sestavine že zgrajenega bivalnega okolja z vsemi njihovimi pomeni in vplivi.
Definicijo mestne prenove je nadgradil Stanič (1991), saj je upošteval fizični in vsebinski del
mesta. Za mestno prenovo v fizičnem smislu velja posodobitev in ohranitev posebnih
značilnosti posameznih arhitekturnih in kulturnih spomenikov. Potrebno je upoštevati
elemente humanističnih in družbenih ved, s katerimi se približamo civilizacijskemu
vrednotenju preteklih človekovih dejanj. O varovanju okolja pred bodočimi človekovimi
posegi in o sanaciji območij pa govorimo, ko vrednotimo še naravno ali krajinsko značilna
dejanja. Kadar upoštevamo vse naštete kriterije ne govorimo le o varovanju in zaščiti
obstoječega stanja temveč tudi o prenovi procesov, ki mesto povezujejo in identificirajo.
Povezava družbenih in fizičnih vsebin je torej ključ do uspešne revitalizacije mestnega jedra.
Zaradi dinamike odnosov se v mestnih ravneh oblikujejo različne programske smernice
razvoja. Vse večji poudarek je na razvoju komunikacijskih sistemov, s katerimi se zagotavlja
hiter dostop in povezava med lokacijami. Prometna omrežja hitrih cestnih povezav ustvarjajo
nove prostorske ravni, ki jih najpogosteje napolnijo komercialni programi. Na vprašanje zakaj
komercialni program prevzema vedno več mestnega prostora Bugarič (2004) odgovarja, da je
razvoj prostora potrošnje rezultat ustrezne ponudbe in atraktivnost dogajanja. Tako zasnovan
prostor naj bi dobil večjo naklonjenost uporabnikov in zaradi tega tudi večjo obiskanost.
Posledica je, da se tudi preostale programske vsebine namesto v programsko opuščenih
mestnih jedrih oblikujejo in krepijo v komericialnih ravneh mesta, torej na obrobju.
Kot je že bilo povedano, se procesi mesta razvijajo po pravilih globalne ekonomije (prehod v
tržno gospodarstvo) in zahtevah družbenih dejavnosti brez ozira na urbano zasnovo. Povezava
med grajeno urbano strukturo in tokovi nenehnih družbenih spreminjanj vodi v novo obliko
urbanega načrtovanja. Toga načela klasičnega urbanističnega načrtovanja so pri reševanju
konfliktov sodobnega mesta neustrezna, saj niso dovolj prožna, da bi se prilagajali hitrim
spremembam. Neprožen način planiranja pospešuje zlasti nastanek degradiranih območij v
mestnem jedru, ki ostajajo brez družbenih vsebin (Bugarič, 2003).
Zaradi lažjega uravnavanja celotnega razvojnega procesa v mestu je pri urbanem planiranju
pomembno medsebojno povezovanje različnih strok, ki so prisotne v urbanem razvojnem
procesu. Predvsem bi se morale povezovati nepremičninski razvoj, ekonomija, inženiring,
pravo, sociološke študije… Z interdisciplinarnostjo bi bila strategija za prenovo mestno
urbanizacijo uspešna ter bi hkrati pripomogla k celoviti obravnavi problematike načrtovanja.
Pri tem je pomembno tudi iskanje preseka med potrebami akterjev. Zlasti so pomembni
interesi prebivalcev, angažiranje lokalne skupnosti in nadlokalno vključevanje v sisteme
globalnih tokov. Poseben poudarek se dotika tudi načrtovanja v okviru trajnostnega razvoja,
ki usmerja in dviguje življenjsko raven vseh sedanjih in bodočih posameznikov ter
gospodarstva. Javni mestni prostor se oblikuje glede na potrebe. Vključuje tako načrtovani kot
neregulirani razvoj mestnega prostora (Bugarič, 2003). Glavni namen urbanega planiranja naj
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bi bil vzdrževanje ravnovesja med potrebami ekološkega, ekonomskega in družbenega
razvoja. Sodobno planiranje mest ni usmerjeno v produkcijo končnih stanj, ampak poskuša
regulirati socialna, ekonomska in politična vprašanja v odnosu do urbanega prostora (Bugarič,
2004).
Osnovna težava prenove mestnih jeder je v pomanjkanju komunikacije med družbenimi
vsebinami in grajeno strukturo (Stanič, 1991). Po mnenju Zuziaka (1996) je za uspešno
revitalizacijo potrebno pripraviti obširno ekonomsko-razvojno strategijo, ki bi upoštevala tako
javni kot privatni sektor in bi privlačila zlasti notranje investitorje oziroma lokalna podjetja.
Za še boljše uravnavanje posegov prenove pa je potrebno poiskati in definirati razloge za
neskladja, morebitne omejitve in usmeritve pri definiciji vrste sprememb (Stanič, 1991).
Pri revitalizaciji mestnega središča je pomembno, da se zgodovinsko mestno jedro
programsko dopolnjuje s sodobnim mestom. V enotno doživljajsko sliko naj bi se povezovala
tako zgodovinski kot tudi moderni del, ki zajemata fizično komponento in procese na
kulturni, upravni, izobraževalni in zabaviščni sferi. Kvalitetna prenova mestnih jeder
omogoča vzpostavitev osnovnega značaja, ki ga oblikujejo njegove značilne poteze.
V osnovi je najbolj opazen arhitekturni del prenove, saj obsega prenovo stavbnega fonda. Ta
je zlasti v mestnih jedrih dotrajan in neustrezno komunalno opremljen. Zato je v večini
primerov dosedanje prakse bila problematika prenove pogosto omejena le na
kulturnospomeniške akcije ohranjanja objektov ali pa na vprašanja aplikacije modernih
arhitekturnih stilov znotraj zgodovinskega jedra. Pri tem se prenova uveljavi zgolj kot tip
konzervatorske in muzealne prakse, ne upošteva pa se vsebinski del prenove (Bugarič, 2004).
To pa seveda ni dovolj, saj je potrebno vključiti tudi socilano-demografsko analizo, ki nam pri
prenovi veliko pomaga zlasti pri identifikaciji potencialnih konfliktnih točk, starih in novih
vsebin ter vključitvi izkušenj ter predstav različnih akterjev. Pri prenovi degradiranih
ambientov v mestnih jedrih moramo zanje definirati programsko zasnovo (Bugarič, 2003).
Pristop, ki ga uveljavlja kritična družboslovna praksa, se pogosteje ukvarja še z drugimi
vidiki, kot so socialna vprašanja, segregacija, špekulacije z lastništvom, razseljevanje itd.
Posebno pozornost pri tem zasluži način, kako se opredeljuje namembnost obnovljenih
objektov ali javnega prostora (Verlič Dekleva, 1991).
Bugarič (2003) trdi, da trenutno zapostavljeno mestno središče svojo vitalnost pridobi nazaj le
ob podpori lokalne skupnosti, nadlokalnega povezovanja z ostalimi mesti in drugih ustreznih
programov.
3.3. Koncepti prenove mestnih jeder
Koncepti prenove mestnih jeder temeljijo na konceptih gentrifikacije, konzervacije,
turistifikacije in citizacije. Za ugodne pogoje pri prenovi mestnih jeder je smiselna
kombinacija vseh štirih konceptov. S tem se doseže cilj prenove, ki je po Kosu (1995) v
usklajeni polifunkcionalnosti prostora, ki združuje stanovanjski del, kulturo, znanost, šolstvo
šport, trgovino, turizem, zabavo ipd. Za razvoj mesta je poleg razvoja družbenih vsebin
pomemben tudi ekonomski vidik. Raznovrstnost mestnih akterjev ponuja večjo intenzivnost
razvoja. Interes investitorjev, izkazan z bančnimi krediti in investicijami, je pomemben korak
pri zmanjševanju zapuščenosti prostorov v mestu. Vlaganje kapitala v zapuščene objekte pa
pomeni vnos novih vsebin v mestni jedro (Bugarič, 2004).
Gentrifikacija pomeni oplemenitenje populacije, ki se izvaja zaradi socialnega opustošenja
mesta. Po Hočevarju (1998) je bistvo tega koncepta, da se z močnimi kapitalskimi investiranji
v nižjeslojevski in/ali imigrantskih stanovanjskih predelih starih mestnih jeder ustvarijo
pogoji za transformacijo v kvalitetno bivalno območje, kamor se seli del višjih družbenih
slojev. Gentrifikacija naj bi potekala v nekem časovnem zaporedju, kjer mestna politika
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stremi k fizični prenovi stanovanj v mestnih jedrih, kar naj bi temu delu mesta dvignilo
vrednost in ga naredilo zopet privlačno zlasti za ljudi višjega socialnega razreda. To nadalje
povzroči, da bi se iz njega izselijo ljudje nižjega socialnega razreda. Proces se konča, ko se
celotno prebivalsto zamenja (Fassmann, 2004).
Pri konzervatorskem pristopu je pozornost usmerjena k ohranjanju kulturno – zgodovinskega
mestnega jedra z zaščito kulturno – zgodovinskih objektov. Koncept konzervacije vsebuje
stroge režime zaščite objektov, v katere ni možno posegati z modernizacijo vsebin, zato
ostajajo ti bodisi prazni bodisi jih napolnijo muzejske vsebine. Zaradi tega vodi koncept
konzervacije k muzealizaciji mesta, saj se v prenovljenih objektih razvijajo družbene vsebine,
ki ne omogočajo celovitega urbanega življenja v mestu.
Pri konceptu turistifikacije je po Hočevarju (1998) bistvena prostorsko – funkcionalna
preobrazba prostorov, za namene turistične ponudbe. Zaradi precejšnje vključenosti
komercialnih akterjev velja koncept za najmočnejši dejavnik revitalizacije mestnih jeder.
Turizem lahko v čim krajšem času prinese visok ekonomski dobiček ne glede na mnenje
prebivalcev. Za razvoj turizma je potrebna ustrezna infrastruktura, prekomerno razvijajoče se
turistične aktivnosti pa povzročajo vsebinske spremembe prostorov v mestnem jedru. Koncept
turistifikacije je zelo uspešen in izrazit zlasti v mediteranskih in obmorskih mestih, kjer obeta
prostorska atraktivnost velik dobiček.
Pri konceptu citizacije oziroma poslovne revitalizacije se mestno jedro spremeni v poslovni
center, kjer se koncentrira ekonomski kapital. Proces citizacije vpliva pozitivno na fizično
prenovo mestnih jeder, ima pa lahko negativne posledice kot na primer: zmanjševanje
atraktivnosti lokacij za ostale dejavnosti, lokacije postajajo nedostopne zaradi zviševanja
najemnin, javni prostori se (pol)privatizirajo in praznijo v večernih urah, ko se delovnik
konča. Iz mestnega jedra je zaradi interesa vlagateljev izrinjena bivalna funkcija, z njo pa tudi
določeni sloji prebivalstva. Verlič Christensen (1999) ugotavlja, da se s konceptom sitizacije
v mestnem jedru izgublja kulturna dejavnost, saj nima svojih uporabnikov.
Tabela 2: Vrednotenje uspešnosti konceptov revitalizacije
KONCEPT
DOBIČEK USTREZNOST
REVITALIZACIJE
VSEBIN
GENTRIFIKACIJA
da
da
KONZERVACIJA
ne
ne
TURISTIFIKACIJA
da
ne
SITIZACIJA
da
ne

RAZVOJ MESTA
pozitivno
pozitivno
negativno
negativno
Vir: Bugarič, 2004

Koncepti revitalizacije dosegajo različne kvalitativne rezultate, med katerimi še posebej
kažejo na uspešnost parametri iz tabele št. 1. Iz nje je razvidno, da do uspešne prenove
pripelje kombinacija vseh štirih konceptov.
Dobiček obsega denar, ki ga za razvoj fizične strukture zagotovi mestna oblast ali pomembni
mesti akterji. Ustreznost vsebin se nanaša na umeščenost vsebin v degradirane lokacije za
njihov nadaljnji razvoj. Pozitivni razvoj mesta dosega koncept revitalizacije, ki razvija
kulturno, izobraževalno, rekreacijsko, gostinsko, nastanitveno, trgovsko, industrijsko in
podobno ponudbo (Bugarič 2004).
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3.4. Revitalizacija mestnih središč na primerih nekaterih mest
Mestne uprave se reševanja problematike v mestnih središčih lotevajo na različne načine.
Vsako mesto posebej je specifično oziroma posebno, zato enotne metode ni.
V nadaljevanju bom na kratko predstavila dokaj uspešne metode reševanja, ki so se ga lotili v
Ljubljani in Celju ter primer iz tujine, Velike Britanije.
Ljubljana se je sodobne problematike v mestnih središčih lotila z akcijo, ki jo je poimenovala
»Ljubljana – moje mesto«. Njen začetek sega v leto 1989 oziroma v obdobje priprav na
Svetovni kongres oblikovalcev ICSID, ki je leta 1991 potekal v Ljubljani. Mestna vlada je
takrat sklenila, da namesto za običajni blišč ob tovrstnih prireditvah denar raje prispeva za
urejenost mesta.
V osemdesetih letih je v Ljubljani sicer že bilo obnovljenih nekaj stavb. Pripravljeni so bili
tudi načrti za revitalizacijo enega izmed območij Stare Ljubljane, vendar je celovita prenova
zaradi družbenih sprememb in denacionalizacije, ukinitve sistemskih virov financiranja ter
visoke cene prenove zastala.
Akcijo so zasnovali vzporedno s prenovo. V njej Mestna občina Ljubljana sodeluje le pri
obnovi pročelij in streh, medtem ko Oddelek za urbanizem v okviru te akcije celovito ureja še
javne površine in jih prilagajajo za gibanje invalidov – odstranjevanje arhitekturnih ovir v
grajenem okolju.
Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih strateških ciljev Ljubljane. Z
urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin se izboljšuje javna podoba mesta,
dviga se samozavest prebivalstva in ozaveščenost o pomenu kulturne dediščine.
Z obnavljanjem pročelij in streh, urejanjem odprtega mestnega prostora – trgov, ulic in
nabrežij ter odpravljanjem arhitekturnih ovir sledi mesto Ljubljana vsaj delno razvojnim
tokovom zahodnih evropskih mest.
Kriteriji za uvrstitev stavb v program obnove stavbnih lupin v okviru akcije »Ljubljana moje
mesto« so:
- pomen stavbe z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti,
- pomen stavbe glede na njeno lego oziroma območje
- lege stavbe v predelu, ki je že delno urejen (zaključevanje že delno urejenih mestnih
ambientov),
- pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto),
- dotrajanost stavbe,
- investicijska zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi želijo obnoviti čim več
stavb) (http://www.ppmol.org/).
Mestna občina Ljubljana zagotavlja za obnovo stavbnih lupin izbranih stavb, ki so razglašene
za arhitekturni spomenik 50 odstotkov sredstev, za obnovo stavb, ki se nahajajo v območju, ki
je razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik in pri stavbah, ki jih je zavod za kulturno
dediščino evidentiral za razglasitev za arhitekturni spomenik pa 33 odstotkov. Za obnovo
preostalih stavb, ki se po merilih Ljubljana moje mesto uvrstijo v program pa MOL zagotavlja
25 odstotkov sredstev
(http://ppmol.org/urbanizem4/upload/documents/LMM_razlagalno.pdf).
Pri investicijsko zahtevnejših stavbah Mestna občina Ljubljana višino sofinanciranja omeji z
maksimalnim deležem sofinanciranja (ne glede na navedene odstotke sofinanciranja). Delež
pri sofinanciranju stavb v lasti MOL se določa sporazumno z drugimi uporabniki
proračunskih sredstev. Izvajalce izbirajo skladno z določili Zakona o javnih naročilih in z
javnim odpiranjem ponudb. Akcijo vodi Koordinacijska skupina za vodenje akcije »Ljubljana
moje mesto«. Izvajanje posameznih nalog kot javnih naročil vodita Služba za javna naročila

24

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

pri Oddelku za finance in Komisija za izvajanje javnih naročil v okviru akcije »Ljubljana,
moje mesto«.
Pri tej akciji se pojavljajo tudi težave. V preteklem obdobju so namreč imeli več primerov, ko
obnova na razpisu izbranih stavb ni bila realizirana, ker lastniki niso uspeli zagotoviti
zahtevanega deleža lastnih sredstev. Položaj se je v zadnjih letih spremenil, saj so na voljo
ugodni krediti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, ki se jih lastniki
poslužujejo in ki omogočajo realizacijo obnove več stavbnih lupin, kot do sedaj.
Program izoblikujejo vsako leto sproti. Nekaj pomembnejših spomeniško varovanih stavb
javnega značaja neposredno vključijo v program, medtem ko druge stavbe izberejo z
vsakoletnim javnim razpisom. Doslej so v okviru akcije obnovili več kot 180 spomeniško in
po svoji vsebini pomembnih stavb.
Slika 1: Ena izmed 200 prenovljenih stavb s pomočjo akcije »Ljubljana, moje mesto« (na sliki
Mestne lekarne na Prešernovem trgu)

Vir: http://ppmol.org/

V Celjskem mestnem središču, ki so ga zajeli sodobni procesi, je ostalo starejše in socialno
šibko prebivalstvo, središče pa je izgubljalo funkcije. S prenovo mestnega središča v Celju so
pričeli že leta 1975 in so se ga lotili interdisciplinarno. Na začetku so pozornost pri urejanju
mesta usmerili v javne komunikacije, ulice in trge, in to predvsem zaradi obnove komunalne
infrastrukture in videnja atraktivnejše cone za pešce v drugih državah.
Pri prenovi so naleteli na nekatere težave in sicer v nesorazmerju med stanovanjskimi in
nestanovanjskimi površinami ter v visoki starostni in šibki socialni strukturi prebivalstva.
Reševanja mestnega jedra Celja so se lotili tako, da so v mestnem središču zgradili vrtec,
prenovili in dozidali glasbeno šolo, grafično industrijo so preselili na obrobje mesta. Tako je
tudi prenova stanovanj dobila večji smisel, saj so mlade in socialno uspešnejše družine videle
v mestnem jedru prednost bivanja.
Prenova stanovanj v obstoječih objektih in izgradnja nekaj novih poslovnih stanovanjskih
objektov je pomenila drugo fazo prenove mestnega jedra.
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Izgradnja in prenova stanovanj sta bili v smislu prenove mesta in pomlajevanje prebivalstva
uspešna. Povečalo se je tako število prebivalstva kot tudi stanovanjski fond.
Slika 2: Celje velja za mesto, kjer mestno središče še vedno »živi«

Vir: http://www.brossco.fi/janne/eclipse99/celje/ce_celje.html

Pri prenovi pa so naleteli tudi na probleme. Zaradi doslednega spoštovanja predpisov o
velikosti stanovanj, so v mestnem jedru izgubljali stara in velika stanovanja in obremenjevali
posamezne objekte z večanjem števila stanovanj (iz enega velikega v več manjših stanovanj)
in z izgradnjo stanovanj v podstrešjih. Vzporedno s stanovanji pa niso bili sprejeti ustrezni
ukrepi glede parkiranja in garažiranja stanovalcev, zgrajena ni bila nobena parkirna hiša.
Danes se zato mesto duši v počasi premikajočem se prometu in v parkiranju vsepovsod, tudi
na površinah za pešce in zelenih površinah. Ugotovili so, da pri prenovi ni dovolj, da se vlaga
in načrtuje le v javne površine za pešce ter v prenovo stanovanj, ampak da je potrebno
upoštevati tudi odprti prostor, kot so funkcionalna zemljišča, atriji, dvorišča, vrtovi in javne
zelene površine (Kocuvan Plutnik, 1991 ).
Britanci so se revitalizacije mestnih središč lotili v 80.-ih letih 20. stoletja v času
konzervativne vlade ga. Margaret Thatcher. Ugotovili so, da mesta le ni mogoče povsem
prepustiti volji kapitala oziroma specificiranim časom donosa, splošno priznanim v svetu
graditeljev, temveč da je kratkoročne donose možno dosegati tudi ob posvečanju pozornosti
dolgoročno naravnanim spremembam v grajenem okolju, ki so v interesu vseh prebivalcev
mesta.
Osnovni vrednoti urbanega bivanja naj bi po njihovem mnenju bila vitalnost in privlačnost.
Vitalnost mesta naj bi opredeljevala število ljudi, prisotnih v posameznih prostorih mestnega
središča ob različnih urah, privlačnost pa naj bi se kazala v zmožnostih središča privabljati
naložbe ne le za vzdrževanje grajenega tkiva, temveč tudi za izboljšanje in času primerne
spremembe. Obe vrednoti–vitalnost in privlačnost je posledica naložbene zanimivosti mestnih
središč, katere povečujejo dostopnost (individualni promet, javni promet, dostavni režimi,
kolesarske poti, peš dostopnosti in dostopnost za posebne skupine), javne dobrine (splošno
dostopni, varni prostori z izrazito identiteto) in atraktivnost (fizična in programska za
stanovanjske, drobnoprodajne, poslovne, kulturne in zabaviščne ter za druge terciarne
dejavnosti).
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Slika 3: Eden izmed glavnih problemov milijonskih mest so prometni zastoji v mestnih
središčih

Vir: http://www.mastek.com/images_new/img_01.jpg

Mestna uprava je za pospešitev vitalnosti in privlačnosti mesta priporočala izdelavo strategij
razvoja mestnih središč (npr. oblikovanje vhodov v središča, zagotovitev površin za
stacionarni promet, pospeševanje rabe javnega potniškega prometa, mikrourbanistično
opremljanje javnih površin, varovanje osrednjih atrakcij pred degradacijo ali vandalizacijo in
pospeševanje raznolikosti), podjetniško vodenje mestnih središč (npr. oblikovanje akcijskih
programov, ustanavljanje upravljavskih skupin, skrb za kontinuirani dotok kapitala in mrežno
sodelovanje z vsemi zainteresiranimi), pozitivno planiranje (npr. identifikacija in varovanje
ključnih lokacij razvoja, sprejemno načrtovanje–predvsem poenostavljena izdelava
prostorskih dokumentov, obvezen odkup zemljišč za dejavnosti javne rabe, reinvestiranje
virov iz razvoja za nove projekte skozi razvojne truste; tudi v javno-zasebnih partnerstvih idr.)
(Stanič, 1998).
Iz zgoraj navedenih primerov lahko razberemo, da je za uspešno reševanje mestne
problematike potreben skrbno izdelan program, ki vključuje kar največ mestnih akterjev.
Zanimivo je to, da je ljubljanski program usmerjen večinoma le v zunanjo prenovo, medtem
ko so se v Celju problematike lotili podobno kot v Veliki Britaniji, torej bolj celovito in
kompleksno.
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4. PROCESI PREOBRAZBE NA ŠUTNI V KAMNIKU
4.1. Metodologija raziskave
Kot primer sodobnih procesov v mestnih središčih sem izbrala ožje območje središča
Kamnika, ulico Šutno. Za ta del mesta je nekoč veljalo, da je bil trgovsko in obrtno zelo
razvit, kamor se je naseljeval elitni del prebivalstva, ulica je bil živahna. Danes je stanje na
njej povsem drugačno. V svoji diplomski nalogi sem skušala to problematiko proučiti čim
širše in jo predstaviti iz večih pogledov.
Proučevano območje obsega zgornji del ulice med hišnima številkama 1 in 2 na začetku ulice,
do hišnih številk 35 in 64 na spodnjem delu ulice, kjer je križišče s Šolsko in Muzejsko ulico
(Karta 1). Do tod sega tudi meja spomeniško zavarovanega območja.
Karta 1: Proučevano območje Šutne

Kartografija: A., Hribar, 2006
Vir: Načrt parcele, Geodetska uprava občine Kamnik, 1: 1440

28

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

Proučevanja sem se lotila s pomočjo kabinetnega in terenskega dela. Zgodovinski pregled in
razvoj Kamnika ter Šutne sem povzela po različnih virih in literaturi. Ker je ulica kulturnospomeniško zaščitena sem pregledala tudi vso ustrezno zakonodajo in odloke, ki sem jih
pridobila na občini Kamnik in Zavodu za varstvo kulturne dediščine OE Kranj. Glavni
dokument, v katerem je zapisano, da je Šutna kulturno-spomeniško zaščitena, je Odlok o
razglasitvi Kamnika kot kulturni in zgodovinski spomenik iz leta 1986. V njem so zapisane
tudi osnovne značilnosti enot s posebno kulturno, zgodovinsko, estetsko ali arhitekturno
vrednost, katere sem še posebej vrednotila in primerjala z današnjim stanjem.
Lastniško strukturo posamezne parcele oziroma hiše na Šutni sem pridobila v Zemljiški knjigi
na Okrajnem sodišču v Kamniku. Pri tem me je najbolj zanimalo ime lastnika, njihova starost
in kraj bivanja ter delež, ki ga ima posameznik v lasti.
Starostno strukturo občine, naselja Kamnik ter krajevne skupnosti Kamnik-center sem dobila
v Statističnih letopisih, izbrala pa sem si obdobje zadnjih treh popisov in sicer za leta 1981,
1991 in 2002. Podrobno demografsko analizo iz zadnjega popisa 2002 pa sem skušala narediti
le za proučevano območje Šutne, vendar mi na Statističnem uradu Republike Slovenije za
tako majhno območje zaradi Zakona o varovanju osebnih podatkov niso smeli dati. Združiti
sem morala tako 3 popisne okoliše, za katere pa tudi sem dobila podatke le za nekatere
statistične parametre.
Glavno empirično delo, ki sem ga opravljala je temeljilo na kartiranju, anketiranju
prebivalcev in lastnikov/najemnikov lokalov na Šutni ter pogovorih z nekaterimi pristojnimi.
S pomočjo kartiranja sem ugotavljala gospodarsko strukturo šutenskih lokalov in današnje
stanje primerjala z letom 1997, ko je bila na to temo izdelana študija avtorjev Jerneja in Draga
Kladnika ter Žiga Ramšaka. Svoje delo sem prikazala na karti, katere podlago sem dobila na
Geodetski upravi občine Kamnik.
Med glavnimi akterji ulice (prebivalci in lastniki/najemniki lokalov) sem opravila 2 različni
anketi (priloga 1 in 2) in sicer v približno tretjini gospodinjstev ter med večino
lastniki/najemniki lokalov (23 od 29). Anketi sem analizirala iz njih pa pridobila nekatere
splošne demografske značilnosti prebivalcev in njihovih stanovanj od lastnikov/najemnikov
lokalov pa splošne značilnosti lokalov ter o njihovem trgovanju.
Posebno pozornost sem pri obeh anketah namenila vprašanjem, ki so se dotikala njihovih
mnenj glede urejenosti Šutne, s katerimi problematikami se srečujejo ter njihovi predlogi za
ponovno oživitev Šutne.
O problematiki sem se pogovarjala tudi z g. Bojanom Mlakarjem iz Oddelka za okolje in
prostor na občini Kamnik, gdč. Majo Avguštin iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE
Kranj, v.d. direktorjem Igorjem Kraljem iz Agencije za razvoj turizma in podjetništva v
občini Kamnik, ga. Heleno Sterle iz Mladinskega centra Kamnik. Preko elektronske pošte
sem dobila odgovor od ga. Mateje Hafner Dolenc iz Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
Z vsemi odgovornimi sem se pogovarjala glede njihovega mnenja o današnjih procesih na
Šutni ter kako bi jo ponovno oživeli. Z g. Mlakarja sva govorila tudi o tem kako problematiko
rešujejo na občini Kamnik ter kakšno je sodelovanje z glavnimi akterji ulice, z ga. Avguštin
pa še o pomenu spomeniško zavarovane ulice ter o problematiki njene prenove.
V zadnjem poglavju oziroma zaključku diplomske naloge sem strnila ugotovitve ter zapisala
svoje predloge glede revitalizacije Šutne.
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4.2. Kratka predstavitev Kamnika in Šutne
4.2.1. Zgodovinski pregled Kamnika in Šutne
Kamnik, občinsko središče, je nastalo ob južnimi obronki Kamniško-Savinjskih Alp
(Enciklopedija Slovenije, 1990) oziroma ob sotočju rek Kamniške Bistrice in Nevljice
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Mesto leži na stiku severnega dela Kamniškobistriške
ravni, vzhodnega dela Tunjiškega gričevja in severozahodnih obronkov Posavskega hribovja
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Kamnik je stičišče cest med ljubljansko in celjsko
kotlino (čez Kozjak po Tuhinjski dolini) ter Zgornjo Savinjsko dolino (čez Črnivec)
(Enciklopedija Slovenije, 1990).
Po popisu leta 2002 je v občini Kamnik živelo 26.477 prebivalcev, v naselju Kamnik pa
12.129.
Karta 2: Mestno središče Kamnika (merilo 1: 10.000)

Vir: Atlas Slovenije, 1998
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Kljub požarom, bolezni (zlasti kuge) in vremenskih ujm je Kamnik ostalo dobro ohranjeno
mesto pod Kamniškimi planinami. O tem, kakšen je bil v preteklosti, kako so živeli meščani,
pričajo le zapisi nekaterih kronistov.
Nemško zveneče ime Šutna, naj bi izhajalo iz 10. stoletja, ko so se vanjo naselili nemški
kolonisti. Imenovali so jo »An der Schutt«, kar v prevodu pomeni »na grušču«. Tod skozi je
namreč potekal potok, imenovan Šutenpoh, ki je za seboj pustil veliko gruščnatega materiala.
Največji razcvet je Kamnik, prvotno imenovani Stein, doživel v srednjem veku, ko je tod
mimo potekala pomembna trgovska srednjeveška pot, ki je povezovala nekdanji deželi
Kranjsko in Štajersko. Mesto je bilo v rokah pomembne plemiške družine grofov Andeških iz
Bavarske. Njihovo posestvo je segalo od Kranja do Vranskega, središče pa je bil ravno
Kamnik. Šutna je v tistem času predstavljala pomemben košček mesta, saj je že leta 1228
oglejski patriarh na njej ustanovil bolnišnico in gostišče, ki je poleg bolnikov sprejemalo tudi
popotnike in trgovce (Lah, 1955).
Kasneje, v sredini 15. stoletja, so zaradi obrambe pred Turki mesto obdali z obzidjem, vanj pa
so vodila 4 mestna vrata. Šutna je ostala izven mestnih vrat in se kljub temu zelo dobro
razvijala. Dolgo je predstavljala najpomembnejše predmestje, saj je imela špital in
pokopališče. V tem obdobju je bil Kamnik poleg Ljubljane najbogatejše in najvplivnejše
mesto na Kranjskem ter edino poleg nje zastopano v deželnem zboru (Trškan et al., 1999).
Kasneje je mesto začelo postopoma propadati. Glavni promet se je namreč preusmeril na staro
rimsko cesto skozi Črni graben (Trojane), kamor se je kasneje preusmerila še glavni poštni
promet med Gradcem in Benetkami. Nadalje so mesto ogrožali Turki, kuga, potres (leta 1511)
in številni požari. V času Valvasorja naj bi bilo v mestu ¼ hiš uničenih, zamrla je trgovina,
plemstvo pa naj bi se izselilo (Sarnavsky, 1996). Največji požar, leta 1788, je na Šutni uničil
kar 56 hiš in strehi cerkve in zvonika, saj so bile hiše lesene. Kasneje so začeli uporabljati
druge gradbene materiale. Poleg kmetijstva in nekaterih drugih obrti in trgovine je bilo za
šutensko predmestje značilno strojarstvo – »ledrarija«, ki je bilo omejeno na odmaknjeni del
ob potoku (Klobčar, 1998).
Slika 4: Za Šutno je nekoč veljalo, da je bila trgovsko zelo razvita ulica ( na sliki urar)

Vir: Sarnavsky, 1996

Novi impulzi so v mesto prišli v 19. stoletju, ko sta se začela razvijati turizem in industrija,
leta 1896 pa je v Kamnik pripeljal prvi vlak. Leta 1882 je župan dr. Maks Samec dal znižati
Klanec in Šutna se je kot prva priključila mestu. Postala je še bolj privlačna zlasti za
pomembne meščane oziroma naprednjake kot so zdravniki, živinozdravnik, lekarnar, fotograf,
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pomembni obrtniki, gostilničarji, trgovci… (Sarnavsky, 1996). Tu so bili še orožniška postaja,
zasebni muzej, pogrebni zavod, nekateri pomembni obrtniki, gostilničarji in trgovci (Klobčar,
1998).
Karta 3: Kamnik s starimi predmestji iz sredine 19. stoletja

Vir: Klobčar, 1998

Istočasno se je v mestu pričelo narodnostno prebujanje z ustanovitvijo čitalnice (prvi občni
zbor je bil ob zgodovinski hruški na vrtu ene izmed šutenskih hiš), kasneje pa je nastalo tudi
prvo slovensko pevsko društvo Lira (ravno tako ustanovljena na Šutni) (Trškan et al., 1999).
V začetku 20. stoletja je razvoj temeljil zlasti na industriji, ko so v Kamniku delovala nekatera
zelo uspešna in znana industrijska podjetja kot na primer Titan Kamnik (kovinska industrija),
Stol Kamnik (lesna in pohištvena industrija), Eta (živilska industrija), Svilanit (tekstilna
industrija), KIK Kamnik (kemična industrija Kamnik)…Po osamosvojitvi Slovenije je v
večini industrijskih obratov prišlo do krize; veliko ljudi je izgubilo delo, industrijski obrati so
se zmanjšali in delili na več manjših enot, nekateri pa so celo prenehali obratovati. Kamnik se
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je v tistem času širil proti severu (proti Mekinjam), v šestdesetih letih 20. stoletja proti jugu
(Duplici), v 80.-ih in 90.-ih letih pa je nastalo trgovsko in stanovanjsko območje Perovo
(Trškan e tal., 1999)
Danes tudi Kamnik vstopa v dobo terciarnih dejavnosti, kjer ima velik pomen turizem. Mesto
se širi in spreminja zlasti na obrobju, kjer nastajajo stanovanjske soseske in trgovski centri.
Edina stanovanjska soseska blizu mestnega jedra, ki je nastala leta 2004, je tako imenovana
soseska »Mali grad«, kjer je poleg stanovanj še večja živilska trgovina in fitnes center.
Na obrobju mesta nastajata dve novi, večji stanovanjski soseski. Na Zikovi in Steletovi ulici
nameravajo zgraditi 190 novih stanovanj v petih blokih, na Ljubljanski cesti na Bakovniku pa
gradijo tako imenovani Metuljček (Metropola) s 126 stanovanji. V obe soseski bo možna
vselitev v prvi polovici leta 2007.
Slika 5: Na obrobju mesta Kamnik nastajajo nove stanovanjske soseske (na sliki Zikova in
Steletova ulica)

Fotografija: Hribar A., 2006
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4.2.2. Značilnosti stavb na Šutni
Hiše oziroma stavbe na Šutni so bile sprva lesene. Šele po hudem požaru leta 1788, ki naj bi
uničil kar 56 hiš, so prebivalci morali po uredbi Ljubljanskega okrožnega urada uporabljati
drug gradbeni material. Mnogi so zato uporabili kamenje uničenega mestnega zidu
(Sarnavsky, 1996).
Iz umetnostnega vidika ima Kamnik, zlasti pa Šutna, značilen starinski stavbni slog s
posebnostjo, da na ulični strani ni balkonov.
Slika 6: Značilna postavitev hiš na Šutni se je ohranila vse do danes

Vir: Sarnavsky, 1996

Kamniške stavbe (med drugim tudi na Šutni) je v celoti raziskoval graški univ. prof. Arnold
Luschin – Ebengreuth v razpravi »Ein Protokoll der Stadt Stein in Krain aus den Jahren
1502–1503«. V tem obdobju naj bi bilo na Šutni 29 hiš. Valvasor je zapisal, da ima Kamnik
razkošne hiše, kar naj bi po Polencu (1955) jemali bolj relativno, sploh po požarih konec 15.
in v začetku 16. stoletja. Po zunanjosti se Šutna skoraj ni razločevala od mesta, hiše pa so
imele, za razloček od večine hiš v mestu, vrtove (Klobčar, 1998).
Kakšen naj bi bil zunanji videz stavb v 18. in 19. stoletju, ko je Šutna najbolj cvetela najdemo
v zapisih Zgodovinskega arhiva v Ljubljani. Podrobnejše analize hiš premožnih meščanov v
19. stoletju pa sta podali kamniški etnologinji Zora Torkar in Marija Klobčar.
Slika 7: Notranja ureditev ene izmed meščanskih hiš na Šutni

Vir: Klobčar, 1998
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Podobno kot v drugih srednjeveških mestih v Sloveniji; Kranju, Škofji Loki ali Radovljici se
je meščanska hiša oblikovala v drugi polovici 15. stoletja. V obdobju do sredine 19. stoletja
so postale arhitekturne novosti skoraj obvezne in so kazale željo meščanov, da svoj dom
približajo idealu plemiškega doma. Take spremembe so bile za Šutno zelo značilne in se
kažejo predvsem v fasadah, sistemu obokov in dvorišč. Plastične poznogotske zamenjujejo
baročne, zatem klasicistične, posebne stilne poudarke pa je dala še secesija. Po letu 1800
fasade začno prepredati horizontalni venci in štukature.
Portali so svoj razcvet doživeli v začetku 19. stoletja, okna pa so se razširila do večjih
pravokotnih odprtin, obdanih s profiliranimi okvirji.
Slika 8: Eden izmed zanimivih portalov (Šutna 24)

Fotografija: Hribar A., 2006

V osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja so potrebe po vedno kvalitetnejših bivalnih
prostorih in po boljših higienskih in požarno varnih razmerah narekovale, da so se meščani
odločali za rušenje ali nadzidavo starih hiš. Prošnjo o nadzidavi so morali potrditi na mestnem
uradu v Kamniku (Torkar, 1996).
Stanovanjske hiše so bile navadno enonadstropne. V pritličju so bili prostori za opravljanje
obrti in trgovine, kleti, pogosto tudi hlevi za živino. V prvem nadstropju je bilo kvalitetnejše
stanovanje za lastnika in njegovo družino. Prav tako so poleg hiše imeli gospodarska
poslopja, kot na primer drvarnice, »šupe za vozove«, hleve.
Hiša usnjarskega mojstra Avgusta Tepinca na Šutni 31 je v pritličju imela prodajalno, sobo,
svinjsko kuhinjo in hlev, v prvem nadstropju štiri sobe, kuhinjo, delavnico in vežo z
»gankom«. Trgovka Barbara Ferlinc s Šutne 46 je v gradbenem načrtu, ki ga je izdelal
zidarski mojster Tomaž Snoj leta 1874 želela naslednjo ureditev: v pritličju klet, hlev, sobo za
hlapce in svinjsko kuhinjo ter stranišče. V prvo nadstropje naj bi se po stopnišču prišlo na
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mostovž, od tu so vrata vodila v kuhinjo s shrambo in v štiri sobe, ki so bile med seboj
prehodne (Klobčar, 1998).
Lepe, trdno iz rezanega kamna zidane hiše s kamnitimi portali, arkadami in podobnim,
srečamo še danes na Šutni. Zanimivo je tudi to, da je zaporedje hiš vse do danes ostalo
nespremenjeno, z zanimivo postavitev, saj se razen pri cerkvi naslanjajo ena na drugo (Trškan
et al.,1999).
Slika 9: Stari elementi so na nekaterih hišah lepo ohranjeni (Šutna 52)

Fotografija: Hribar A., 2006

Tako kot v preteklosti, so tudi danes v pritličjih večinoma lokali različnih dejavnosti, v
zgornjem pa stanovanja. Na njihovi zadnji strani imajo še vedno gospodarska poslopja,
vendar jih danes v večini uporabljajo za garaže, delavnice, drvarnice, lokali pa za skladišča.
Največ gospodarskih poslopij je še vedno lesenih, nekatera pa so zidana. Za hišami so urejeni
vrtovi, sadovnjaki ter parkirišča, ki so dostopna predvsem iz stranskih ulic.
Slika 10: Za hišami so urejeni vrtovi, sadovnjaki in parkirišča

Fotografija: Hribar A., 2006
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4.3. Problematika mestne prenove
Zunanji izgled nekaterih stavb na Šutni se iz leta v leto slabša in nekatere že vidno načenja
zob časa. Prihaja do postopnega propadanja dediščine, razlogov za vedno slabše stanje pa je
več. Sama ugotavljam sledeče razloge: zapletena lastniška struktura, demografsko stanje, z
večino starejšega prebivalstva, zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj,
zaradi česar je obnova težja in dražja, sodobni procesi mestnih središč oziroma gradnja
trgovskih centrov in stanovanjskih sosesk na obrobju mesta ter slaba skrb in sodelovanje z
Občino Kamnik.
4.3.1. Zakonska podlaga za obnavljanje stavb v zaščitenem delu Šutne
Stari del mesta Kamnik, v katerega spada tudi Šutna, ima zelo bogato kulturno dediščino, zato
je spomeniško zaščiten. Zakon o varstvu kulturne dediščine in Odlok o razglasitvi Kamnika
kot kulturni in zgodovinski spomenik imata posebna poglavja, ki so se dotaknila tudi prenove
stavb v zaščitenem območju.
Zakon o varstvu kulturne dediščine iz leta 1999 v svojem 44. členu navaja, da se v skladu z
določbami tega zakona za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih objektov zaradi
zagotavljanja enotnega sistema varstva nepremične dediščine izdajajo ustrezni upravni
kulturovarstveni akti. To so kulturovarstveni pogoji in kulturovarstveno soglasje.
Kulturovarstveni pogoji (45. člen) določajo zahteve, ki jih mora izpolnjevati projektna
dokumentacija, ki je s predpisi o graditvi objektov predpisana za gradnjo novih in
rekonstrukcijo obstoječih objektov, oziroma dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo drugih
posegov v prostor.
Med druge posege v prostor se po tem zakonu štejejo takšne spremembe namembnosti
obstoječih objektov ter spremembe tehnologije naprav, ki vplivajo oziroma je utemeljeno
pričakovati, da bodo vplivale na varstvo, ohranjanje oziroma vzdrževanje nepremične
dediščine, njen videz in vplivno območje, kakor tudi raziskave, ki predstavljajo poseg v
nepremično dediščino ali spomenik.
Če se namerava objekte rekonstruirati oziroma naprave, za katere so bili izdani
kulturnovarstveni pogoji, predelati oziroma spremeniti tehnologijo ali opraviti druge
spremembe, ki lahko vplivajo na režim varstva, ohranjanja oziroma vzdrževanja nepremične
dediščine, je treba vložiti zahtevo za spremembo kulturnovarstvenih pogojev oziroma za
izdajo novih pogojev.
Kaj je kulturovarstveno soglasje je zapisano v 46. členu, v katerem je zapisano, da je pravna
ali fizična oseba, kateri so bili izdani kulturovarstveni pogoji dolžna pridobiti pred izdajo
dovoljenja za gradnjo ali za priglasitev del kulturnovarstveno soglasje, če so bili ti pogoji
izdani za gradnjo novega oziroma rekonstrukcijo obstoječega objekta ali naprave, oziroma
pred pričetkom del, če so bili ti pogoji izdani za druge posege v prostor.
S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi, da je projekt za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega
odstavka oziroma dokumentacija za izvajanje del iz drugega odstavka prejšnjega člena,
izdelana v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji. Kulturnovarstveno soglasje se izda
v obliki klavzule na kulturovarstvenih pogojih.
Če projekt oziroma dokumentacija iz prejšnjega odstavka ni izdelala v skladu s
kulturnovarstvenimi pogoji, pristojni organ sprejme ustrezno odločitev, s katero se zavrne
izdaja kulturovarstvenega soglasja.
Kulturnovarstveno soglasje oziroma odločitev iz prejšnjega odstavka je pristojni organ dolžan
izdati v roku 30 dni od pravilno vložene zahteve. Zoper izdano kulturnovarstveno soglasje
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oziroma odločitve je dovoljena pritožba na ministrstvo (Zakon o varstvu kulturne dediščine,
1999).
Za nadzor skrbi Zavod za varstvo kulturne dediščine območne enote Kranj, katerih naloge so
zapisane v 20. in 21. členu tega zakona. V primeru, da posameznik ne upošteva zgoraj
navedenih smernic, se pristojni iz Zavoda skušajo najprej pogovoriti z lastnikom in občino.
V kolikor še vedno ne upoštevajo smernic, primer prijavijo na Inšpektorat RS za kulturo in
medije. Po mnenju Avguštinove iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, na leto v
povprečju prijavijo 3 osebe. Denarne kazni so zapisane v 76., 77. in 78. členu tega zakona.
Staro mestno jedro Kamnika je na podlagi 18. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini
(Uradni list SRS, št. 1/81), 40. in 90. člena statuta občine Kamnik (Uradni list SRS št. 6/86) in
predloga Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, OE Kranj, od leta 1986z odlokom
razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik.
V 1. členu je zapisano, da se staro mestno jedro, kot značilen in v zgodovinskem razvoju
kvaliteten dosežek v oblikovanju urbane celote razglasi za kulturni in zgodovinski spomenik.
Podlaga za razglasitev Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik je zapisana v 2. členu:
- značilna lega naselja, ki je omogočala nadzor nad pomembno trgovsko potjo iz
obdonavskih krajev preko Tuhinjske doline v Italijo, obenem pa z grebenom Malega
gradu nudila varstvo, je pogojevala zgoden nastanek mesta (že v 13. stoletju);
- izjemno dobro ohranjen tloris srednjeveškega mesta, ki še danes nakazuje potek
mestnega obzidja obenem pa staro urbanistično zasnovo mestnega jedra in rast
predmestij. Poleg tega je ohranjena še vrsta arhitekturnih dominant, ki dopolnjujejo
naravno silhueto mesta ter številne, v osnovi še srednjeveške stavbe, ki predstavljajo
kvalitetne primere meščanske arhitekture pri nas.
Slika 11: Šutna je zaradi svoje kulturno-zgodovinske vrednosti spomeniško zavarovana

Fotografija: Hribar A., 2006
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Spomenik obsega ožje in širše zaščiteno območje, kar je zapisano v 3. členu, v 4. členu pa so
ta območja opredeljena. Zgornji del Šutne, katerega v celoti zajema tudi moja raziskava spada
v ožje zaščiteno območje. Severozahodna oziroma zahodna meja poteka po Kolodvorski ulici
vse do Muzejske poti. Tam prečka nekdanjo ulico Borisa Kidriča (današnji spodnji del Šutne)
ter nadaljuje po vzhodni meji, ki poteka po Usnjarski ulici.
V 5. členu so določene meje širšega območja, v 6. členu pa varstveni režim. Za ožje območje,
v katerega spada tudi proučevani del Šutne, velja varstveni režim I. stopnje, ki določa:
- varovanje spomeniških lastnosti celotnega območja v neokrnjenosti in izvirnosti,
- dovoljena dejavnost mora biti v skladu s spomeniško funkcijo območja,
- območje je pod nadzorstvom pristojne spomeniške službe.
V 7. in 8. členu so zapisani tisti deli Šutne in varstveni režimi, ki imajo posebno kulturno,
zgodovinsko, estetsko ali arhitekturno vrednost (Karta 4) in njihovi varstveni režimi (več v
poglavju 4.3.2.)
V 9. in 10. členu so zapisani arheološki spomeniki in njihovi varstveni režimi. Na Šutni je le
en arheološki spomenik in sicer v okolici župne cerkve, kjer je domnevno
zgodnjesrednjeveško gradbišče in ostanki romanske kostnice. Zanj velja II. varstveni režim
(10. člen), ki določa:
- varovanje vseh pomembnejših sestavin arheološkega spomenika,
- predhodna sistematična raziskava arheološkega spomenika in po potrebi ohranitev
nepremičnih sestavin,
- za vsak poseg je potrebno predhodno soglasje pristojne spomeniške službe.
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov opravlja Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine v Kranju (danes Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Kranj), kar je zapisano v 11. členu.
Razvojna usmeritev starega mestnega jedra Kamnika je ustvarjanje novega življenjskega
prostora višje vrednosti, prostora za kulturno in družbeno življenje skupnosti, povečanje
možnosti medčloveških stikov in ohranitev vseh tistih vrednot (12. člen), ki so nastale v
stoletjih in se oblikovale v enkratno celoto. Arhitekturna dediščina mora postati temelj za
ustvarjanje novih vrednosti mestnega jedra.
Razvojno usmeritev ožjega in širšega območja spomenika in posameznih kulturnih
spomenikov mora podrobneje obravnavati načrt prenove starega mestnega jedra Kamnika.
Urejanje kvalitetnih prostorskih ambientov v ožjem območju spomenika je treba reševati z
natečaji.
V prometu z nepremičninami na področju ožjega in širšega območja spomenika ima
predkupno pravico občina Kamnik, (13. člen) (Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra
Kamnik za kulturni in zgodovinski spomenik, 1986).
4.3.2. Enote kulturne dediščine s posebno kulturno, zgodovinsko, estetsko ali
arhitekturno vrednost na Šutni
Enote dediščine s posebno kulturno, zgodovinsko, estetsko ali arhitekturno vrednostjo so
zapisane v 7. členu Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnik za kulturni in
zgodovinski spomenik. V njem so za vsako posamezno zavarovano enoto (vse so bile
zavarovane leta 1986) zapisani podatki o lokaciji (točen naslov), lastniku, razvojni usmeritvi,
oznaki oziroma opisu dediščine, tipu dediščine in varstvenem režimu.
Zaradi preimenovanja ulice (prej ulica Borisa Kidriča) in novejšega oštevilčenja hiš sem
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, zaprosila za posodobljene podatke. Poslali so
aktualni seznam kulturnih spomenikov ter kartografsko prilogo (Karta 4) z izrisi kulturnih
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spomenikov, ki so na Šutni in so vpisani v Zbirni register dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo.
Karta 4: Enote dediščine s posebno kulturno, zgodovinsko, estetsko ali arhitekturno vrednost
na Šutni

Vir: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Kranj
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V tabeli 3 so zapisani osnovni podatki posebej zavarovanih enot na Šutni.
Tabela 3: Osnovni podatki posebej zavarovanih enot s posebno kulturno, zgodovinsko,
estetsko ali arhitekturno vrednostjo na Šutni v Kamniku
Naslov
Šutna 5
(prej Kidričeva 5)
Šutna 7
(prej Kidričeva 7)
Šutna 9
(prej Kidričeva 9)
Šutna 12
(prej Kidričeva 10)
Šutna 14
(prej Kidričeva 12)
Šutna 19
(prej Kidričeva 19)
Šutna 21
(prej Kidričeva 21)

Šutna 23
(prej Kidričeva 23)
Šutna 24
(prej Kidričeva 20)
Šutna 25 *
(prej Kidričeva 25)
Šutna 33
(prej Kidričeva 33)
Šutna 35
(prej Kidričeva 35)

Šutna 52
(prej Kidričeva 46)
Šutna 66
(prej Kidričeva 58)
Cerkev Marijinega
brezmadežnega
spočetja

Oznaka oziroma opis dediščine
Historična meščanska stavba s kvalitetno
oblikovanimi elementi iz 2. polovice 19.
stoletja. Reliefno oblikovani kamniti stolp
vzidan v vogalu drvarnice
Na fasadi spomeniška plošča Ivanu
Vavpetiču (1877 do 1943), slovenski slikar
in avtor prvih jugoslovanskih znamk
Klasična stavba iz I. polovice 19. stoletja –
dom slikarjev Koželj, s spominsko ploščo
na fasadi
Historično oblikovana stavba (2. polovica
19. stoletja) s starejšo zasnovo. Kamnit
portal iz leta 1873 in dvoriščne arkade
Klasicistična stavba s historično oblikovano
fasado. Kvaliteten klasicističen portal iz
prve polovice 19. stoletja
Historična meščanska stavba z bogato
oblikovano fasado iz 2. polovice 19. stoletja
Župnijski urad: klasicistična stavba z
oblikovanimi elementi 1. polovice 19.
stoletja
V osnovi poznogotska stavba nekdanjega
župnišča, ki je delno ohranjena in prezidana
v baroku.
V obzidju vrta v Parmovi ulici je vgrajen
kvaliteten poznogotski monumentalen
portal
Klasicistična stavba z bogato oblikovanimi
členi; kamnit steberni portal: rojstna hiša
pesnika R. Peterlina – Petruške (spominska
plošča na fasadi)
Baročno – klasicistična stavba s starejšo
arhitekturno zasnovo; portal iz leta 1851.
Rojstna hiša generala Rudolfa Maistra (na
fasadi spominska plošča)
Historična stavba iz 2. polovice 19. stoletja
z arkadami na dvoriščni fasadi. Portal iz leta
1888. V stavbi je ohranjen še del
Sadnikarjeve zbirke
Stavba iz srede 19. stoletja z značilnostmi
klasicističnega oblikovanja, kvaliteten
segmentni portal z volutami. Na dvoriščni
fasadi segmentne arkade, dvorišče s
kostanji.
V pritličju stavbe ohranjena baročna
zasnova s posameznimi arhitekturnimi
elementi, bogato oblikovana klasicistična
fasada
Klasicistična stavba s starejšo zasnovo;
kamnit portal iz leta 1860 – vedutno
pomemben objekt Šutne
Baročna stavba iz leta 1734 po načrtih
Gregorja Mačka. V notranjosti cerkve so
ohranjene Jelovškove freske, kvalitetna

41

Tip dediščine

Varstveni režim

Stavbna profana
dediščina

II.

Stavbna profana
dediščina

I.

Stavbna profana
dediščina

II.

Stavbna profana
dediščina

II.

Stavbna profana
dediščina

II.

Stavbna profana
dediščina
Stavbna profana
dediščina

II.

Stavbno sakralno –
profana dediščina

II.

Stavbna profana
dediščina

II.

Memorialna
dediščina

II.

Stavbna profana
dediščina

II.

Stavbna profana
dediščina

II.

Stavbna profana
dediščina

II.

Stavbna profana
dediščina

II.

Stavbna sakralna
dediščina

I.

II.
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baročna oprema in Metzingerjeve slike
Samostojno stoječi zvonik, gotska
arhitektura ohranjena v prvotni višini in v
baroku nadzidana
Ni podrobnega opisa

Stavbna sakralna
dediščina

II.

Stavbna sakralna
dediščina

-

* pomembna kulturna dediščina

Vir: Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnik za kulturni in zgodovinski spomenik, 1986

Na Šutni so pod posebno zaščito nekatere stanovanjske hiše, cerkev in od nje ločen zvonik ter
portal ene izmed hiš. Med posebej zaščitenimi hišami je kar nekaj rojstnih hiš pomembnih
Kamničanov oziroma Slovencev, in sicer: rojstna hiša Ivana Vavpotiča, slovenskega slikarja
in avtorja prvih jugoslovanskih znamk, dom bratov Koželj, slovenskih slikarjev ter rojstna
hiša pesnika Radivoja Peterlina–Petruške. Najpomembnejša na seznamu, ki je tudi posebej
označena, je rojstna hiša Rudolfa Maistra. Na Šutni 33 je tudi prvi privatni muzej v Sloveniji–
Sadnikarjev muzej. Na vseh naštetih stavbah so spominske plošče, za katero je zaslužno
nekdanjo Turistično društvo Kamnik.
Za zgoraj naštete stavbe veljata 2 varstvena režima, ki sta zapisana v 8. členu Odloka o
razglasitvi starega mestnega jedra Kamnik za kulturni in zgodovinski spomenik. Varstveni
režim I. stopnje določa:
- varovanje spomenika v celoti, neokrnjenost in izvirnost,
- dovoljena dejavnost mora služiti potrebam varstva in po potrebi konserviranju in
restavriranju spomenika,
- kakršenkoli poseg je mogoč le z dovoljenjem in pogoji, ki jih predpiše pristojna
spomeniška služba.
Varstveni režim II. stopnje pa določa:
- varovanje spomenika v avtentični pričevanosti,
- dejavnost v okviru spomenika mora biti v skladu z njegovim spomeniškim značajem,
- za vsak poseg je potrebno dovoljenje pristojne spomeniške službe.
Od sprejetja Odloka je minilo 20 let in od takrat so se nekatere stvari precej spremenile.
Najbolj me je zanimala sprememba lastništva posamezne enote oziroma stavbe ter kako se je
uresničila razvojna usmeritev za posamezno stavbo, ki so jo zapisali v Odloku leta 1986.
Podatke o lastnikih iz leta 1986 sem prepisala iz Odloka, današnje stanje pa iz Zemljiške
knjige na Okrajnem sodišču v Kamniku. Za ugotavljanje sprememb sta se mi zdela najbolj
primerna podatka o številu lastnikov posamezne enote in njihov kraj bivanja (Tabela 4).
Tabela 4: Sprememba lastništva zavarovanih enot s posebno kulturno, zgodovinsko, estetsko
ali arhitekturno vrednostjo na Šutni v Kamniku
Naslov

Lastnik leta 1986

Lastnik leta 2006

Šutna 5
(prej Kidričeva 5)

Občina Kamnik

1 lastnik
Kamnik

Šutna 7
(prej Kidričeva 7)
Šutna 9
(prej Kidričeva 9)
Šutna 12
(prej Kidričeva
10)

Občina Kamnik

1 lastnik
Beograd

1 lastnik
Kamnik

Ni podatkov
2 lastnika
Kamnik

1 lastnik
Kamnik
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Šutna 14
(prej Kidričeva
12)
Šutna 19
(prej Kidričeva
19)
Šutna 21
(prej Kidričeva
21)
Šutna 23
(prej Kidričeva
23)
Šutna 24
(prej Kidričeva
20)
Šutna 25 *
(prej Kidričeva
25)
Šutna 33
(prej Kidričeva
33)
Šutna 35
(prej Kidričeva
35)
Šutna 52
(prej Kidričeva
46)
Šutna 66
(prej Kidričeva
58)
Cerkev
Marijinega
brezmadežnega
spočetja
Cerkveni stolp
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1 lastnik
Ljubljana

1 lastnik
Ljubljana

Isti lastnik

3 lastniki
Kamnik, Idrija, Portorož

3 lastniki
2 Kamnik, Mengeš

Rimokatoliška cerkev

2 lastnika
Kamnik, Radomlje

Nekdanje župnišče

Vzgojno varstveni zavod
(Občina Kamnik)

Rimokatoliška cerkev

Današnje župnišče

3 lastniki
Kamnik, Preserje, Ljubljana

1 lastnik,
Kamnik

Občina Kamnik

Rimokatoliška cerkev
3 lastniki
Kamnik

Potomci prejšnjega
lastnika

7 lastnikov
4 iz Kamnika, 3 podjetja

Ideja je šla v stečaj

1 lastnik
Ljubljana

1 lastnik
Kamnik

Isti lastnik

3 lastniki
Kamnik

1 lastnik
Kamnik

Rimokatoliška cerkev

Rimokatoliška cerkev

Rimokatoliška cerkev

Rimokatoliška cerkev

1 lastnik
Kamnik
Ideja (tekstilna trgovina) v
lasti
Občina Kamnik

Vir: Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnik za kulturni in zgodovinski spomenik (1986)
ter izpis iz Zemljiške knjige (2006)

Iz tabele 4 je razvidno, da se je lastništvo posebej zavarovanih enot oziroma stavb med letoma
1986 in 2006 precej spremenilo. Število lastnikov se je povečalo. Leta 1986 jih je bilo 22 (od
tega 5 v lasti Občine Kamnik in 3 v lasti Rimokatoliške cerkve), leta 2006 pa 29 (od tega
nobena občinska in 4 v lasti Rimokatoliške cerkve).
Glavni razlog za lastniške spremembe je proces denacionalizacije v začetku devetdesetih let
20. stoletja. Od 16 zgoraj naštetih enot je bilo kar 5 občinskih, medtem ko danes ni niti ena.
Pri štirih hišah se je število lastnikov povečalo, pri čemer ugotavljam dva razloga. Hiše so se
prodale po etažah (značilno zlasti za 90. ta leta 20. stoletja) ali pa so se razdelile med dediče.
Istega lastnika so ohranile le 4 stavbe (od tega sta dve ostali Rimokatoliški cerkvi).
Na Šutni 23, ki je bila nekoč v lasti Občine Kamnik, je bil Vzgojno varstveni zavod, kasneje
pa je stavbo dobila nazaj Rimskokatoliška cerkev, v kateri je župnišče.
Kar se tiče podatkov o lastnikih po kraju bivanja, se niso bistveno spremenili. V obeh letih je
bilo največ lastnikov Kamničanov, manjše število pa tistih iz Ljubljane, sosednjih občin ali
tujine.
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Za posamezno enoto so leta 1986 v Odloku zapisali razvojno usmeritev, zato sem s pomočjo
terenskega dela skušala ugotovit, če se je le –ta uresničila. (Tabela 5).
Tabela 5: Uresničitev razvojne usmeritve, ki je zapisana v Odloku iz leta 1986
Naslov

Šutna 5
(prej Kidričeva 5)

Šutna 7
(prej Kidričeva 7)

Šutna 9
(prej Kidričeva 9)

Šutna 12
(prej Kidričeva
10)

Šutna 14
(prej Kidričeva
12)
Šutna 19
(prej Kidričeva
19)
Šutna 21
(prej Kidričeva
21)
Šutna 23
(prej Kidričeva
23)
Šutna 24
(prej Kidričeva
20)

Šutna 25 *

Razvojna usmeritev iz
leta 1986
Pritličje stavbe se lahko
funkcionalno izrabi za
poslovni prostor, nadstropje
ostane za stanovanjsko
namembnost,
možnost
izkoriščanja podstrešja za
stanovanje
Opomba: velika etažna
višina v pritličju in
nadstropju
Poslovno – stanovanjski
objekt – obstoječa
namembnost se ohranja
V prostorih pritličja je
možno urediti galerijo
bratov Koželjev,
namembnost nadstropja
ostane nespremenjena
(stanovanje), podstrešje je
možno adaptirati za
stanovanje ali atelje
Obstoječa stanovanjska
funkcija pritličja naj se
spremeni v poslovno,
nespremenjen pa ostane
stanovanjski del v 1.
nadstropju in podstrešju
Poslovno
stanovanjski
objekt,
obstoječa
namembnost se ohranja,
možnost
adaptacije
podstrešja v stanovanjske
prostore
Poslovno – stanovanjski
objekt,
obstoječa
namembnost se ohranja
Predlaga se preureditev
podstrešja
za
depoje
(knjižnica,
shramba
predmetov ipd.)
Namembnost ostane
nespremenjena, možnost
adaptacije podstrešja
Poslovno stanovanjski
objekt, obstoječa
namembnost se ohranja,
možnost adaptacije
podstrešja za stanovanja ali
atelje
Pretežni del pritličja
(severni del) naj se
spremeni v poslovne

Stanje 2006

Ugotovitve

Večstanovanjska hiša, brez
lokala v pritličnih prostorih

Razvojna usmeritev se ni v
celoti izpolnila
(stavba se uporablja
izključno za stanovanjske
namene)

V pritličnih prostorih je
mestna lekarna; v
nadstropjih je uprava
lekarne ter stanovanja

Razvojna usmeritev se je
uresničila (poslovno –
stanovanjski objekt se je
ohranil)

Stanovanjska hiša

Razvojna usmeritev se ni v
celoti izpolnila
(stavba se uporablja
izključno za stanovanjske
namene)

Stanovanjska hiša

V spodnjih prostorih sta
dva lokala (sedež ene
izmed političnih strank ter
trgovina z raznovrstnim
blagom) V zgornjih
prostorih je stanovanje
V spodnjih prostorih je
poslovni prostor, v zgornjih
stanovanje
V spodnjih prostorih je
brivec, zgoraj stanovanje
Kaj je na podstrešju nisem
uspela ugotoviti
župnišče
V spodnjem poslovnem
prostoru je manjša trgovina
z raznovrstnim blagom,
zgoraj je stanovanje
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Razvojna usmeritev se ni v
celoti izpolnila
(stavba se uporablja
izključno za stanovanjske
namene)
Kakšna je bila namembnost
leta 1986 nisem uspela
izvedeti. Ugotavljam, da je
stavba ustrezno
izkoriščena.
Razvojna usmeritev se je
uresničila
Če je prišlo do spremembe
nisem uspela ugotoviti
Namembnost se je
spremenila; prej je bil tod
vrtec, danes je župnišče
Razvojna usmeritev se je
uresničila (ostala sta
poslovni prostor in
stanovanje)
Če je prišlo do adaptacije
nisem uspela ugotoviti
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(prej Kidričeva
25)

Šutna 33
(prej Kidričeva
33)
Šutna 35
(prej Kidričeva
35)

Šutna 52
(prej Kidričeva
46)
Šutna 66
(prej Kidričeva
58)
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prostore, stanovanjsko
namembnost, I. nadstropje
ostane nespremenjeno,
možna preureditev
podstrehe v stanovanje
Namembnost
nespremenjena (muzejska
zbirka in stanovanje)
Stavba
je
v
celoti
predvidena za trgovsko –
poslovno
dejavnost
Eksperimentalne tkalnice
Kamnik (kasnejše Ideje)
Gostinsko – turistična
namembnost, neizkoriščeno
podstrešje
je
možno
preurediti v sobe
Poslovno – stanovanjski
objekt z gostinskim
objektom na dvorišču:
obstoječi stanovanjski
prostori v 1. nadstropju
vključno s podstrešnimi naj
se funkcionalno preuredijo
s tem, da se stanovanjska
funkcija ohrani

Stavba je v celoti prazna

Razvojna usmeritev se ni
uresničila

Namembnost se ni
spremenila

Razvojna usmeritev se je
uresničila (namembnost se
ni spremenila)
Eksperimentalna tkalnica
Kamnik (kasnejša Ideja) je
šla v stečaj, zato so se
poslovni prostori prodali
oziroma dali v najem več
manjšim podjetjem
Razvojna usmeritev se ni
uresničila
(stavba se uporablja
izključno za stanovanjske
namene)

Stavba ima v spodnjih
prostorih več lokalov, v
zgornjem prostoru so
stanovanja

Stanovanjska hiša

V spodnjih prostorih je en
lokal (avtošola), v zgornjih
stanovanje

Razvojna usmeritev se ni v
celoti uresničila

Vir: Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnik za kulturni in zgodovinski spomenik (1986)
ter izpis iz Zemljiške knjige (2006)

Iz tabele 5 je razbrati, da se je razvojna usmeritev, ki so jo zapisali v Odloku leta 1986, le pri
redko uresničila. Pri večini hiš se je spremenila dejavnost lokala v pritličnih prostorih, ali pa
so le–tega spremenili v stanovanje, ponekod pa so hiše ostale prazne. Namembnost so
ohranile redke med drugim privatni muzej in lekarna.
Za ostale stavbe na Šutni tako podrobnih podatkov kot so zapisani v tabeli 4 in 5 nisem
dobila, lahko pa predvidevam, da sta se lastništvo in razvoj usmerjala podobno.
4.3.3. Lastniška struktura stavb
Za mestna jedra, ne le v Kamniku ampak za celotno Slovenijo, so bili ključni dogodki po 2.
svetovni vojni, ko so stavbe razlastili in razdelili na manjše enote, kamor so se vselili
večinoma ljudje iz socialnega roba. Največkrat je šlo za Nekamničane, ki niso imeli pravega
občutka za kulturno vrednost objektov.
Po osamosvojiti Slovenije, leta 1991, ko je obveljal tako imenovani Jazbinškov zakon so se
začela prodajati družbena stanovanja. Zaradi razmeroma nizkih cen teh stanovanj so jih kupili
tudi nižji sloji prebivalstva, s čemer so si rešili stanovanjski problem. Navidezno ugodna
rešitev je za seboj pustila celo vrsto negativnih posledic. S tem smo v Sloveniji dobili dve
skupini lastnikov. Na eni strani so tisti, ki so svoja stanovanja kupili z lastnimi sredstvi, na
drugi pa tisti, ki so stanovanje kupili po Jazbinškovem zakonu. Slednji so ga kupili za
bistveno nižjo ceno, s tem pa so se mnogi znašli v velikih težavah, saj je (bilo) potrebno nositi
stroške vzdrževanja stanovanj. Tega preprosto niso zmogli in nekateri še danes ne zmorejo,
saj ob nakupu na to niso pomislili.
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Po tem zakonu pa je prišlo še do ene slabosti in sicer status najemnikov v denacionaliziranih
stanovanjih. Ti ljudje so bili do tedaj imetniki stanovanjske pravice, po zakonu pa so prisilno
postali najemniki pri novih lastnikih
(http://www.forum22.org/?item=stanovanjska_problematika&root=aktualno&rootID=310).
Pretekli dogodki se kažejo še danes, zlasti v slabi lastniški strukturi. Na Okrajnem sodišču v
Kamniku, na Zemljiški knjigi, sem pridobila podatke o lastništvu posamezne parcele oziroma
stavbe na Šutni.
Na proučevanem območju Šutne je 50 stanovanjskih hiš. Lastnikov–posameznikov je kar 94,
v lasti podjetij je 9 stavb, 3 pa so v lasti Rimokatoliške cerkve, izmed katerih je v eni
samostan sester Usmiljenk Pavelskega iz Zagrebške centrale, druga je rojstna hiša Rudolfa
Maistra. Za 2 hiši v Zemljiški knjigi ni bilo izpisanih podatkov.
Lastniki–posamezniki so večinoma iz Kamnika (79%), kar je vidno na grafu 2. Iz sosednje
občine jih je 16%, nekoliko manj pa iz drugih občin, med njimi največ iz Ljubljane. Med
lastniki so tudi 4 tujci, trije iz nekdanje Jugoslavije, eden pa stanuje v Združenih državah
Amerike.
Graf 2: Kraj bivanja lastnikov posamezne parcele na proučevanem območju Šutne
70
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Vir: Izpis iz Zemljiške knjige, 2006

Večina stavb na Šutni ima po več lastnikov, kar je prikazano na grafu 3. Po enega lastnika
ima manj kot polovica stavb in sicer le 23, med katere sem štela tudi tiste, ki so v lasti
Rimokatoliške cerkve (3).
Kar tretjina (28%) stavb ima po 2 lastnika, po 3 lastnike ima 10% stavb, nad 4 pa 12% stavb.
Največ lastnikov ima večja stavba na koncu ulice, s sedmimi lastniki, ki je bila nekdaj v lasti
Eksperimentalne tkalnice Kamnik oziroma kasnejše Ideje.
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Graf 3: Število lastnikov posamezne hiše na proučevanem območju Šutne
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Vir: Izpis iz Zemljiške knjige

Iz navedenih podatkov razberemo, da je lastniška struktura stanovanjskih hiš na Šutni
razmeroma neugodna. Po mnenju gdč. Avguštin iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE
Kranj, največji problem predstavljajo Nekamničani, ki naj bi imeli manjšo skrb za kulturno
dediščino. Sama se s to trditvijo ne strinjam v celoti, saj je skrb odvisna od posameznika.
Poleg tega so nepremičnine v mestnih jedrih zelo drage, trend pa kaže, da se vanj preseljuje
vedno več premožnega prebivalstva, ki jim kulturna dediščina predstavlja posebno prednost in
vrednoto.
Slika 12: Ena izmed zapuščenih stavb (Šutna 46)

Fotografija: Hribar A., 2006
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S pomočjo anket in terenskega dela sem večji in skrajni problem ugotovila pri tistih, ki so
nepremičnino podedovali, stanujejo pa drugje. Nekateri izmed njih namreč nimajo denarja, da
bi obnavljali in vlagali še v to hišo, zato jih puščajo, da same propadajo.
Večji problem pri obnovi predstavljajo tudi večlastninske hiše, kjer se morajo lastniki v
primeru obnove med seboj dogovoriti, kar pa ni vedno lahko.
Slika 13: Nekatere hiše že vidno načenja zob časa (Šutna 29)

Fotografija: Hribar A., 2006

K problematiki obnove prištevam starostno strukturo z večino starejšega prebivalstva (več v
poglavju 4.4.), ki se glede na ankete redkeje odločijo za prenovo.
Proučevani del Šutne je spomeniško zaščiten, zato je za kakršenkoli poseg potrebno poleg
osnovnih dokumentov pridobiti tudi soglasje Zavoda za varovanje kulturne dediščine, OE
Kranj ter uporabiti materiale in elemente, ki so arhitekturno vpeti v mestno celoto. Problem
je, da so ti materiali navadno dražji, vse manj pa je tudi mojstrov, ki bi se ukvarjali z obdelavo
starih materialov. Glede na rezultate anket je večina stanovalcev že obnavljala hišo, hkrati pa
so potrdili, da je obnova starih hiš zelo draga.
Zgoraj našteti razlogi so privedli, da je zunanji izgled nekaterih hiš v proučevanem delu
Kamnika v zelo slabem stanju.
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Slika 14: Prenova hiš je draga, zato poteka počasi (Šutna 52)

Fotografija: Hribar A., 2006

4.3.4. Oblike pomoči pri prenovi stavb na Šutni
Glavnino pomoči pri obnovi starih stavb na Šutni prispevata Zavod za varstvo kulturne
dediščine, OE Kranj, ter občina Kamnik.
O stimulativnih vlaganjih javnih financ za kreditiranje in obnovo zaščitenih objektov sem se
pogovarjala z g. Bojanom Mlakarjem iz Oddelka za okolje in prostor na občini Kamnik.
Občina posameznikom pomoč ponuja v obliki posojila, ki ga razpisuje vsako leto. Kreditna
sredstva dodeljujejo preko proračunskih sredstev in bančne ustanove, ki jo izberejo preko
javnega razpisa in katere odplačilna doba je 8 let. Kreditni potencial, ki ga nudi banka je 60–
70 milijonov tolarjev glede na kreditno sposobnost zainteresiranih. Za letošnje leto (2006) naj
bi občina mladim družinam namenila posojilo za obnovo spomeniško zaščitenih stavb v višini
100 milijonov tolarjev. Po besedah g. Mlakarja naj bi za obnovo v povprečju posamezniki
namenil od 4–10 milijonov tolarjev.
Stanovalci so mi povedali, da s to obliko pomoči niso zadovoljni. O slabem odzivu pa pove
tudi podatek, da se je do letošnjega leta skupaj prijavilo le 15 posameznikov iz celotnega
zaščitenega območja mesta. G. Mlakar se te problematike zaveda, vendar o novih oblikah
pomoči na občini še ne razmišljajo. Poleg tega ni posebnega oddelka, kot ga imajo na primer
v Škofji Loki, ki bi se ukvarjal zgolj s problematiko obnavljanja hiš in je edina občina, ki ni
članica posebnega Združenja slovenskih zgodovinskih mest, ki se ukvarja tudi s to
problematiko.
Glede na to, da je stanje vedno slabše bi morala občina lastnikom bolje pomagati in jih
spodbujati k obnovi. Kdor bi se lotil celovitejše obnove bi morda del celo sofinancirali.
Spodbujali bi jih na primer z raznimi nagradami za najlepše urejeno pročelje v mestu ali z
delavnicami na primer študentov arhitekture… Zgledovati bi sem morali tudi pri tistih
občinah, katerim jim reševanje te problematike že uspeva. Kot primer naj še enkrat omenim
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Ljubljano, ki s programom »Ljubljana–moje mesto« že uspešno rešuje propadanje pročelij v
mestnem jedru.
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, posameznikom pomaga kako zakonsko
pravilno in kakovostno obnavljati stanovanja. Pomagajo jim pri izbiri materialov in s
praktičnimi nasveti kot na primer kako in s čim preprečiti vlago, kako pravilno zatesniti
okna… Gdč. Avguštin mi je razložila, da Zavod direktne finančne pomoči ne ponuja. Mogoče
jo je dobiti le preko razpisov Ministrstva za kulturo, pri katerem pa imajo prednosti stavbe
višjega državnega pomena.
Kot posebej pomembna kulturna dediščina na Šutni je rojstna hiša Rudolfa Maistra, ki je v
lasti Rimokatoliške cerkve. Za obnovo njene zunanjosti, ki so jo uredili ob 130. obletnici
njegovega rojstva, leta 2004, so sredstva darovali Ministrstvo za obrambo, Občina Kamnik in
nekatera večja podjetja. Problem pri tej stavbe pa je, da se notranje ureditve, namen imajo
urediti spominsko sobo, kljub obljubam še niso lotili.
Slika 15: Leta 2004 obnovljeno pročelje rojstne hiše Rudolfa Maistra

Fotografija: Hribar A., 2006

Zaradi kulturnospomeniške vrednosti mora biti obnova hiš posebej arhitekturno kakovostna.
Za mnoge Kamničane je za uspešno in kakovostno prenovo iz arhitekturnega vidika najbolj
zaslužen, danes žal že pokojni kamniški arhitekt in samostojni konzervator Bojan Schlegl. S
svojim strokovnim znanjem in ljubeznijo do domačega kraja je svetoval tako občini kot
posameznikom ter o tem pisal v lokalnem časopisju.
Po njegovem mnenju bi morali pri obnovi starega mestnega jedra uporabiti sledeče značilne
stavbne elemente in materiale: apneni fasadni ometi z uporabo starega gašenega apna, fasadne
barve, izdelane na osnovi apna z dodatkom naravnega barvnega pigmenta. Pri oblikovanju
zidarskih stavbnih elementov je strogo prepovedana uporaba steklobetona, stiroporja,
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salotnitnih plošč itd. Namesto tega bi bilo najbolj primerno uporabiti klasičen apneni omet.
Pomembno je celo oblikovanje dimnikov in sicer bi morali biti praviloma z dvokapno streho
iz opečenega bobrovca z ometanim obodom. Okna naj bi bila lesena, zaželena so dvojna v
členjeni dvokrilni izvedbi, vrata, ki so nekoč bila ena izmed najbolj pomembnih stavbnih
elementov (nekatere hiše so celo tekmovale med seboj v originalnosti izvedb) pa naj bi ostala
iz masivnega lesa (Schlegl, 2004). Posebnost Kamnika so tudi strešna okna (frčade ali
kukerle), ki so nekoč služila samo prezračevanju, danes pa se podstrehe prenavljajo v bivalne
prostore.
Slika 16: Za kakovostno prenovo ima veliko zaslug kamniški arhitekt Bojan Schlegl

Vir: Schlegl, 2004

Pri tem je Svetelj (2000) opozoril, da Kamnik ni gotsko ali renesančno mesto, temveč
klasicistično, kar je potrebno pri obnovi tudi upoštevati! Po mnenju g. Schlegla bi morala za
obnovo kulturne dediščine skrbeti strokovno usposobljena spomeniška služba in ne, kot se
rado dogaja v zadnjih letih, da se tega lotijo gradbeni lobiji, ki samovoljno krojijo pravila.
Slika 17: Posebnost kamniških stavb so tudi strešna okna (frčade ali kukerle)

Fotografija: Hribar A., 2006
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Iz arhitekturnega in kulturnovarstvenega vidika nastaja problem v tem, da izgubljamo
posebna znanja starih mojstrov, tradicionalnih materialov primanjkuje, sodobni materiali pa
se s starimi ne skladajo (Schlegl, 2003),
Stari in priporočljivi materiali so največkrat precej dražji od sodobnih materialov, obnova pa
je zaradi dotrajanosti in starosti stavb skoraj obvezna. Problem na Šutni je tudi v tem, da so
hiše naslonjene ena na drugo in vsaka razpoka je podobna obleki, ki poka po šivih. V primeru,
da bi skozi Šutno speljali še promet, bi tresljaji, ker nobena hiša ni podkletena, dodatno načeli
stavbno dediščino.
Prepričana sem, da je urejena zunanjost prvi korak k uspešnem reševanju celotne
problematike v mestnem središču. Urejeno mesto namreč dviguje kakovost življenja ter
omogoča celovitejši gospodarski razvoj, ki se odraža v povečanju števila prebivalcev,
obiskovalcev, dogajanj in nenazadnje v povečanem turističnem obisku.
Slika 18: Hiše na Šutni so naslonjene ena na druge kar dodatno otežkoča prenovo

Fotografija: Hribar A., 2006

4.4. Demografske in socialne značilnosti Šutne
V nadaljevanju bom predstavila prebivalstvo Kamnika v preteklosti, spreminjanje števila in
starostne strukture prebivalcev zadnjih treh popisih za naselje Kamnik ter krajevno skupnost
Kamnik–center.
Pri demografski analizi za občino Kamnik sem uporabila podatke iz popisov leta 1981, 1991
in 2002, za krajevno skupnost pa le podatke iz zadnjih dveh popisov, saj so krajevne
skupnosti po letu 1981 razdelili na več manjših enot.
Za proučevano območje Šutne sem skušala narediti podrobnejšo demografsko analizo, a mi
na Statističnem uradu Republike Slovenije zaradi Zakona o zaščiti osebnih podatkov niso dali
podatkov. Želeno območje naj bi bilo premajhno, zato sem morala določiti združiti najmanj 3
popisne okoliše. Poleg Šutne sem v analizo vključila še območje Glavnega trga in Zapric, kar
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se mi je zdelo najbolj smiselno, saj ležita v mestnem jedru in se v njih v zadnjih letih niso
zgodile večje spremembe.
Podatke za izbrano območje sem primerjala s statističnimi podatki naselja Kamnik iz popisa
2002.
Karta 5: Meje krajevne skupnosti Kamnik-center in izbranih treh popisnih okolišev (Šutna,
Zaprice in Glavni trg)

-------k.s. Kamnik–center
-------3 popisni okoliši

Kartografija: Hribar A., 2006
Vir: Geodetska uprava občine Kamnik, 1:25.000
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4.4.1. Prebivalstvo Kamnika v preteklosti
Število prebivalcev v preteklosti lahko le ocenimo, saj do leta 1754 ni bilo popisov. S
prebivalstvom v Kamniku v preteklosti sta se podrobneje ukvarjala Božo Otorepec in Vlado
Valenčič (oba sta svoji študiji objavila v Kamniškem zborniku), nekaj pa je zapisano tudi v
knjigah o kamniških meščanih v 19. stoletju.
V srednjem veku so prebivalce ločili na več skupin, in sicer na plemstvo, duhovščino,
meščane in ostale prebivalce. Plemstva naj bi bilo kar 20%, med katere so spadali Gospodje
Kamniški, gradiščani iz Gornjega gradu (današnjega Starega gradu), oskrbniki Malega gradu,
deželni sodniki in razni drugi plemiči. Razlog za tako velik odstotek plemstva je, da so tod
zlasti med 12. in 13. stoletjem živeli andeški ministreali. Duhovščine naj bi bilo okoli 12 %.
Poleg kamniških kaplanov in duhovnikov je bila tod duhovščina iz laških krajev od koder jih
je pošiljal oglejski patriarhat. Največ je bilo meščanov. V njihovo družbo je bil sprejet tisti, ki
je plačeval davke, opravljal straže ter služil mestu. Zaradi tega je imel tudi nekatere
ugodnosti; na primer pri izvrševanju obrti v mestu ali pri plačevanju mitnine. Ostali prebivalci
mesta v tistem obdobju pa so bili dninarji, dekle in hlapci. O njihovem položaju vemo bolj
malo, saj se v listinah skoraj ne pojavljajo.
Tudi o poreklu prebivalstva v srednjem veku vemo malo. Izdajajo ga le priimki, ki včasih
povedo iz kod prihajajo (kot npr. Gregor Morawtcher–iz Moravč ali Oertel von
Meingosspurh–iz Mengša; Jakob Achper–iz Nevelj).
V 13. in 14. stoletju je bilo vsaj v vrhnjih plasteh meščanstva kar nekaj nemških priseljencev.
Zanimivo je, da se v drugih slovenskih mestih v istem obdobju omenjajo Židje, medtem ko se
v Kamniku niso nikoli.
V 15. stoletju je bil dotok ljudi v Kamnik zlasti iz bližnjih slovenskih mest. Prvi seznam
posestnikov naj bi bil ohranjen iz leta 1516 (Luschin), ko je bilo v Kamniku okoli 1500–1700
prebivalcev (Otorepec, 1956).
Kasneje se je število prebivalcev spreminjalo. V času kuge, požarov, potresa in nevarnosti
Turkov je število začelo upadati. Ponovno je začelo naraščati z razvojem v 19. stoletju.
Naraščanje je bilo počasno, saj je industrija v veliki meri zaposlovala okoliške delavce,
povečalo pa se je število neslovenskega prebivalstva. Navzočnost nemštva v tem času
ponazarja odmevnost nemškega bralnega društva Leseverein v Kamniku.
Leta 1880, ko je imel Kamnik 2452 prebivalcev, se je v mestu in starih predmestjih (v
katerega spada tudi Šutna) 100 prebivalcev opredelilo z nemškim pogovornim jezikom, 10 pa
je bilo drugojezičnih. To so bili v glavnem vojaki–Čehi, ki so v Kamniku služili vojaški rok
kot izdelovalci smodnika.
Pri presojanju o tem, kakšnega ugleda je kdo deležen v družbi ni šlo le za premoženjsko
vrednotenje ampak tudi za družbene vloge, kot na primer: vloga župana, odbornika v
mestnem županstvu ali v Meščanski korporaciji, druge društvene dejavnosti, vloge deželnih
poslancev ali dvornih svetnikov na Dunaju. Razvrščanje v družbi je dodatno zapletla
kamniška posebnost, povezana s starimi mestnimi pravicami, ki so posameznikom dajale
veljavo v meščanski skupnosti in »purgarske« pravice (premožnejši meščani) (Klobčar,
1998). Najštevilčnejši je bil srednji sloj meščanov.
Konec 19. stoletja je v Kamniku živelo okoli 2200 prebivalcev; njihovo število je nato v
mestu počasi upadalo, v predmestjih, ki so bili bolj delavskega značaja pa je še vedno
naraščalo.
V začetku 20. stoletja so se podobno kot v vseh slovenskih mestih začele delavske migracije.
Odhodov v Ameriko je bilo manj, zato pa je veliko moških odšlo v nemško in češko govoreče
dežele, medtem ko so ženske v večini odhajale kot služkinje v Trst.
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Po 1. svetovni vojni se je iskanje dela drugje precej zaustavilo in število prebivalcev Kamnika
je zopet začelo naraščati. Leta 1921 je skoraj doseglo število iz leta 1880, ko je bilo v
Kamniku okoli 2400 prebivalcev.
Podobno se je dogajalo tudi po 2. svetovni vojni. Mesto, za katero je bila značilna razmeroma
visoka življenjska raven, se ni več moglo otepati prišlekov, ki jih je bilo zaradi naraščajoče
gospodarske krize vedno več. Predvsem zaradi smodnišnice, so bili v Kamniku še Srbi,
Hrvati, Čehi, Poljaki, Madžari, Rusi,… (Otorepec, 1956).
4.4.2. Starostna struktura prebivalstva v občini Kamnik in krajevni skupnosti
Kamnik –center med leti 1981, 1991 in 2002
Starostno strukturo prebivalstva v občini Kamnik in krajevni skupnosti Kamnik–center (glej
Karta 5) sem ugotavljala na podlagi zadnjih treh popisov prebivalstva (leta 1981, 1991 ter
2002).
Število prebivalcev v občini Kamnik je med leti 1981 in 2002 naraslo, kar je razvidno na
spodnjem grafu 4.
Leta 1981 je bilo v občini 26.333, leta 1991 pa 28.762 prebivalcev. Ker se je leta 1998 od
občine Kamnik odcepila občina Komenda, sem število prebivalcev obeh občin seštela. Leta
2002 je bilo tako na tem območju 30.928 prebivalcev.
Kot je razvidno iz grafa 4, število narašča za približno 2000 prebivalcev na leto. Pričakovati je
nadaljnjo rast, saj na obrobju mesta Kamnik nastajajo nove stanovanjske soseske. Cene novih
stanovanj so v primerjavi s tistimi v Ljubljani nižje. Imigracije so pričakovane tudi zato, ker
je bivalno okolje v Kamniku zelo privlačno in je od glavnega mesta oddaljen le 25 km, od
letališča Brnik pa 15 km.
Graf 4: Spreminjanje števila prebivalstva v občini Kamnik med popisi 1981, 1991 in 2002
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Zaradi lažje analize sem starostno strukturo prebivalstva razdelila na 7 razredov in sicer na
otroke (do 15 let), mlado generacijo (15 do 24 let), mlajšo srednjo generacijo (25 do 34 let),
srednjo generacijo (35 do 44 let), starejšo srednjo generacijo (45 do 54 let), starejšo
generacijo (55 do 64 let) ter najstarejšo generacijo (nad 65 let).
Po Malačiču (1997) je starostna meja za staro prebivalstvo nad 65 let, za mlado pa do 15 let.
O staranju prebivalstva lahko govorimo, ko delež starega prebivalstva narašča, delež mladega
pa upada. Ta proces je značilen tudi za občino Kamnik, kar je razvidno na spodnjem grafu 5.
Leta 1981 in 1991 so močno prednjačili otroci, ko so zavzemali 25 oziroma 23% celotnega
prebivalstva v občini, po popisu 2002 pa le še 17 %. V proučevanem tridesetletju je zaznati
rast v srednji generaciji, starejši srednji generaciji, največjo pa v najstarejši generaciji (nad 65
let). Medtem ko je bilo leta 1981 in 1991 okoli 9 % najstarejšega prebivalstva leta 2002 pa že
13%.
Graf 5: Starostna struktura prebivalcev v občini Kamnik med popisi 1981, 1991 in 2002
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Število prebivalcev na območju krajevne skupnosti Kamnik-center stagnira. Leta 1991 jih je
bilo 2.564, leta 2002 pa 2.541. Bolj zanimiv je podatek, da se je število prebivalcev glede na
celotni občino v tej krajevni skupnosti zmanjšalo, in sicer iz 8,9 % (leta 1991) na 8,2 % (leta
2002).
Spreminjanje starostne strukture v krajevni skupnosti Kamnik-center je podobno kot velja za
občino Kamnik, kjer sta najbolj očitna padec mladega (do 15 let) in rast starega prebivalstva
(nad 65 let), kar razberemo iz grafa 6.
Odstotek otrok oziroma mladega prebivalstva je v desetih letih padel iz 19,5 % na 16,5 %;
odstotek starega oziroma najstarejšega prebivalstva pa je narasel iz 12,3 na 14,3 %.
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Graf 6: Starostna struktura prebivalcev v krajevni skupnosti Kamnik – center med popisi
1991 in 2002
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Iz zgoraj navedenih podatkov in analize sem ugotovila, da prebivalstvo v celotni občini
narašča. Zaradi dokaj ugodne lege občine (bližin glavnega mesta, dobra prometna povezanost,
urejen javni prevoz, bližina Kamniško–Savinjskih Alp…) je pričakovati nadaljnjo rast
prebivalstva. Poleg tega na obrobju nastajajo nove stanovanjske soseske.
Na drugi strani prebivalstvo v krajevni skupnosti Kamnik-center stagnira oziroma glede na
celotno občino upada. Razlogi so zlasti v nastajanju novih sosesk izven mestnega jedra, delno
pa k temu prispeva še dokaj stara starostna struktura in izseljevanje iz mestnega jedra.
Za krajevno skupnost Kamnik-center velja tudi slabša starostna struktura kar je bilo glede na
sodobne trende in procese pričakovati. Medtem ko je bilo v občini Kamnik leta 2002 13,2 %
starega prebivalstva (nad 65 let), jih je bilo istega leta v krajevni skupnosti Kamnik-center
14,2%.
4.4.3. Demografske značilnosti ožjega mestnega središča Kamnika
Za območje ožjega središča Kamnika sem si izbrala tri popisne okoliše, ki sem jih
poimenovala po glavnih ulicah in zavzema območje Šutne, Zapric in Glavnega trga (glej
Karta 5). Na Statističnem uradu Republike Slovenije sem za izbrano območje dobila podatke
le za sledeče statistične parametre: starostna struktura prebivalcev, gospodinjstvo po številu
članov, družine po številu otrok, selitvene značilnosti prebivalstva, izobrazbeno strukturo,
prebivalstvo po aktivnosti, delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela. Analiza statističnih
podatkov je pokazala pričakovano demografsko sliko območja, ki je po popisu iz leta 2002
štelo 651 prebivalcev.
Starostna struktura v tem delu mesta je zelo heterogena in je prikazana na grafu 7. Iz njega
razberemo, da je največ prebivalcev v najmlajšem in najstarejšem starostnem razredu. Takšna
demografska dvojnost je za mestna središča še posebej značilna. Otrok oziroma mladega
prebivalstva (do 15 let) je v tem delu mesta Kamnik 16,3%, starega prebivalstva oziroma
najstarejših (nad 65 let) pa je 16,7 %. Prebivalcev starih nad 75 let je kar 8,2%.
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Graf 7: Starostna struktura prebivalcev v izbranih popisnih okoliših ožjega mestnega
središča Kamnik ob popisu 2002
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Proces staranja prebivalstva sem glede na sodobne trende pričakovala. Predvidevam, da se
potomci starejšega prebivalstva iz mestnega središča selijo na obrobje, kjer nastajajo nove
stanovanjske soseske ali pa si gradijo nove hiše. Zaradi sodobnih procesov (predvsem selitev
gospodarskih dejavnosti, trgovin in dogajanj na obrobje, slaba avtomobilska dostopnost s
pomanjkanjem števila parkirnih mest, draga obnova starih hiš, ki so v spomeniškozavarovanem območju…) je življenje za nekatere v mestnem jedru manj kakovostno in drago.
Po drugi strani pa statistični podatki kažejo na dokaj visok odstotek srednje generacije. Glede
na sodobne procese in terenskega dela (zlasti anket) predvidevam, da se vanj že naseljujejo
tisti, ki jim mestno jedro predstavlja določeno prednost in status. To bi že lahko povezali s
procesom gentrifikacije, kjer je opaziti trend priseljevanja izobraženega in premožnejšega
prebivalstva.
Razloge za dokaj visok odstotek otrok v družinah iščem v nacionalni in verski heterogenosti,
za katere pa statističnih podatkov žal nisem dobila. Glede na terensko delo namreč
ugotavljam, da je v mestnem jedru kar nekaj prebivalcev iz nekdanjih republik Jugoslavije
(večina se je priselila v 80. ih letih 20. stoletja) za katere so značilne družine z velikim
številom otrok.
Na grafu 8 je prikazan odstotek gospodinjstva po številu članov v izbranih popisnih okoliših
ter naselju Kamnik. Iz njega razberemo, da je struktura podobna, saj v obeh območjih
prevladujejo gospodinjstva z le po 2 člana. Presenetljivo visok odstotek zavzemajo
gospodinjstva z le po enim članom, s tem da je ta odstotek v naselju Kamnik nekoliko večji
(23%).Najmanj gospodinjstev ima 5 ali več članov in sicer 9,5 % v izbranih popisnih okoliših
ter 9 % v naselju Kamnik.
V mestnem jedru Kamnika in v naselju prevladujejo majhna gospodinjstva. Takšno stanje
sem tudi pričakovala, saj so med mojim anketiranjem takšna gospodinjstva prevladovala.
Veliko je starejših samskih, nekaj pa tudi manjših gospodinjstev srednje generacije oziroma
mladih družin z malo otroki. Slednje zopet lahko povežem z naselitvijo novih izobraženih in
premožnejših družin (gentrifikacije), za katere so značilna majhna gospodinjstva.
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Graf 8: Odstotek gospodinjstev po številu članov v izbranih popisnih okoliših ožjega
mestnega središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002
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Med naseljem Kamnik in izbranimi popisnimi okoliši je velika razlika pri podatkih o številu
otrok v družinah (graf 9).
Medtem ko v izbranem ožjem območju mestnega jedra prevladujejo družine z nad 3 otroki
(42%), po enega otroka ima le 22 % družin, pa v naselju Kamnik prevladujejo družine z enim
otrokom (39%), nad 3 otroke pa ima le 6 % družin. Približno enak odstotek v obeh izbranih
območjih zavzemajo družine z dvema otrokoma in sicer 36% v mestnem jedru ter 34% v
naselju Kamnik.
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Graf 9: Odstotek družin po številu otrok v izbranih popisnih okoliših ožjega mestnega
središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002
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Nad podatki sem bila presenečena, saj sem glede na starostno strukturo v mestnem jedru
pričakovala manjše število otrok. Morda bi bilo podatke primerno primerjati z narodnostno in
versko sestavo, vendar mi jih na Statističnem uradu Republike Slovenije niso zaupali. Iz
terenskega dela, po izpisu priimkov iz Zemljiške knjige ter po pripovedovanju domačinov
sklepam, da je na Šutni kar nekaj prebivalcev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, za katere
so značilne velike družine.
Za naselje Kamnik sem dobila tudi podatke o številu družin brez otrok, vendar jih nisem
morala primerjati, ker podatkov za mestno središče nisem imela.
V 19. stoletju je zlasti za Šutno veljalo, da se je vanj priseljevala takratna inteligenca in
visoko izobraženi ljudje. Dokaj ugodno izobrazbeno strukturo ima Šutna še danes.
Iz grafa 10 lahko razberemo, da ima največ prebivalcev, starih nad 15 let, končano srednjo,
strokovno in splošno šolo (33%). Nižjo in srednjo poklicno ima končanih 23% prebivalstva,
osnovno šolo pa 21%. V primerjavi z naseljem Kamnik (16%) zavzemajo tisti, ki so končali
višjo ali visoko šolo presenetljiv visok odstotek, in sicer kar 20%. Brez in z nepopolno
izobrazbo je le 3% prebivalstva, medtem ko jih je v naselju Kamnik 5%, v celotni občini pa
kar 7%.
Tudi na področju izobrazbe je v ožjem delu središča mesta zaznati dvojnost, kar zopet lahko
povezujemo s procesom gentrifikacije.
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Graf 10: Izobrazbena struktura prebivalcev v izbranih popisnih okoliših ožjega mestnega
središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002
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Na grafu 11 so prikazane selitvene značilnosti prebivalstva. Glede na statistične podatke iz
leta 2002 je bilo priseljenega prebivalstva v izbranem središčnem delu mesta več kot
polovica. Največ priseljenih je iz sosednjih občin (19%), iz drugega naselja v občini pa se je
preselilo 15,3%. Nekoliko manj, a še vedno znaten odstotek dosegajo priseljeni iz sosednjih
regij (8,5%) ter tujine (8,5%).
Dobra polovica priseljenega velja tudi za območje naselja Kamnik, z večino tistih, ki so se
preselili iz sosednjih občin (29%).
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Graf 11: Selitvene značilnosti prebivalcev v odstotkih v izbranih popisnih okoliših ožjega
mestnega središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002
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Delovno aktivnega prebivalstva je bilo v izbranem območju ob popisu 2002 le 45 % (graf 12),
medtem ko ga je bilo v istem obdobju v naselju Kamnik 50%.
Graf 12: Prebivalstvo po aktivnostih v odstotkih v izbranih popisnih okoliših ožjega mestnega
središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002
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Med 55% delovno neaktivnega prebivalstva, kamor štejemo brezposelne osebe, upokojence,
otroke, dijake in študente ter druge neaktivne prebivalce, je največ upokojencev, in sicer 27%.
Večina anketiranih oseb je bila upokojencev, zato sem takšno strukturo tudi pričakovala.
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Otrok, dijakov in študentov je 25 %, kar sem glede na starostno strukturo predvidevala.
Brezposelnih je v izbranem delu mesta le 6% kar je dokaj ugodno. Takšno stanje povezujem z
ugodno izobrazbeno strukturo.
Nekoliko drugače je v naselju Kamnik, kjer med delovno neaktivnim prebivalstvom
prevladujejo otroki, dijaki in študenti (28%), nekoliko manj (21%) pa je upokojencev.
Graf 13 prikazuje število delovno aktivnega prebivalstva po kraju dela. Med aktivnimi
oziroma zaposlenimi (294) v izbranem območju srednjeveškega jedra jih približno enak
odstotek (45 %) dela v Kamniku ali v drugi občini. Več dnevnih migrantov naj bi po
statističnih podatkih bilo v naselju Kamnik in sicer okoli 50%. Tistih, ki so zaposleni v
drugem naselju v občini ali drugi regiji je na obeh območjih majhen odstotek (okoli 5%), kar
je pričakovati, saj je delovnih mest v obrobnih naseljih malo.
Graf 13: Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela v izbranih popisnih okoliših ožjega
mestnega središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002
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Iz zgoraj izvedene analize sem ugotovila, da je demografska sestava v izbranih treh popisnih
okoliših ožjega mestnega središča Kamnik (Šutna, Zaprice in Glavni trg) zelo heterogena.
Kot prvo je značilen proces staranja prebivalstva s prevlado prebivalcev starih nad 65 let
(16,7 %). Demografska dvojnost se kaže v skoraj enakem odstotku (16,3 %) mladega
prebivalstva (do 15 let).
Za mestna jedra so značilna majhna gospodinjstva in na izbranem območju prevladujejo tista,
ki imajo po 2 člana, razmeroma malo pa je tistih, ki imajo 5 ali več članov. Na drugi strani je
veliko družin, s prevlado tistih, ki imajo 3 otroke in več. Razlog za to dvojnost povezujem s
prebivalstvom priseljenega iz nekdanje Jugoslavije v preteklosti na eni strani ter naselitvijo
novih, izobraženih in socialno premožnejših prebivalcev.
Da tukaj živijo naseljenci iz nekdanje Jugoslavije sem ugotovila preko terenskega dela, saj
statističnih podatkov za narodnostno in versko strukturo zaradi Zakona o varstvu osebnih
podatkov nisem dobila. Enako lahko sklepamo iz preteklih dogodkov, ob poteku delovnih
migracij (predvsem v 80.-ih letih 20. stoletja), ko se je v slovenska industrijska mesta naselil
znaten delež prebivalstva iz sosednjih republik. Za njih so še vedno značilne družine z
velikim število otrok.
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Za izobražene, ki jih je glede na statistične podatke v tem delu mesta kar veliko (delež višje in
visoko izobraženega prebivalstva znaša 20 %) so značilna majhna gospodinjstva oziroma
družine z malo otroci.
Kar se tiče selitvene značilnosti je večina prebivalstva v izbranem območju treh popisnih
okolišev priseljena in sicer največ iz sosednjih občin, kar še posebej kaže na privlačnost
Kamnika.
Zanimivi so tudi podatki o delovno aktivnem prebivalstvu, kjer je delovno neaktivnega
prebivalstva več kot delovno aktivnega. Največ izmed njih je upokojencev, kar bi lahko
sklepali že iz starostne strukture. Med delovno aktivnimi prebivalci je približna polovica
zaposlena v mestu Kamnik, polovica pa je dnevnih migrantov, ki se največ vozijo v druge
občine.
Demografska slika je v izbranih popisnih okoliših pestra in polna kontrastov, kakršen je trend
v večini mestnih jeder. Na eni strani tu živi socialno šibko in staro prebivalstvo, medtem ko se
na drugi strani sem priseljuje izobraženo in socialno premožnejše prebivalstvo, kar nakazuje
na proces gentrifikacije.
4.5. Struktura gospodarskih dejavnosti na Šutni
Šutna je nekoč sodila v gospodarsko najbolj razviti del mesta, kjer sta cvetela obrt in trgovina.
Imela je značilno srednjeveško postavitev dejavnosti, kjer so v pritličnih prostorih lokali, v
nadstropju pa stanovanja. Takšno postavitev ima Šutna še danes, vendar se je stanje zelo
spremenilo.
Današnjo gospodarsko strukturo dejavnosti na Šutni sem ugotavljala s pomočjo terenskega
dela. Dejavnost posameznega lokala sem ugotovila s pomočjo kartiranja in današnje stanje
primerjala s stanjem iz leta 1997, ko je bila na to temo izdelana študija avtorjev Jerneja in
Dragota Kladnika ter Žiga Ramšaka.
Med večino lastnikov/najemnikov lokalov sem opravila anketo (Priloga 2). Vprašanja so se
dotikala splošnih značilnosti lokalov, navad njihovih kupcev, njihovo mnenje glede
današnjega stanja in problematik s katerimi se srečujejo ter njihove predloge glede ponovne
oživitve ulice. O nakupovalnih navadah in zadovoljivosti ponudbe na Šutni sem vprašala tudi
stanovalce (Priloga 1).
4.5.1. Gospodarske dejavnosti na Šutni v preteklosti
V srednjem veku se je v mestu razvilo veliko število obrti. Center obrtniških združenj–cehov
pa je bila prav Šutna (Eržen, 2004). Poleg kmetijstva in nekaterih drugih obrti in trgovine, je
bilo za šutensko predmestje značilno strojarstvo–»ledrarija« (Sarnavsky, 1996). Le–te so bile
v večini ob potoku, ki je nekoč tekel skozi Šutno. Kako pomembna je bila usnjarska in
kožarska obrt pove podatek, da so ga delili na strojarne, usnjarne in irharje. Prinašale naj bi
dober zaslužek in so se prenašale iz roda v rod. Pomembno ni bilo le povezovanje med očeti
in sinovi, redkeje hčerami, ampak tudi med brati in sestrami, sploh če so za to bili ekonomski
razlogi.Vsebinske in tehnološke novost, ki jih je v industriji in obrti narekovala težnja po
večjem dobičku, so postopoma preraščale varovanje družinskega izročila, ki je želelo ohraniti
tradicijo (Klobčar, 1998).
Široko so bile zastopane še živilska industrija, zlasti mlinarstvo (kot samostojna ali dodatna
obrt), pekarstvo, nato pa še čevljarstvo, krojaštvo, mizarstvo, nožarstvo, urarstvo... Precej
velik zaslužek so kamniškim meščanom prinašale še obrti za izdelavo kamna, kamnin in
zemeljskih surovin (Torkar, 1996).
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Obrtniki so v preteklih stoletjih predstavljali pomemben delež v ekonomiji mesta. Veljali so
za višji družbeni razred, ki je v mesto prinesel mnoge »novotarije«. Vsak od njih je imel svojo
bratovščino, na hišah pa so z izveski izkazovali, kakšna obrt se v njej odvija (Eržen, 2004).
Za trgovce je bilo zlasti pomembna razporeditev delovnega časa, ki ga je dodeljevala oblast.
Promet je bil med delavnikih, razen v semanjih dneh redkejši, zato so si prizadevali da bi
oblast podaljšala delovni čas v nedeljah (Klobčar, 1998).
Trgovina in obrt sta imeli glavno vlogo v mestu in Šutni tudi v času industrializacije, saj sta
zadoščali potrebam mesta ter hkrati ohranjali vlogo Kamnika kot središča širšega območja.
Tudi v turističnem smislu je Šutna cvetela, imela je kar nekaj gostiln in turisti so se radi
zadrževali na njej (Klobčar, 1998). Prva in druga svetovna vojna nista prinesli usodnih
sprememb, zato pa je večje spremembe prinesel napredek. Nekatere obrti so zamrle, pojavile
so se povsem nove. Prevladovati so začele uslužnostne obrti kot na primer brivci, fotografi,
mehaniki, kleparji…
V petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja se pojavijo obrti manjšega obsega, kot na primer
apneničarstvo, opekarstvo, steklarstvo, kasneje pa še obrati za izdelovanje čistilnega praška,
cementa in beloprstne posode (Torkar, 1996).
4.5.2. Gospodarske dejavnosti na Šutni danes
Danes je slika na Šutni povsem drugačna. Trgovine in lokali se zapirajo, ali pa hitro menjajo
lastnika oziroma dejavnost. Kako hitro potekajo spremembe potrjuje podatek, da sta se v času
mojega raziskovanja zaprli 2 tekstilni trgovini, ker sta se preselili v trgovski center na obrobje
mesta, na novo pa se je odprl en lokal (šiviljstvo).
Slika 19: Veliko trgovin se iz Šutne seli v trgovska središča na obrobje mesta

Fotografija: Hribar A., 2006

65

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

Pri ugotavljanju sprememb na področju gospodarskih dejavnosti mi je bila v veliko pomoč
študija z naslovom: »Prenova kamniške Šutne s posebnim ozirom na trgovski in gostinski
dejavnosti« iz leta 1997, avtorjev Draga, Jerneja Kladnika ter Žiga Ramšaka.
Na Šutni prevladujejo majhni lokali, ki so v povprečju veliki med 25–50 m2. Le 2 izmed njih
sta velika nad 100 m2. Glede na ankete je večina lastnikov oziroma najemnikov zadovoljna z
velikostjo, nekateri celo menijo, da je lokal prevelik. Največjo površino zavzemajo gostinski
lokali, najmanjšo pa imajo storitvene dejavnosti.
Gospodarska struktura lokalov se je v devetih letih precej spremenila, kar je razvidno iz kart 6
in 7. Zaradi lažje primerjave, sem gospodarske dejavnosti delila na več kategorij, podobno kot
so jih v študiji leta 1997 in sicer na storitvene dejavnosti, trgovine z živili, trgovine z oblačili,
obutvijo in tekstilom, gostinske lokale. Leta 1997 so v študijo posebej uvrstili trgovino s
farmacevtskimi pripomočki, lekarne in drogerije. Ker je tovrstni lokal na Šutni le še eden
(lekarna), sem le–tega uvrstila med storitvene dejavnosti. Posebej sem uvrstila še trgovini z
raznovrstnim blagom, pod drugo pa sem upoštevala župnišče, prostore Mladinskega centra ter
pisarno ene izmed političnih strank.
Karta 6: Gospodarske dejavnosti lokalov na Šutni leta 1997

Vir: Kladnik D., Kladnik J., Ramšak 1998
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Karta 7: Gospodarske dejavnosti lokalov na Šutni leta 2006

Kartografija: Hribar A., 2006
Vir: Načrt parcele, Geodetska uprava občine Kamnik, 1: 1440

Iz kart 6 in 7 ter iz grafa 14 je razbrati, da je bilo leta 1997 na Šutni 12 lokalov s storitveno
dejavnostjo, leta 2006 pa 11. V to kategorijo sem uvrstila avtošolo, cvetličarne, urarja,
frizerstvo, brivca, poleg tega pa še izposojevalnico videokaset in dvd – jev (leta 1997 so to
uvrstili pod drugo) ter lekarno (prej uvrščena v posebno kategorijo).
Močno se je zmanjšalo število živilskih trgovin, trgovin z oblačili, obutvijo in tekstilom ter
gostinskih lokalov.
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Medtem ko so bile leta 1997 4 živilske trgovine, je danes le še ena, število gostinskih lokalov
se je zmanjšalo iz 8 na 5. Najbolj je upadlo število trgovin z oblačili, obutvijo in tekstilom in
sicer iz 15 na 7! Nekaj teh lokalov se je preselilo na obrobje mesta, v trgovske centre, druge
pa so se zaprle za vedno. Posebej sem v karto vnesla prazne lokale, ki jih je kar 11, medtem
ko je stanovanjskih hiš (brez lokala v pritličju) 10.
Graf 14: Število lokalov na Šutni glede na gospodarsko dejavnost za leto 1997 in 2006
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Slika 20: Eden izmed 11. praznih lokalov na Šutni (Šutna 8)

Fotografija: Hribar A., 2006
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Probleme in sodobne procese najbolj občutijo lastniki oziroma najemniki lokalov. S katerimi
problemi se srečujejo sem ugotavljala s pomočjo ankete, na grafu 15 pa so prikazani rezultati.
Graf 15: Problemi, s katerimi se soočajo lastniki oziroma najemniki lokalov na Šutni
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Glede na ankete, lastnikom oziroma najemnikom lokalov največji problem predstavljata
prometna nedostopnost in malo obiskovalcev, nekaterim pa visoka najemnina. Pod drugo so
zapisali še pomanjkanje manjših gostinskih lokalov ter problem parkiranja tako za stranke kot
za zaposlene.
Obiskovalcev oziroma kupcev na Šutni naj bi bilo po njihovem mnenju iz leta v leto manj.
Največ obiskovalcev beležijo med tednom popoldan in sobotah dopoldan, prevladovale pa naj
bi družine in upokojenci. Nekatere lokale obiščejo tudi tujci, vendar naj njihovo število ne bi
naraščalo. Večina, z izjemo lastnikov gostinskih lokalov, je prepričana, da v času prireditev ni
večjega obiska. Res pa je, da le–te potekajo ob vikendih, ko je večina trgovin zaprtih. Glede
na to, da se v času prireditev (zlasti večjih) v mestu zadržuje veliko ljudi, bi po mojem
mnenju morali lastniki/najemniki svoje lokale takrat izjemoma odpreti.
Mnogi glavnega krivca iščejo v zaprtju ulice za promet oziroma njeni avtomobilski
nedostopnosti, saj so se današnji potrošniki navajeni pripeljati skoraj do vrat lokala. Po
pripovedovanju g. Bojana Mlakarja iz oddelka za okolje in prostor v občini Kamnik so
lastniki oziroma najemniki lokalov na občino že večkrat pritisnili s peticijami, v katerih
zahtevajo odprtje Šutne za promet. Po njihovem mnenju naj bi jim to prineslo programsko in
finančno rešitev. Kot argument navajajo stanje ob koncu leta 2004, ko je bila Šutna zaradi
graditve mostu skozi Kamniško Bistrico izjemoma odprta. Takrat naj bi beležili 30% večjo
rast prodaje. Prošnjam navkljub je občina že pripravila idejni projekt v katerem naj bi Šutno
odprli za promet, jo ponovno asfaltirati in urediti 3 tako imenovane parkirne žepe na obrobju.
Za ta idejni projekt je morala občina odšteti precej denarja (30 milijonov tolarjev), a so ga
morali, kot nekajkrat prej, zaradi nesoglasja stanovalcev ponovno zavreči.
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Slika 21: Konec leta 2004 je skozi Šutno izjemoma potekal avtomobilski promet

Vir: Kamniški občan, 19. november 2004

Eden izmed pomembnih šutenskih tegob je tudi lastniška struktura, saj so lokali večinoma
najemniški, kar je razvidno na karti 8.
Karta 8: Lastništvo lokalov na Šutni leta 2006

Kartografija: Hribar A., 2006
Vir: Načrt parcele, Geodetska uprava občine Kamnik, 1:1440
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Izmed 29 lokalov je kar 16 najemniških. Pri dveh lokalih je lastništvo neznano, ker pri njih
nisem opravila ankete.
Najemniki so mnenja, da je njihova najemnina predvsem zaradi slabega obiska previsoka, kar
70% pa jih v zadnjih letih beleži upad. Nekateri, in sicer okoli 30 % že razmišljajo o zaprtju
lokala.
Eden izmed najbolj znanih primerov previsoke najemnine, ki mi ga je omenil tudi župan
občine Kamnik, Anton Smolnikar, je gostinski lokal Paradiž, nekdanji Gu–Gu. V najemu ga
je imela znana slovenska pevka Damjana Golavšek. Skupaj z možem jima je uspelo, da sta
zlasti ob sobotah, ko sta imela pred lokalom različne glasbene programe privabila veliko ljudi.
V mesto sta v tistem času prinesla svežino, a žal je to trajalo le kratek čas. Najemnika sta se
za prenehanje dejavnosti odločila zlasti zaradi previsoke najemnine, ki bi jo lastnici morala
plačevati eno leto vnaprej.
Dodaten strošek lastnikom oziroma najemnikom lokalov predstavlja najemnina javnih
površin, ki jih občina zaračunava od leta 2003. Pravilnik o najemu javni površin določa
površine, ki se lahko tržijo in so v lasti Občine Kamnik, postopek njihove oddaje najemnikom
ter ceno za najem teh površin. Med javne površine po tem pravilniku spadajo:
a) površine trgov, cest, ulic in pločnikov, kjer je možno za trgovske ali gostinske namene:
– postaviti stojnico(e);
– postaviti kiosk(e);
– postaviti gostinski vrt;
– razširiti ponudbo pred poslovnimi prostori;
b) površine, ki jih je možno uporabiti za namene gradbeništva (rekonstrukcija ali
vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov, deponiranje gradbenega materiala);
c) površine, ki jih je možno uporabiti za namene športa, tekmovanja, parkiranja in za
postavitev reklamnih objektov;
d) površine, ki se lahko uporabljajo za pridobivanje povrtnin (v nadaljevanju: vrtovi);
e) površine, ki jih je možno oddati v najem za druge namene.
Višina najemnine je različna glede na območje, v katerem leži javna površina. Po tem
pravilniku se delijo na
– območje M – mesto, ki obsega ožje in širše območje mestnega jedra, določeno z odlokom
o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnik za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list
SRS, št. 42/86);
– območje O – okolica, ki obsega vse ostalo območje občine.
Šutna torej spada pod območje M, višina najemnine pa znaša za:
– stojnico z do 10 m2 najete javne površine–2.500 SIT na dan, 25.000 SIT na mesec;
– kiosk–2.500 SIT/m2 funkcionalnega zemljišča na mesec;
– površine pred poslovnimi prostori, za gostinske vrtove, za parkirišča in za površine za
postavitev reklamnih objektov–1.250 SIT/m2 na mesec;
– površine za namene gradbeništva, športa, tekmovanja in druge namene–700 SIT/m2 na
mesec;
– površine, namenjene pridelovanju povrtnin–35 SIT/m2 na leto
(http://www.kamnik.si/vsebine/Pravilnik/PravilnikOnajemuJavnihPovrsin.doc).
Lastnikom oziroma najemnikom tak pravilnik predstavlja dodatno oviro in jih odbija, saj
morajo za poživitev starega mestnega jedra občini plačevati prispevek iz lastnega žepa. Zdi
se, da je odpor do tega vsako leto večji, še posebej, ker druga mesta, kot na primer Kranj, ki z
mizicami in stoli zasedajo občinsko zemljo, omogočajo brezplačen najem takih površin.
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Po mnenju pokojnega kamniškega arhitekta Bojana Schlegla bi ukinitev najemnine trgovcem
in gostincem vlila zaupanje do občinske uprave. Le–ta pa bi jim morala pomagati tudi pri
namestitvi ulične opreme kot so mizice, stoli, panoji, rože in pri tem poskrbeti, da je oprema
ustrezno oblikovana ter jo morebiti delno financirati (Hieng, 1997).
O vedno slabšem stanju kaže tudi podatek, da ima kar 44% lastnikov/najemnikov zaposlenega
le po enega delavca. 7 lokalov ima po tri zaposlene, nad 5 pa le trije. Največ zaposlenih imajo
v lekarni in živilski trgovini, najmanj pa v lokalih storitvenih dejavnosti in gostinskih lokalih,
kar prikazuje graf 16.
Graf 16: Odstotek števila zaposlenih glede na dejavnost lokala leta 2006
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S pomočjo anket sem ugotavljala tudi nakupovalne navade prebivalcev, izmed katerih jih na
Šutni nakupuje 76%. Od tega največ obiskujejo živilsko trgovino (na Šutni je le ena!), lekarno
ter tekstilne oziroma obutvene trgovine. Slednjih si prebivalci tudi največ želijo, vendar kot
sem omenila, so 2 izmed njih v času moje raziskave zaprli. Drugo kar bi si želeli so še razni
butiki, lokali z umetnostno obrtjo, različno drobno založene trgovine, slaščičarne, kavarne,
trgovine s spominki, prikazom obrti,…
Direktor Agencije za razvoj turizma in podjetništva iz Kamnika, Igor Kralj, je v pogovoru
dejal, da bi ljudi na Šutno privabile storitve za široko potrošnjo (kot na primer banke,
menjalnice, pisarne mobilnega operaterja…) ter več gostinskih lokalov, saj v mestnem jedru
Kamnika ni gostilne. Poleg tega pravi, da bi morala občina posameznike spodbujati k odprtju
zasebnih sob, apartmajev ali pa mladinskega hotela, saj je ta predel mesta izredno zanimiv in
turistično privlačen. Z njegovim mnenjem se strinjam tudi sama.
Iz analize gospodarske strukture sem ugotovila, da se je le-ta v zadnjih letih močno
poslabšala, saj se lastniki/najemniki lokalov ter dejavnost lokalov menja hitro, poleg tega je
vedno več lokalov praznih in zapuščenih. Kupcev šutenskih trgovin je iz leta v leto manj,
poleg tega se njihova ponudba manjša. Samo v 10. ih letih so se zaprle 3 živilske trgovine, 3
gostinski lokali ter kar 8 trgovin z oblačili, obutvijo in tekstilom. Največje število zavzemajo
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storitvene dejavnosti, kot na primer odvetniška pisarna, lekarna, avtošola, frizerstvo,
urarstvo…
Vedno slabše stanje pripisujem sodobnim procesom, ki so zajeli tudi Šutno. Majhni lokali v
mestnem središču Kamnika so namreč težko konkurenčni trgovskim centrom, ki nastajajo na
obrobju. Poleg tega je problem tudi v dostopnosti. Zaprta ulica za promet večjega problema
ne predstavlja, saj bi pestrejša ponudba lokalov lahko privedla več ljudi. Bolj zaskrbljujoče je
dejstvo, da v bližini ni dovolj urejenih parkirnih mest.
Zaradi vsega zgoraj naštetega prihaja zlasti do nezadovoljstva lastnikov/najemnikov lokalov,
ki so mnenja, da jim bo promet narasel le v primeru, da se Šutna za avtomobilski promet
odpre. Problem nastaja v tem, da temu močno nasprotujejo prebivalci Šutne ter Zavod za
varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, ki je mnenja, da bi promet njeno spomeniško vrednosti
dodatno načel in ranil.
Podobno enosmerno razmišljajo tudi na občini Kamnik, ki mislijo, da bodo po urejeni
prometni ureditvi rešili tudi gospodarsko strukturo Šutne. Po mojem mnenju je takšna
miselnost napačna, saj bi bilo bolje raje premisliti katero dejavnost vpeljati v mestno jedro, ki
bi privabila več kupcev. Po drugi strani pa je treba pri reševanju uporabiti celosten in
interdisciplinaren pristop.
Mnenja sem, da bi bila nadaljnja širitev živilskih, obutvenih ali tekstilnih trgovin nesmiselna,
ker je konkurenca v trgovskih centrih prevelika. Več ljudi bi po mojem mnenju privabile
manjše trgovine z umetninami, spominki, domačo obrtjo, starinarnice, antikvariati, ateljeji ter
razni gostinski lokali (slaščičarne, pekarne, domače gostilne...). Prepričana sem, da bi občina
na tem področju lahko več naredila, kljub temu, da niti ena hiša ni v njihovi lasti. Pred dvema
letoma so ob obnovi rojstne hiše Rudolfa Maistra obljubili ureditev spominske sobe, o kateri
danes ni več govora.
V kolikor bi bile hiše na Šutni v lasti občine, bi bila rešitev lažja. Zelo domiselno so se tega
problema lotili v občini Izola, ko je občina hiše v mestnem jedru dala v najem umetnikom le
za en tolar. V njih so uredili ateljeje, galerije, umetniške delavnice. S tem se je v mestno jedro
vrnil utrip, ljudje in dogajanje.
4.6. Prometna problematika na Šutni
Podlaga za prometno ureditev je zapisana v Odloku o ureditvi prometa na območju Občine
Kamni, ki so ga sprejeli leta 1995.
V njem je določeno, da je zgornji del Šutne (od Samčevega predora do hišne številke 50 na
eni ter hišne številke 23 na nasprotni strani ceste) posebna prometna površina za pešce, ki je
za avtomobilski promet prepovedan. Dovoljen je samo za tiste stanovalce, ki imajo na tej
strani vhod v garažo oziroma dvorišče, neomejen pa le za službena vozila v primeru
intervencij. Za vse pa je dostop možen vsak dan v tednu, z izjemo nedelj, državnih praznikov
in dela prostih dni, med 5. in 9. uro zjutraj.
Po mnenju večine je prometna problematika eden izmed ključnih problemov Šutne in po
sprejetju odloka sta se v Kamniku izoblikovali dve mnenjsko nasprotujoči si skupini ljudi. Na
eni strani so tu zagovorniki sedanje prometne ureditve, mnogo pa je tistih, ki zaviranje razvoja
vidijo ravno v njeni prometni nedostopnosti.
Nasprotujoča mnenja so tako med prebivalci ulice in lastniki/najemniki lokalov kot tudi med
občinskimi svetniki in drugimi prebivalci mesta, svoje mnenje pa ima tudi Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
Mnenja glede prometne ureditve Šutne sem od prebivalcev in lastnikov/najemnikov lokalov
pridobila preko anket, od ostalih pristojnih pa preko intervjujev.
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Slika 22: Zgornji del Šutne je za avtomobilski promet zaprt

Fotografija: Hribar A., 2006

Slika 23: Spodnji del Šutne (od hišne številke 52 na eni ter 25 na drugi strani ceste) pa je za
promet odprt enosmerno

Fotografija: Hribar A., 2006
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Od 21 anketiranih stanovalcev, jih je proti odprtju Šutne za promet kar 65%, kar je vidno na
grafu 17.
Graf 17: Odstotek anketiranih stanovalcev, ki so za oziroma proti odprtju Šutne za promet

35%
ZA odprtje Šutne

PROTI odprtju Šutne

65%

Vir: Anketiranje, 2006

Stanovalcem, ki so proti odprtju Šutne za promet, bi prometni hrup, onesnaženje in tresljaji
precej zmanjšali kvaliteto življenja v tem delu mestnega jedra Kamnik. V isti smeri razmišlja
tudi gdč. Avguštin iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Kranj, saj je ulica
po Odloku o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika iz leta 1986 razglašena za kulturni in
zgodovinski spomenik. Najbolj se bojijo tresljajev, ki bi kulturno dediščino dodatno načeli,
saj nobena hiša na Šutni ni podkletena, poleg tega pa so naslonjene ena na drugo.
Graf 18: Odstotek anketiranih lastnikov/najemnikov lokalov, ki so za oziroma proti odprtju
Šutne za promet
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Vir: Anketiranje, 2006
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Med tiste stanovalce, ki so za odprtje ulice sodijo zlasti tisti, ki imajo v spodnjih prostorih
lokal ali pa tisti, ki živijo v spodnjem delu mesta, kjer avtomobilski promet že poteka.
Vsem stanovalcem pa velik problem predstavlja mirujoči promet, saj večina nima lastnega
parkirišča ali pa je dostop do njega iz ozkih stranskih ulic.
Podobno neenotni glede prometne ureditve Šutne so lastniki oziroma najemniki lokalov, le da
jih večina (68%) podpira odprtje Šutne za promet (graf 18)
Tisti lastniki/najemniki šutenskih lokalov, ki so za odprtje ulice so prepričani, da bi to
prineslo programsko in finančno rešitev. Stanje, kakršno je danes namreč otežkoča dostop
tako kupcem, ki so navajeni parkirati tako rekoč pred vrata lokalov kot tudi dostavi, ki je po
Odloku iz leta 1986 mogoča le med 5. in 9. uro zjutraj.
Kako zelo nasprotna so si mnenja pove primer, ki mi ga je zaupala ena izmed najemnic
gostinskega lokala. Ta namreč skoraj dnevno dobiva prijave soseda, ker v času odprte ulice
(med 5. in 9. uro zjutraj) njeni gostje parkirajo pred lokalom.
S peticijo so lastniki/najemniki šutenskih lokalov že pritisnili na občinsko upravo, katera je
leta 2005 ljubljanskemu podjetju City Studio d.o.o. naročila izdelati prometno študijo širšega
območja mesta Kamnik. Decembra 2005 je bila na to temo izvedena tudi javna tribuna z
naslovom: »Promet v mestu Kamnik«, katere sem se udeležila tudi sama. Študija obsega
stanje prometa v občini, mirujoč promet in izdelavo prometnega modela, dotaknila pa se je
tudi reševanja prometne problematike na Šutni. V njej je zapisano in predlagano, da se Šutna
odpre za enosmerni promet v smeri sever–jug in sicer v času med 6. in 19. uro. Pred tem bi
ulico primerno rekonstruirali (položili asfalt in zagotovili varnost za pešce) ter jo primerno
utrdili, saj so temelji hiš stari in slabi, zato se ponekod čutijo tresljaji.
Študija še vedno velja kot predlog in kot je lahko prebrati iz lokalnega časopisja in zapisnikov
občinskega sveta, so si glede odprtja Šutne nasprotujoča mnenja tudi v občinskem svetu. Po
mnenju župana in g. Mlakarja študije ne bodo sprejeli, poleg tega je odziv stanovalcev zopet
negativen.
Graf 19: Rezultati anket o zaprtju Šutne (november 2005)
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Ker se ta problematika tiče vseh Kamničanov, so v Gorenjskem glasu konec leta 2005 v
izvedli telefonsko anketo, kjer so o predlogu odprtja Šutne povprašali 359 domačinov (Graf
19). Proti odprtju jih je bilo več kot polovica, 56 % in jih meni, da bi morala občina bolj
poskrbeti za njeno oživitev. K temu deležu lahko prištejemo še dodatnih 9%, ki poudarjajo, da
je trend v svetu, da se centri zapirajo. Tistih, ki so za odprtje ulice je 19% .
Sama sem mnenja, da bi morala Šutna ostati zaprta za promet, saj se s tem ohranja njena
kulturna dediščina. Prepričana sem, da se z odprtjem ulice problemi na Šutni ne bodo rešili,
poleg tega je v Evropi že kar nekaj mest z zaprtimi mestnimi središči, ki še vedno živijo.
Bolje bi bilo, da bi bližini uredili parkirna mesta ali celo garažno hišo, saj večjega parkirišča v
bližini ni.
Mnogo več bi morala po mojem mnenju storiti občina. Problem je v tem, da je do danes
zapravila že ogromno denarja za izdelavo prometnih študij, med katerimi pa niti ena ni bila
sprejeta, saj so jo zavrnili prebivalci ali pa lastniki/najemniki lokalov. Poleg tega te študije
delajo zunanja podjetja, ki celotne problematike ne poznajo. Po mojem mnenju bi problem
lažje rešili, če bi na to temo organizirali razne okrogle mize, na katerih bi sodelovali tako
prebivalci kot tudi lastniki/najemniki lokalov, kjer bi lahko interese uskladili.
Pri tem pa ne smemo pozabiti, da to ni edina problematika in da je potrebno v študijo zajeti
tudi druge teme in vizije.
4.7. Mestni utrip in prireditve na Šutni
Utrip v mestu so nekoč narekovala razna praznovanja, šege, preživljanje prostega časa in
druženje na ulicah. Poseben utrip pa so dajali še trgovci in obrtniki. Ti so med delom prihajali
ven na oddih in posedali na klopeh. Prazniki so bili ponavadi povezani s cerkvenim
koledarjem in šegami, kot na primer procesije in žegnanje (Klobčar, 1998). Tudi urejenost
ulice je bila drugačna. Kar nekaj od domačinov se spominja večjega števila klopi na ulici,
pred pragom hiš so bili oleandri, ulica je živela...
Slika 24: Nekdanji mestni utrip na Šutni

Vir: Sarnavsky, 1996

Šutna je še vedno privlačna, a se prazni, saj je dogajanja na njej vedno manj. Dogodki in
prireditve se zaradi slabega odziva selijo na druge lokacije, največkrat izven mestnega jedra.
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Občina Kamnik zaradi tega letno objavi Javni razpis za sofinanciranje programov oživitve
mestnega jedra Kamnika v juliju, avgustu in septembru, ki je nastal na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/2002
in 3/2004).
Vrednost razpisa je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstvih, sofinancirani pa so
projekti različnih kulturnih dejavnosti (glasbena folklorna, plesna, gledališko – lutkovno
dejavnost, likovno, literarno….). Župan imenuje 7 člansko komisijo različnih področij,
izbrani pa so tisti programi, ki so ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in so na področju kulture
v javnem interesu občine Kamnik(http://www.kamnik.si/dokument2.asp?id=1366&tip=word).
Letos so v ta namen namenili 9.000.000,00 SIT. Zanimivo se mi je zdelo zlasti to, da so razpis
objavili 31.05.2006, rok oddaje pa je bil 12.07.2006, medtem ko je bil razpis namenjen
prireditvam, ki so se odvijale julija, avgusta in septembra. Do oddaje je tako minila že
polovica meseca julija! Organizator oziroma producent mora upoštevati kar nekaj pogojev, ki
so zapisani v vsakem javnem pozivu. Letos je bilo teh pravil 10, kot na primer, da mora
prireditev prispevati k utrjevanju prepoznavnosti Kamnika, da mora biti dostopen širši
javnosti, da mora praviloma potekati na prostem in biti nekomercialnega značaja, da mora
izražati zaključeno in celovito kulturno umetniško vrednost. Lokacija mora biti v mestnem
jedru in se mora odvijati v navedenih mesecih. Organizator mora predložiti vizijo programa,
izvedbeni plan in mora imeti predhodne izkušnje. Od njega se tudi pričakuje, da bo vsa
preostala finančna sredstva priskrbel sam. (http://www.kamnik.si).
V Kamniku se letno zvrstijo 3 večje tradicionalne prireditve. Najbolj znana, ki poteka že več
kot 30 let, so Dnevi narodnih noš in potekajo vsak drugi vikend v septembru. Prireditev
poteka 3 dni (od petka do nedelje), ob ulicah so postavljene stojnice. Leta 2005 so na Šutni
prvič postavili le stojnice domače obrti. Višek prireditve je nedeljska povorka narodnih noš,
ko se skozi mesto, s pričetkom na Šutni, sprehodijo noše iz cele Slovenije ter iz sosednjih in
drugih evropskih držav.
Drugi dve večji prireditvi, Srednjeveški dnevi in Kamfest, imata prizorišče v drugem delu
starega mestnega jedra. Na to je opozoril že nekdanji kamniški arhitekt, g. Bojan Schlegel, ki
je v enem izmed intervjujev v Kamniških novicah povedal, da bi se odgovorni morali končno
zavedati, da zgolj z zgoraj omenjenimi prireditvami in še kakšno »veselico« ne morejo dovolj
prispevati k zaželenemu bitju srca mestnega jedra.
Slika 25: Zelo obiskane so umetniške prireditve (Na sliki prireditev »Zajtrk na Šutni«)

Vir: Kamniške novice, 2005

Tudi manjših prireditev je na Šutni malo. Znanih je kar nekaj primerov, ko so organizatorji
zaradi slabega obiska prizorišče prestavili na drugi konec mesta. Tak primer je bila
decembrska prireditev »Pogrejmo Šutno«, ki jo je organiziral Mladinski svet Kamnik. Z
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dogodkom je želel popestriti in razširiti decembrske prireditve v mestu, vendar so zaradi slabe
udeležbe prireditev ukinili. Podoben primer je tudi zelo znan festival uličnega gledališča
»Ana desetnica«, ki je svoje prizorišče prestavil na Glavni trg.
Slika 26: Fotografska razstava na Šutni v izvedbi Fotokluba Kamnik je bila prijazno sprejeta

Fotografija: Hribar A., 2006

Na Šutni ima svoje prostore tudi Mladinski center Kamnik. Njegova upraviteljica je Helena
Sterle, ki organizira delavnice in igrice za otroke. V prejšnjih letih je bila Šutna glavno
prizorišče dogodkov, v zadnjih letih pa se zaradi premajhne udeležbe večkrat seli v trgovski
center na obrobje mesta. Tam je po besedah ga. Sterle mnogo več otrok. Ena izmed zadnjih
zelo posrečenih prireditev na Šutni pod vodstvom Mladinskega centra je bila Bučarjada.
Prireditev se je pričela z dopoldanskimi delavnicami, končala pa z razstavo in povorko
vozičkov, okrašenimi z bučami.
Toplo pozdravljene so tudi umetniške prireditve. Zelo zanimive so bile slikarske delavnice,
kot na primer kamniški Montmantre, Slikarska kolonija Šutna, Zajtrk na Šutni…Umetniki so
ob svoja platna postavili na ulico, s tem pa privabili veliko obiskovalcev.
Dober odziv je doživela tudi letošnja fotografska razstava z naslovom »Oko Kamnika« v
izvedbi fotokluba Kamnik. Svoje fotografije so obesili v pritlična okna nekaterih hiš, ter na
manjši razstavni prostor pred Šutensko cerkvijo.
Stalen dogodek na Šutni je sobotni bolšji sejem. Nad njim so navdušeni predvsem prebivalci
Šutne in tisti, ki še niso opustili sobotnih nakupov v mestnem jedru.
Prebivalci nad današnjim številom prireditev ni zadovoljna in si jih želijo še več. Med drugim
več sprevodov, umetniških prireditev, porok, povork, koncertov. G. Sadnikar je omenil, da
prostor pri Šutenski cerkvi zelo akustičen, kjer so v preteklosti že potekali razni koncerti.
Prireditve in dogodke pozitivno pozdravljajo tudi lastniki/najemniki lokalov, čeprav je večina
prepričana, da promet v tem času ne narašča.
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Slika 27: Sobotni bolšji sejmi na Šutno privabijo veliko obiskovalcev

Fotografija: Hribar A., 2006

Mnenja sem, da bi moralo biti prireditev na Šutni več. Zaradi svoje kulturne vrednosti in
privlačnosti v tem delu mesta manjka zlasti prireditev višjega kulturnega ranga. Nekaj izmed
teh jih že uspeva, vendar je potrebna tako vztrajnost organizatorjev kot tudi zaupanje
Kamničanov v domače prireditve.
Poleg tega je pomoč s strani občine preskromna, ki zgolj s sofinanciranjem prireditev v treh
mesecih ne bo rešila problema.
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5. ZAKLJUČEK
Preko analize stanja sem ugotovila, da so sodobni procesi preobrazbe mestnih središč zajeli
tudi ulico Šutno, ki leži v mestnem središču Kamnika in da je stanje še bolj zapleteno kot je
videti na prvi pogled.
Procesi so vidni že na zunaj. Pročelja nekaterih stavb so v vedno slabšem stanju, nekatere hiše
so prazne in vidno propadajo, sprehajalcev in dnevnih obiskovalcev je vse manj, prireditev iz
leta v leto manj…
Do slabe zunanjosti stavb je privedla zapletena lastniška struktura. Razlogi so povezani z
dedovanjem posameznih stanovanj na več deležev ter z dogodki po 2. svetovni vojni, ko so
stanovanja postala družbena in so jih razdelili na več manjših enot. Večina lastnikov
stanovanj se za obnovo le redko odloči, ker so socialno šibki ali pa le-ta poteka počasi in po
delih, saj je kakršenkoli poseg v spomeniško zavarovanem območju drago. Potrebno pa je
pridobiti tudi soglasje Zavoda za varovanje kulturne dediščine OE Kranj. Stanje je še bolj
zapleteno, saj je na Šutni veliko najemnikov, ki pa se obnove pročelij največkrat ne lotijo.
Podobno kot velja za večino mestnih jeder, je za Šutno značilna izrazito heterogena
demografska in socialna sestava. Značilen je proces staranja prebivalstva, z vse več zelo
starega prebivalstva, starih nad 75 let. Iz statističnih podatkov in anketne analize sem
ugotovila, da je več kot polovica prebivalstva neaktivnega, z večino upokojencev, in da
prevladujejo majhna gospodinjstva. Presenetljivo dobra je izobrazbena struktura, kjer dokaj
visok odstotek zavzemajo tisti prebivalci nad 15 let, ki imajo končano višjo ali visoko šolo.
Izrazita dvojnost v demografski strukturi se kaže v velikem številu družin s 3 otroki ali več,
kar povezujem s pestro nacionalno sestavo z veliko priseljencev iz nekdanje Jugoslavije.
Takšen demografski kontrast s socialno šibkimi, starim prebivalstvom in družinami z veliko
otroki na eni strani ter visoko izobraženimi ljudmi z značilnimi majhnimi gospodinjstvi na
drugi strani, že lahko povežemo s procesom gentrifikacije.
Nadaljnji problem na Šutni predstavlja razmeroma slaba gospodarska struktura, kjer se
lastništvo in dejavnosti hitro menjajo, vse več pa je tudi praznih lokalov. V desetih letih se je
najbolj zmanjšalo število trgovin z oblačili, obutvijo in tekstilom ter živilskih trgovin, medtem
ko se je število lokalov z oskrbno dejavnostjo povečalo. Glavni razlog je v nastajanju velikih
trgovskih centrov na obrobju Kamnika z velikim številom dobro založenih trgovin ter pestro
ponudbo drugih dejavnosti. Majhne trgovine v središču mesta so novim oskrbnim središčem
težko konkurenčne, zaradi česar je kupcev vse manj. Glede na ustvarjen dobiček je najemnina
previsoka, zato je tudi število zaposlenih nizko. Večino lastnikov oziroma najemnikov
lokalov najbolj moti prometna nedostopnost, saj je Šutna po odloku iz leta 1995 zaprta za
avtomobilski promet, na obrobju pa ni urejenih parkirišč. Nenazadnje se na Šutni zvrsti zelo
malo dogodkov, saj je odziv nanje preskromen, zaradi česar organizatorji prireditve izvajajo
drugje ali pa jih na Šutni ukinejo.
Navedeni procesi so Šutno naredili manj privlačno tako za stanovalce in investitorje kot tudi
za vsakodnevne obiskovalce oziroma kupce. Nenazadnje se mlade družine raje odločijo za
nova stanovanja na obrobju mesta, kjer nastajajo velike in privlačne stanovanjske soseske.
Večina ljudi je z današnjim stanjem na Šutni nezadovoljna, zato sem od prebivalcev,
lastnikov/najemnikov lokalov ter nekaterih pristojnih skušala dobiti predloge, kako bi Šutno
ponovno oživeli oni. Zanimivo pri tem se mi je zdelo zlasti to, da se predlogi med seboj
izključujejo, poleg tega pa je bilo kar nekaj takih, ki se jim zdi problem nerešljiv. Konkretnih
predlogov sem dobila malo. Večina se ustavlja le pri eni problematiki, namesto da bi o tem
razmišljali celovito.
Stanovalci Šutne glavno rešitev vidijo v popestritvi dogajanj in prireditvah, večji trgovski in
gostinski ponudbi, večina lastnikov/najemnikov lokalov pa v odprtju ulice za promet in
ureditvi parkirnih mest.
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Večina stanovalcev je prepričana, da bi Šutno ponovno oživeli z raznimi dogodki in
prireditvami. Želijo si predvsem več sejmov, kulturnih programov, razstav, skečev…Najbolj
kritični so rekli, da bi bili zadovoljni s katerokoli prireditvijo, da se le nekaj dogaja.
Trgovinsko ponudbo bi prebivalci razširili z majhnimi trgovinicami, trgovinami z domačo
obrtjo, starinarnicami, stojnicami in trgovinami z razstavljenim blagom na ulici, gostinsko
ponudbo pa s pekarnami, kavarnami, lokali z živo glasbo, slaščičarnami…
Večji poudarek dajejo prebivalci tudi na zunanjo ureditev ulice; zlasti na zelenje, klopi in
večkratno čiščenje ter ureditvijo turistične infrastrukture. Nekateri so predlagali, da bi morala
občina spodbujati mlade družine, da se priselijo, kar bi ulici vrnilo življenje.
Na drugi strani lastniki oziroma najemniki lokalov rešitev vidijo zlasti v odprtju prometa in
zagotovitvi večjega števila parkirnih mest, manjše število pa še v pestrejši trgovinski in
gostinski ponudbi in prireditvah.
Žalostno pri tem je zlasti to, da je kar nekaj stanovalcev in lastnikov/najemnikov, ki niso
podali nobenega mnenja oziroma predloga, problem se jim zdi utopičen oziroma nerešljiv ali
pa o tem sploh ne razmišljajo.
Podoben občutek sem dobila tudi od nekaterih pristojnih. Ko sem vprašanje zastavila g.
Mlakarju, mi le–ta ni znal dati nobenega pravega odgovora. Vse se je vrtelo le okrog
reševanja prometne problematike. Del dejavnosti bi s prometom verjetno res oživeli, a to ni
politika, ki bi reševala stara mestna jedra.
Kako neaktivni so na občini pove tudi podatek, da ni članica Združenja zgodovinskih mest
Slovenije, ki je bilo ustanovljeno 12. junija 2001 na Ptuju, njihov sedež pa je v Škofji Loki.
Združenje je bilo ustanovljeno z namenom, da bi zastopalo interese mest in gospodarskih
družb na področju ohranjanja in spodbujanja življenja in razvoja starih mestnih jeder ter
hkrati skrbelo za kulturno dediščino Slovenije. Poleg tega so lansko leto izdelali katalog
Zgodovinskih mest Slovenije v tujih jezikih, ki služi predvsem kot turistična promocija. V
njem je zajetih 12 slovenskih srednjeveških mest (Idrija, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor,
Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka in Tržič) med katerimi
pa na žalost ni Kamnika (http://www.zdruzenje-zg-mest.si/).
Žal mi na vprašanje o članstvu na občini Kamnik niso znali odgovoriti, sem pa dobila
odgovor od predstavnice združenja, gospe Mateje Hafner Dolenc. Povedala je, da je Kamnik
pred leti začel s postopkom vključevanja v Združenje zgodovinskih mest Slovenije in se kot
edini odločil za dvofazne postopke sprejemanja na občinskem svetu. To pomeni, da se ne
odločajo o članstvu (ali proti njemu), pač pa o tem razpravljajo. Ko se razprave na občinskem
svetu začno, pa to pomeni veliko vprašanj, razmišljanj, stališč za in proti. Zaradi tega so na
Združenju pripravili tudi odgovore in pojasnila. Žal se občina Kamnik ni odločila, da to točko
uvrsti na dnevni red naslednje seje. Na Združenju so prepričani, da s strani občine Kamnik ni
prave volje ali celo to, da nekdo vključitev v Združenje zavira. Edina svetla točka je bil po
njenem mnenju, danes žal že pokojni kamniški arhitekt Bojan Schlegel, ki naj bi edini
razumel kako pomembno je povezovanje mest, da bi naša stara mestna jedra živela in
preživela.
Članice Združenja tako delajo naprej (brez občine Kamnik), pripravljajo skupne projekte,
skupaj iščejo sredstva na evropskih razpisih in izdajajo prospekte.
Šutno kot nerešljivo zgodbo predstavlja tudi gdč. Maja Avguštin iz Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, OE Kranj, ki mi konkretnega predloga o ponovni oživitvi ni znala dati.
Takšno enosmerno in utopično razmišljanje kot jih imajo pristojni danes, bo stanje na Šutni le
še poslabšalo. Sama predlagam, da občina ustanovi posebno strokovno službo, ki se bo
ukvarjala zgolj s problematiko revitalizacije mestnega središča. Seveda bi bilo pri tem
potrebno upoštevati mnenja vseh, organizirati razne delavnice in okrogle mize ter skleniti
kompromis med stanovalci in lastniki/najemniki lokalov. Rešitve bi se bilo potrebno torej
lotiti kompleksno in nujno interdisciplinarno.
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Mnenja sem, da bi bilo potrebno Šutno narediti zopet privlačno, kar bi dosegla z umestitvijo
takšnega programa, ki bi pritegnil kar najširši krog ljudi.
Glede na njeno kulturno in zgodovinsko vrednost bi sama Šutno zapolnila s turističnimi
dejavnostmi. Poleg obstoječih turističnih objektov (Sadnikarjev privatni muzej, cerkev Marije
Brezmadežne z ločenim zvonikom, spominske plošče na pomembnih stavb…) bi bila nujna
notranja preureditev rojstne hiše Rudolfa Maistra s spominsko sobo ali muzejem. Pročelje
hiše je bilo urejeno ob 130. obletnici njegovega rojstva, notranjost pa je kljub obljubam še
vedno prazna. Glede na njegovo nacionalno pomembnost je takšno (ne)ravnanje občine
sramotno!
V pritlične prostore stavb bi naselila spominkarsko dejavnost, razne umetniške delavnice s
prikazom starih obrti, ki so bile značilne za Šutno, antikvarjate, galerije. Poleg tega bi
popestrila tudi gostinsko dejavnost z raznimi mestnimi kavarnicami, pekarnami, dobrimi
domačimi gostilnami.
V kolikor bi bil ta program uspešen, bi samo po sebi za seboj lahko pritegnil nove investitorje,
stanovalce, nove programe, dogodke.
Pri tem pa bi zagotovo naletela tudi na nekatere težave. Vlaganje zgolj v turistično dejavnost
bi bilo namreč tvegano, saj je turizem v Kamniku bolj ali manj sezonski. Poleg tega bi morala
o taki ureditvi ugotoviti mnenja stanovalcev in lastnikov/najemnikov lokalov ter upoštevati
morebitne njihove predloge. Naveden program je zgolj moj predlog, ki pa ni nujno, da bi bil
uspešen.
Upam in verjamem, da bo Šutna zaradi svoje velike vrednosti nekega dne ponovno oživela in
da bo poleg zvestih in naključnih sprehajalcev dobila še več občudovalcev, ki v njej ne bodo
videli le še en zapuščen košček našega mesta, ampak tisti del, kamor se bodo radi vračali.
Zavedam pa se, da pot do tega ni lahka. Kot prvo morajo stanovalci in lastniki/najemniki
lokalov uskladiti svoje interese. Takšna nasprotovanja kakršna so danes namreč ne peljejo
nikamor. Pot, ki bo dobra za vse pa bodo našli le skupaj. Pri tem mora trdno sodelovati tudi
občina Kamnik s spodbujanjem ljudi ter izdelavo takšnega programa, ki bo celosten in
koristen vsem.
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6. SUMMARY
This thesis investigates the influence of modern processes on the Šutna Street in the inner city
of Kamnik, and why the situation is even more complicated as it first seemed.
The influence of the processes is clearly visible even from the outside. The condition of some
building fronts is worsening, some buildings are empty and observably deteriorating, there is
less and less promenaders and day-visitors, fewer events take place every year.
The poor condition of building fronts is the consequence of a complicated ownership structure
with the majority of multi-dwelling buildings. The reasons for such structure lie in the
division through inheritance and in the events after World War II when the apartments
became state-owned and were divided into several smaller units. Most of the apartment
owners rarely decide to renovate as they are economically weak, or the renovation is slow and
gradual as every change in the monument protection area is expensive. Also, the approval of
the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Regional Unit Kranj, needs to
be acquired. The situation is even more complicated due to the large number of tenants who
usually do not decide to renovate.
As in most other city centers, a distinctly heterogenic demographic and social structure is
characteristic of Šutna. It is marked by the population aging process with a rising number of a
very old population, aged over 75 years. I have established from statistical data and a survey
analysis that more than half of the population is inactive, with the majority of pensioners, and
that small households are prevalent. Extremely good is the educational structure, with a high
percentage of population aged over 15 years with post-secondary and higher education. A
striking duality is presented by a large number of families with 3 or more children which, in
my opinion, is connected with the national variability with many immigrants from former
Yugoslavia. Such demographic contrast with economically weaker and older population and
with large families on one side and with highly educated people in small households on the
other can already be linked with the process of gentrification.
A further problem in Šutna is a relatively weak economic structure where ownership and
activities change swiftly and the number of empty shops is rising. In the last 10 years the
number of clothes shops and groceries has fallen whereas the number of provision utilities has
risen. The main reason is the development of large shopping centers on the outskirts of
Kamnik, combining a large number of well-supplied shops with other activities. Small shops
in the city center can not compete with large shopping centers, consequently there is less
customers. Regarding the revenue, the rent is too high, that is why the number of employees
is small. Most of the shop owners and tenants are discontent with the traffic inaccessibility, as
Šutna is closed for traffic since 1995, and there are no parking areas near the inner city. Last
but not least, only few events take place in Šutna because of the unsatisfactory response,
consequently the organizers move the events elsewhere or cancel them.
Because of these processes, Šutna has become less attractive for residents and investors als
well as for daily visitors or shoppers. Young families frequently decide to live in new
apartments on the outskirts where large and appealing residential areas are emerging.
Most people are unsatisfied with the current situation in Šutna, though the opinions of the
residents and shop owners and tenants are varied and often mutually exclusive. The residents
see the solution in the variegation of events and activities, whereas the shop owners and
tenants promote the openinig of the street for traffic and the arrangement of parking areas.
The Kamnik municipality is unfortunately very one-sided as they approach the problem solely
from a traffic view, and even the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia,
Regional Unit Kranj offers no practical solutions.
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In my opinion, the institutions responsible should work out a comprehensive and
multidisciplinary program which would take into consideration the opinions of residents, shop
owners and tenants.
I am aware there is no easy way to a solution. Mutual cooperation and reconciliation of
viewpoints is required.
I hope and believe that Šutna will revive once more due to its great value and that, apart from
faithful and chance visitors, it will some day win new admirers.

85

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

7. LITERATURA
•

Berce–Bratko, B., 1991. Prenova v Krškem kot vzorčni metodološki primer. Urbani
izzivi, 16/17, str. 71–73,

•

Bugarič, B., 2003. Mestna prizorišča. V: Raziskovalno delo podiplomskih študentov v
Sloveniji. Ljubljana, Društvo mladih raziskovalcev, str. 499–506,

•

Bugarič, B., 2004. Procesi v mestnih jedrih. Primer umeščanja univerzitetnega
programa v historično mestno jedro Kopra. Annales, 14,2, str. 409–428,

•

Bugarič, B., 2004. Strategija reurbanizacije degradiranih mestnih ambientov. V:
Prostorske znanosti za 21. stoletje. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
str. 115–124,

•

Černič, B., 1991. Izvajanje prenove: kje, kdaj in zakaj prihaja do zastojev. Urbani
izzivi, 16/17, str. 31–35,

•

Drozg, V., 2001. Nakupovalna središča v Sloveniji. Geografski vestnik, 73, 1, str. 9–
21,

•

Enciklopedija Slovenije. Knj. 4. 1990. Ljubljana, Mladinska knjiga, 416 str.,

•

Eržen, A., 2004. Kamnik v naročju planin. Kamnik, Občina Kamnik, 12 str.,

•

Fassmann, H., 2004. Stadtgeographie I: Allgemeine Stadtgeographie. Braunschweig,
Westermann, 240 str.,

•

Fister, P., 2001, Prenova mesta–sposojena novost. Urbani izzivi, 12,1, str. 5–14,

•

Fister, P., 1999. Prenova kot sestavina načrtovanja razvoja mest. V: Oblike
prostorskega načrtovanja: od mestnega načrta do urejanja naselij. Ljubljana, Fakulteta
za arhitekturo, str. 78–81,

•

Geografski atlas Slovenije : država v prostoru in času. 1998. Ljubljana, DZS, 360 str.

•

Gómez, L.A.E., 2006. The space and the historic city: Demographic outlines and
proposals of social renewal. V: Urban changes in different scales: systems and
structures. Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico,
str. 665-677,

•

Hieng, P., 1997. Najemnina kroji oživitev starega jedra? Kamniške novice, 1, (avgust
1997), str. 25,

•

Hieng, P., Zajtrk na Šutni. Kamniške novice, 9, (oktober 2005), str. 8,

•

Hočevar, M., 1998. Analiza revitalizacijske problematike koprskega mestnega jedra;
fizični prostor in družbene vsebine. Annales, 12, 1, str. 79–94,

86

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

•

Jereb, Z., 2004. Prometna študija je deležna številnih kritik, še preden je sploh
dokončana. Kamniški občan, 43, (5. november 2004), str. 3,

•

Jereb, Z., 2005. Dolgoročna rešitev kamniških prometnih problemov je uporaba
javnega prevoza. Kamniški občan, 44, 23, str. 2,

•

Jereb, Z., 2005. Prometno študijo smo dobili, sedaj nas čaka njena (precej draga)
realizacija. Kamniški občan, 44, (10. november 2005), str. 3,

•

Johnson, J.H., 1967. Urban geography. London, Pergamon press, 188 str.,

•

Kamnik : načrt parcele. 2006. 1:1.440. Kamnik, Geodetska uprava občine Kamnik,

•

Kazepov, Y., 2005. Cities of Europe: Changing contexts, local arrangements, and the
challenge to urban cohesion. Malden, Blackwell, 342 str.,

•

Kladnik, D., Kladnik J., Ramšak Ž., 1998. Prenova kamniške Šutne s posebnim
ozirom na trgovski in gostinski dejavnosti. Kamniški zbornik, 14, str. 13–28,

•

Klobčar, M., 1998. Kamničani med izročilom in sodobnostjo : življenje kamniških
meščanov od leta 1880 do druge svetovne vojne. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni
center SAZU, 263 str.,

•

Knox, P., 1987. Urban social geography. Burnt Mill, Longman, 403 str.,

•

Kocuvan–Plutnik, A., 1991. Celje–prenova starega mestnega jedra. Urbani izzivi,
16/17, str. 41–46,

•

Kos, D.,1995. Sociološki vidik prenove starih mestnih jeder.Annales, 5, 6, str. 25–28,

•

Koželj, J., 1999. Razvrednoteni urbani prostori. V: Mesta in urbanizacija. Ljubljana,
Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, str. 32–35 (Zbirka usklajeno in
sonaravno),

•

Krajevni leksikon Slovenije. 1995. Kladnik, D., Perko, D., Orožen Adamič, M. (ur.).
Ljubljana, DZS, 638 str.,

•

Lah, A., 1955. Historia vitae magistra…Kamniški zbornik 1955, str. 22–50,

•

Lah, A., 1999. Mesta so zgodovina in prihodnost. V: Mesta in urbanizacija. Ljubljana,
Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, str. 12–16, (Zbirka usklajeno in
sonaravno),

•

Letni pregled trgovine 2002. 2004. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije.
(Rezultati raziskovanj, 803, 36 str.)

•

Malačič, J., 1997. Demografija. 3.izd. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, 368 str.,

87

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

•

Mejač, S., 2004. Živahen prometni utrip na Šutni. Kamniški občan, 43, (19. november
2004), str. 3,

•

Mikuž. J., 1991. Pomen in problem avtentičnosti in originala v mestni prenovi. Urbani
izzivi, 16/17, str. 20 – 24,

•

Mlinar, M., 1987. Suburbanizacija v Ljubljanski regiji. Geografski obzornik, 34,1, str.
44-45,

•

Nagy, E., 1999. Fall and revival of city centre retailig: planning and urban function in
Leicester. Pecs, Centre for regional studies of Hungarian Academy of sciences, 60 str.,

•

Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski
spomenik. 1986. Uradni list SRS, 42, str. 2944–2954,

•

Otorepec, B., 1956. Prebivalstvo Kamnika v srednjem veku.Kamnik, Občina Kamnik,
100 str.,

•

Pak, M., 2002. Mesto na prehodu. V: Geografija in njene aplikativne možnosti.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. (Dela, 18, str. 435–447),

•

Pak, M., 2004. Specifični elementi v funkcijski zgradbi Ljubljane. V: Geografska
problematika Ljubljane in Zagreba. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo. (Dela, 22, str. 11-12,),

•

Pak, M., Rus, A., 2005. Problematika razvoja mest in spreminjanja rabe mestnega
prostora. V: Regionalno planiranje in regionalni razvoj med teorijo in prakso.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. (Dela, 24, str. 159 – 170),

•

Polec, J., 1955. Kamniške meščanske hiše in njihovi lastniki v dve sto letih. Kamniški
zbornik 1955, str. 51 – 110 str,

•

Ravbar, M., 2004. Prihodnost omrežja mest v Sloveniji: stanje, težnje, razvojni
scenariji in odprta vprašanja naselbinskega razvoja. V: Prostorske znanosti za 21.
stoletje. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, str. 93–100,

•

Rebernik, D., 2004. Razvoj prebivalstva v Ljubljanski urbani regiji. V: Geografska
problematika Ljubljane in Zagreba. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo. (Dela, 22, str. 89-99),

•

Stanič, I., 1998, Ljubljana prebujena? Nakupovalni centri in urbana oprema. Urbani
izzivi, 9, str. 89–97,

•

Sarnavsky, A.,1996. Mesto pod Malim gradom. Ljubljana, Hipobanka, 245 str.,

•

Schlegl, B., 2004. Kako obnavljati fasade v starem mestnem jedru Kamnika?
Kamniški občan, 43, (12. marec 2004), str. 7,

88

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

•

Schlegl, B., 2003. Vloga in vplivi spomeniške službe na oblikovanje arhitekture v
starem mestnem jedru Kamnika. Kamniški občan, 42, (16. marec 2003), str. 6,

•

Stanič, I., 1991. Značaj, identiteta, slika o mestu. Urbani izzivi, 16/17, str. 25–26,

•

Statistični letopis SR Slovenije 1983.1983. Ljubljana, Statistični urad SR Slovenije,
655 str.,

•

Statistični letopis Republike Slovenije 1994.1994. Ljubljana, Statistični urad
Republike Slovenije, 652 str.,

•

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 2004. Ljubljana, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, 75 str.,

•

Svetelj, F., 2000. Ni vse zlato, kar se sveti. Kamniški občan, 39, (28. november 2000),
str. 9,

•

Svetelj, F., 2001. Skrb za oživitev starega mesta. Kamniški občan, 40, (20. september
2001), str. 7,

•

Šašek Divjak, M., 2004. Razvoj regionalnega mesta. V: Prostorske znanosti za 21.
stoletje. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, str. 101-113,

•

Torkar, Z.,1996. Beži Ljubljana, Gradec se skrij, Dunaj tud' Kamnika gliha nič ni:
najpremožnejši meščani Kamnika v drugi polovici 19. stoletja. Kamnik, Kulturni
center, 188 str.,

•

Trškan S.,Berlec M., Grkman Š., Virijent D., Erazem U., 1999. Vodnik po Kamniku in
okolici. Kamnik. Šolski center Rudolfa Maistra, 80 str.,

•

Verlič Dekleva, B., 1991. Analiza in praksa urbane revitalizacije. Urbani izzivi, 16/17,
str. 27–30,

•

Vresk, M., 2002. Grad i urbanizacija. 5. izd. Zagreb, Školska knjiga, 252 str.,

•

Zakon o urejanju prostora.2002. Uradni list RS, 110, str. 13057 – 13280,

•

Zakon o varstvu kulturne dediščine. 1999. Uradni list RS, 7, str. 521 – 643,

•

Zuziak, Z.K., 1996. Managing historic cities: new challenges for urban planning.
Urban and regional management in countries in transition, 5, str. 367 – 381,

•

Žagar, B., 2005. Programska ali prometna oživitev starega mestnega jedra? Kamniški
občin, 44, (14. julij 2005), str. 7,

•

Yamashita, M., 2004. Decline and approaches to revitalization in small cities: the case
of Saga, Japan, V: Cities in transition. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo. ( Dela, 21, str. 461–473),

89

Alenka Hribar

•

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

Javni razpis za sofinanciranje programov oživitve mestnega jedra Kamnika v juliju,
avgustu in septembru
URL: http://www.kamnik.si (citirano 12.07.2006)

•

Popis prebivalstva 2002
URL: http://www.stat.si (citirano 28.07.2006)

•

Pravnik o najemu javnih površin
URL: http://www.kamnik.si (citirano 15.07.2006)

•

Prenova in Ljubljana moje mesto
URL: http://www.ppmol.org (citirano 25.06.2006)

•

Stanovanjska problematika
URL:http://www.forum22.org/?item=stanovanjska_problematika&root=aktualno&roo
tID=310 (citirano 12.07.2006)

•

Združenje zgodovinskih mest Slovenije
URL: http://www.zdruzenje-zg-mest.si/ (citirano 14.07.2006)

90

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

SEZNAM PRILOG:
KAZALO GRAFOV:
Graf 1: Položaj nakupovalnih središč v slovenskih mestih po letih izgradnje ____________ 15
Graf 2: Kraj bivanja lastnikov posamezne parcele na proučevanem območju Šutne _______ 46
Graf 3: Število lastnikov posamezne hiše na proučevanem območju Šutne______________ 47
Graf 4: Spreminjanje števila prebivalstva v občini Kamnik med popisi 1981, 1991 in 2002 55
Graf 5: Starostna struktura prebivalcev v občini Kamnik med popisi 1981, 1991 in 2002 __ 56
Graf 6: Starostna struktura prebivalcev v krajevni skupnosti Kamnik – center med popisi 1991
in 2002___________________________________________________________________ 57
Graf 7: Starostna struktura prebivalcev v izbranih popisnih okoliših ožjega mestnega središča
Kamnik ob popisu 2002 _____________________________________________________ 58
Graf 8: Odstotek gospodinjstev po številu članov v izbranih popisnih okoliših ožjega
mestnega središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002 _______________________ 59
Graf 9: Odstotek družin po številu otrok v izbranih popisnih okoliših ožjega mestnega
središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002 _______________________________ 60
Graf 10: Izobrazbena struktura prebivalcev v izbranih popisnih okoliših ožjega mestnega
središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002 _______________________________ 61
Graf 11: Selitvene značilnosti prebivalcev v odstotkih v izbranih popisnih okoliših ožjega
mestnega središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002 _______________________ 62
Graf 12: Prebivalstvo po aktivnostih v odstotkih v izbranih popisnih okoliših ožjega mestnega
središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002 _______________________________ 62
Graf 13: Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela v izbranih popisnih okoliših ožjega
mestnega središča Kamnik in naselju Kamnik ob popisu 2002 _______________________ 63
Graf 14: Število lokalov na Šutni glede na gospodarsko dejavnost za leto 1997 in 2006 ___ 68
Graf 15: Problemi, s katerimi se soočajo lastniki oziroma najemniki lokalov na Šutni _____ 69
Graf 16: Odstotek števila zaposlenih glede na dejavnost lokala leta 2006 _______________ 72
Graf 17: Odstotek anketiranih stanovalcev, ki so za oziroma proti odprtju Šutne za promet_ 75
Graf 18: Odstotek anketiranih lastnikov/najemnikov lokalov, ki so za oziroma proti odprtju
Šutne za promet____________________________________________________________ 75
Graf 19: Rezultati anket o zaprtju Šutne (november 2005) __________________________ 76
KAZALO TABEL:
Tabela 1: Glavni procesi v mesnih središčih po španskem geografu Martinezu __________ 13
Tabela 2: Vrednotenje uspešnosti konceptov revitalizacije __________________________ 23
Tabela 3: Osnovni podatki posebej zavarovanih enot s posebno kulturno, zgodovinsko,
estetsko ali arhitekturno vrednostjo na Šutni v Kamniku ____________________________ 41
Tabela 4: Sprememba lastništva zavarovanih enot s posebno kulturno, zgodovinsko, estetsko
ali arhitekturno vrednostjo na Šutni v Kamniku ___________________________________ 42
Tabela 5: Uresničitev razvojne usmeritve, ki je zapisana v Odloku iz leta 1986 __________ 44
KAZALO KART:
Karta 1: Proučevano območje Šutne ____________________________________________ 28
Karta 2: Mestno središče Kamnika (merilo 1: 10.000) ______________________________ 30
Karta 3: Kamnik s starimi predmestji iz sredine 19. stoletja _________________________ 32
Karta 4: Enote dediščine s posebno kulturno, zgodovinsko, estetsko ali arhitekturno vrednost
na Šutni __________________________________________________________________ 40

91

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

Karta 5: Meje krajevne skupnosti Kamnik-center in izbranih treh popisnih okolišev (Šutna,
Zaprice in Glavni trg) _______________________________________________________ 53
Karta 6: Gospodarske dejavnosti lokalov na Šutni leta 1997 _________________________ 66
Karta 7: Gospodarske dejavnosti lokalov na Šutni leta 2006 _________________________ 67
Karta 8: Lastništvo lokalov na Šutni leta 2006 ____________________________________ 70
KAZALO SLIK
Slika 1: Ena izmed 200 prenovljenih stavb s pomočjo akcije »Ljubljana, moje mesto« (na sliki
Mestne lekarne na Prešernovem trgu) ___________________________________________ 25
Slika 2: Celje velja za mesto, kjer mestno središče še vedno »živi« ___________________ 26
Slika 3: Eden izmed glavnih problemov milijonskih mest so prometni zastoji v mestnih
središčih__________________________________________________________________ 27
Slika 4: Za Šutno je nekoč veljalo, da je bila trgovsko zelo razvita ulica ( na sliki urar)____ 31
Slika 5: Na obrobju mesta Kamnik nastajajo nove stanovanjske soseske (na sliki Zikova in
Steletova ulica) ____________________________________________________________ 33
Slika 6: Značilna postavitev hiš na Šutni se je ohranila vse do danes __________________ 34
Slika 7: Notranja ureditev ene izmed meščanskih hiš na Šutni________________________ 34
Slika 8: Eden izmed zanimivih portalov (Šutna 24) ________________________________ 35
Slika 9: Stari elementi so na nekaterih hišah lepo ohranjeni (Šutna 52)_________________ 36
Slika 10: Za hišami so urejeni vrtovi, sadovnjaki in parkirišča _______________________ 36
Slika 11: Šutna je zaradi svoje kulturno-zgodovinske vrednosti spomeniško zavarovana ___ 38
Slika 12: Ena izmed zapuščenih stavb (Šutna 46)__________________________________ 47
Slika 13: Nekatere hiše že vidno načenja zob časa (Šutna 29) ________________________ 48
Slika 14: Prenova hiš je draga, zato poteka počasi (Šutna 52) ________________________ 49
Slika 15: Leta 2004 obnovljeno pročelje rojstne hiše Rudolfa Maistra _________________ 50
Slika 16: Za kakovostno prenovo ima veliko zaslug kamniški arhitekt Bojan Schlegl _____ 51
Slika 17: Posebnost kamniških stavb so tudi strešna okna (frčade ali kukerle) ___________ 51
Slika 18: Hiše na Šutni so naslonjene ena na druge kar dodatno otežkoča prenovo________ 52
Slika 19: Veliko trgovin se iz Šutne seli v trgovska središča na obrobje mesta ___________ 65
Slika 20: Eden izmed 11. praznih lokalov na Šutni (Šutna 8)_________________________ 68
Slika 21: Konec leta 2004 je skozi Šutno izjemoma potekal avtomobilski promet ________ 70
Slika 22: Zgornji del Šutne je za avtomobilski promet zaprt _________________________ 74
Slika 23: Spodnji del Šutne (od hišne številke 52 na eni ter 25 na drugi strani ceste) pa je za
promet odprt enosmerno _____________________________________________________ 74
Slika 24: Nekdanji mestni utrip na Šutni ________________________________________ 77
Slika 25: Zelo obiskane so umetniške prireditve (Na sliki prireditev »Zajtrk na Šutni«)____ 78
Slika 26: Fotografska razstava na Šutni v izvedbi Fotokluba Kamnik je bila prijazno sprejeta
_________________________________________________________________________ 79
Slika 27: Sobotni bolšji sejmi na Šutno privabijo veliko obiskovalcev _________________ 80
KAZALO PRILOG
Priloga 1: Anketa stanovalcev Šutne____________________________________________ 93
Priloga 2: Anketa lastnikom in najemnikom lokalov _______________________________ 95

92

Alenka Hribar

Procesi preobrazbe v mestnih središčih na primeru Šutne v Kamniku

Priloga 1: Anketa stanovalcev Šutne
1. Spol
a) Ž

b) M

2. Starost ___________
3) Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?
a) 1
c) 3
e) 5

b) 2
d) 4
f) več kot 5

4) Kakšen je vaš tip gospodinjstva? (obkrožite)
a) enodružinski tip: zakonski par brez/ z b) gospodinjstvo z dvema otrokoma ali več
otroki, mati/oče z otroki, zunajzakonska
partnerja brez / z otroki
c) gospodinjstvo brez družin
5) Ali ste zaposleni v Kamniku?
a) DA
6) Ali ste lastnik tega stanovanja?
a) DA

b) NE
Če ne – KJE? ___________________
b) NE
Če NE: Se vam zdi najemnina predraga?
________

7) So pred vami notri živeli vaši sorodniki?
a) DA
b) NE
8) S katerimi stanovanjskimi problemi se srečavate?
- onesnaženo okolje
DA
NE
- parkiranje
DA
NE
- hrup
DA
NE
- dostopnost do hiše
DA
NE
- velikost stanovanja
DA
NE
- obnova po načelih Zavoda za varovanje
kulturne dediščine
DA
NE
- draga najemnina
- medsoseski odnosi
- »zamiranje« ulice
9) Kaj od našteto vas najbolj moti?
10) Ali ima vaša hiša vrt?
a) DA

_________________________
b) NE
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________

11) Ali ste že kdaj obnavljali stanovanje?
a) DA
b) NE
Če DA:
Ali ste se prijavili na občinski ali državni razpis za pomoč pri obnovi? _______
12. Ali bi se preselili?
a) DA
Če DA – KAM?
a) stanovanje v mestno središče
c) v hišo na podeželje

b) NE
b) stanovanje izven mestnega središča
d) v hišo v drugo mesto

13. Ali nakupujete na ulici Šutna?
a) DA
b) NE
Če DA:
Trgovine s katerim blagom uporabljate najpogosteje?
a) živilske trgovine
b) farmacevtska trgovina
d) tekstilna / obutvena trgovina
d) gostinski lokali
e) drugo: _____________________
14. Kakšnih lokalov oz. trgovin bi moralo biti več, da bi jih pogosteje obiskovali?
a) gostinski lokali
b) živilska trgovina
c) drugo: _______________________
15. Se vam zdi urejenost ulice zadovoljiva?
a) DA
b) NE
Če NE: Kaj pogrešate? ____________
16. Ali vas prireditve (kot npr. največja – Dnevi narodnih noš) motijo?
a) DA
b) NE
17. Katere vrste prireditev na vaši ulici podpirate?
a) koncerti
b) umetniške prireditve kot npr. Zajtrk na
Šutni
c) sprevodi, povorke
d) drugo ________________________
17. Ali ste za to, da se Šutna za promet odpre?
a) DA
b) NE
18. Ali občina pri prometni problematiki upošteva vaše želje in morebitne predloge?
a) DA
b) NE
19. Kako bi vi oživeli Šutno?
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Priloga 2: Anketa lastnikom in najemnikom lokalov
1. Velikost vašega lokala? ___________________________________
2. Koliko je zaposlenih? __________________________________
3. Ste lastnik lokala?
a) DA

4) Imate v zgodnjih prostorih stanovanje?
a) DA

b) NE
Če NE: Ali se vam zdi najemnina previsoka?
____________
b) NE

5) S katerimi problemi se soočate kot lastnik lokala v zaprti ulici?
- dostop
- velikost skladišča
- malo obiskovalcev
- previsoka najemnina
- drugo : _______________________
6. Kdaj beležite največ obiskovalcev?
a) med tednom dopoldan
c) sobota

b) med tednom popoldan
d) nedelje in prazniki

7) Katerih gostov beležite največ? (ocena)
a) učenci, dijaki
c) družine

b) študentje
d) upokojenci

8) Ali vašo trgovino / lokal obiščejo tudi tujci?
a) DA
b) NE
Če DA: Se vam zdi da število v zadnjih letih
narašča? _____________
9) Ali je prodaja v času prireditev boljša?
a) DA

b) NE

10) Ali v zadnjih letih beležite upad prometa?
a) DA
b) NE
11. Ali razmišljate o zaprtju lokala?
a) DA

b) NE

12. Ali bi Šutno za promet odprli?
a) DA

b) NE

13. Ali občina pri prometni problematiki upošteva vaše želje in morebitne predloge?
14. Kako bi jo oživeli?
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