UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO
JAVNE ZELENE POVRŠINE V LJUBLJANI

Študijski program:
GEOGRAFIJA – D
ZGODOVINA – D

Mentor: dr. Dejan Rebernik, doc.

LJUBLJANA, 2006

ŽIGA DROBNIČ

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.

2

Zahvala
Rad bi se zahvalil mentorju dr. Dejanu Reberniku, družini, Davidu, Matjažu, Matiji,
Urški, Lei, Maji Simoneti in vsem ostalim, ki so tako ali drugače sodelovali in bili
vpleteni v ta projekt.

3

JAVNE ZELENE POVRŠINE V LJUBLJANI
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje razvoj, današnje stanje ter bistvene značilnosti javnih
zelenih površin v Ljubljani. Namen dela je bilo analizirati stanje zelenih površin, jih
problemsko ovrednotiti s posebnim poudarkom na zelenih površinah v stanovanjskih
soseskah. Pri izdelavi dela je bila uporabljena obstoječa literatura, kot pomemben vir
je služil svetovni splet, zbrani pa so bili tudi podatki na terenu in preko intervjujev.
Javne zelene površine so količinsko zadovoljivo zastopane, slaba sta predvsem
njihova dostopnost in urejenost. Današnje stanje je bolj posledica naravnih danosti ter
delovanja posameznikov kot pa planskih dokumentov. To naj bi se spremenilo z
bodočim prostorskim planom, čigar del bo Zeleni sistem, ki bo skrbel za organizacijo
zelenih površin. Vedno slabše je tudi stanje v stanovanjskih soseskah, kjer neurejene
tržne razmere zmanjšujejo delež kvalitetnih zelenih površin na račun pozidanih. V
prihodnosti lahko pričakujemo izboljšanje stanja zaradi novih planskih dokumentov
ter vedno večje okoljske osveščenosti prebivalcev, vendar bo to brez spremembe
njihovega odnosa do zelenih površin in ob finančno profitnem razmišljanju težko.
KLJUČNE BESEDE: urbana geografija, zelene površine, stanovanjske soseske,
Ljubljana
PUBLIC GREEN AREAS IN LJUBLJANA
Abstract:
The B.A. paper shows the emergence, today's condition and the main characteristics
of public green areas in Ljubljana. The purpose of the paper is to analyze the
condition of green areas and to emphasize the main problems with special regards to
green areas in neighborhoods. Information was mainly gathered from existing
literature, from the World Wide Web, fieldwork and partly from interviews. Public
green spaces are sufficient from a quantitative point of view, but are difficult to access
and lack an adequate level of maintenance. Today’s situation is more the consequence
of physical circumstances and the work of individuals than a result of planning
documents. This is to change due to the forthcoming document, which will include the
Green system and take care of the organization of green areas. A drop in quality can
be seen in neighborhoods, where building space is increasing at the expense of green
areas. In the future we can expect an improvement of the current situation due to the
new spatial planning documents and an ever growing ecological sentiment. This
however will be harder to achieve without a change in people’s behavior towards
these spaces and the persisting importance of profit thinking in the urban
environment.
KEY WORDS: urban geography, green spaces, neighbourhoods, Ljubljana
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1. Uvod
Zelene površine so ena glavnih sestavin mesta, tako kot stanovanjska območja,
industrijske cone, prometna infrastruktura in druge oblike rabe tal. Kljub temu, da so
nepogrešljiv element vsakega mesta in da zelene prvine na splošno predstavljajo stik
mestnega človeka z naravo, se njihove prisotnosti večinoma ne zavedamo in jih
prištevamo k »standardni« opremi urbane civilizacije.
Povod za diplomsko delo je bil splošen občutek, da v Ljubljani primanjkuje zelenih
površin in da namesto novih parkov nastajajo zgolj nove stanovanjske in poslovne
stavbe. Temu so se pridružila še dognanja različnih javnomnenjskih raziskav, ki
kažejo na splošno nezadovoljstvo prebivalcev z javnimi zelenimi površinami v
Ljubljani.
Pri pisanju diplomskega dela je bilo zato vodilno vprašanje:
»Ali je v Ljubljani znotraj avtocestnega obroča dovolj (javnih) zelenih površin?« ter
»Kateri so glavni problemi javnih zelenih površin v Ljubljani?«.
Ker so zelene površine predvsem domena krajinskih arhitektov, je bil velik del
gradiva iz njihove stroke. Temu primerno je veliko uporabljenih izrazov tujih
geografski strokovni terminologiji, vendar mora biti ravno tako, kot je geografija
interdisciplinarna veda in kot so zelene površine raznolike, tudi njihovo raziskovanje
plod različnih zornih kotov.
Glavni viri informacij so bile monografske publikacije, različni zborniki in revije, ki
so tematiko obravnavali bodisi obrobno, bodisi so ji bili v celoti namenjeni.
Pomembna so bila interna gradiva Mestne občine Ljubljana in planski dokumenti, ter
diplomska dela oddelka za krajinsko arhitekturo in svetovni splet. Zadnji je bil zaradi
svoje nepreglednosti manj koristen pri zbiranju informacij, kot nepogrešljiv pa se je
(ob moderni računalniški opremi) izkazal pri izdelovanju zemljevidov zelenih
površin. Natančni zemljevidi rabe tal ne obstajajo, so v izdelavi ali pa so samo za
interno rabo, zato je bilo potrebno izdelati lastno kartografsko gradivo.
Ker so zelene površine zelo dinamičen del mestnega tkiva in je njihov obstoj vezan
tudi na delovanje človeka, je bila v sklopu izdelave diplomskega dela uporabljena tudi
metoda intervjuja. Z njeno pomočjo je bila tematika osvetljena z različnih zornih
kotov.
Prvo poglavje je namenjeno zgodovinskem pregledu zelenih površin v Ljubljani, pri
čemer je bil glavni vir diplomsko delo z naslovom: »Zgodovinske plasti zelenja v
razvoju mesta in njihova potencialnost za sodobni zeleni sistem Ljubljane« (Ogulin,
1995). Pomemben del predstavlja tudi pregled planskih dokumentov, ki so urejali
področje zelenih površin.
Drugo poglavje je namenjeno funkcijskemu vrednotenju zelenih površin, kjer se na
različnih primerih v Ljubljani izpostavlja njihov večfunkcionalni značaj.
Tretje poglavje analizira obstoječe sistemske povezave zelenih površin in izpostavi
njihove glavne prednosti in slabosti. Pri tem je posebna pozornost namenjena zasnovi
bodočega prostorskega plana in Zelenemu sistemu, ki se podrobno ukvarja z zelenimi
površinami.
7

Četrto je najbolj obsežno poglavje in predstavlja sintezo pridobljenega znanja, kjer se
na podlagi izdelanih zemljevidov analizira obstoječe javne zelene površine in skuša z
izluščenjem bistvenih problemov odgovoriti na vodilno vprašanje.
Peto poglavje pomeni poglobitev analize zelenih površin na primeru zelenja v
soseskah, kjer je posebna pozornost posvečena aktualni problematiki stanovanjskih
območij,
s primerjavo dveh pa se izpostavi glavne razlike med starimi in novimi soseskami.
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2. Zgodovina zelenih površin v Ljubljani
Poznavanje zgodovinskega razvoja zelenih površin v Ljubljani niso zgolj zanimivi
podatki, s katerimi nam postrežejo ljubljanski vodiči in zgodovinske knjige. Povedo
veliko o takratnih razmerah, so bistveni del rekonstrukcije razvoja mesta in
marsikatera zelena površina bi se lahko danes v nekdanji obliki izkazala kot bolj
uporabna. Ker je Ljubljana srednjeveškega nastanka in z antičnimi ter predantičnimi
urbanimi tvorbami nima neposrednega stika, je to poglavje namenjeno
zgodovinskemu pregledu ljubljanskih zelenih površin od 12. stoletja dalje. Kot glavni
vir raziskave za čas do 20. stoletja je služilo diplomsko delo Ogulin A. (1995).

2.1. Značilnosti zelenih površin v posameznih zgodovinskih obdobjih
Za obravnavanje po zgodovinskih obdobjih izhajamo iz dveh izhodišč:
•

Vsako zgodovinsko obdobje je posledica predhodnega stanja in tako tudi samo
vpliva na prihodnje stanje.

•

Zelene površine so izraz družbeno-socialnih dejavnikov za časa nastanka.

Iz tega stališča zelenih površin v preteklih obdobjih ne moremo ocenjevati z
današnjega vidika, saj so bili na primer prebivalci konec 18. stoletja veliko bolj
dojemljivi za urejene vrtove kot za gozd, medtem ko lahko ob današnjem podrtju
enega samega drevesa pričakujemo buren odziv lokalnega prebivalstva (Simoneti,
1997). Pomembno je tudi dejstvo, da gre pri zelenih površinah in njihovih prvinah za
rastline, ki imajo, v nasprotju z zidanimi površinami, življenjski cikel in se neprestano
spreminjajo. S tem jih je potrebno intenzivneje urejevati kot zgradbe, od naših želja
oziroma od funkcije zelenih površin pa je odvisna stopnja tega urejanja, ki lahko sega
od stilistične parkovne ureditve do gozda. V tem smislu so zelene površine konstantno
razvijajoč se element mestnega tkiva, ki, v nasprotju z arhitekturo stavb, omogoča le
grobo obnovo oziroma restavracijo v neko preteklo stanje, če to sploh ima smisel
(Ogulin, 1995).
Vsako zgodovinsko obdobje je označevalo različen odnos družbe do teh površin, kar
se je jasno izražalo v njihovi funkciji in posledično v velikosti in zastopanosti v
mestnem tkivu. Vsak časovni presek izkazuje drugačno stanje zelenih površin – pri
fizični zastopanosti zelenih površin kot tudi pri funkciji. Večja družbena razslojenost
v preteklosti je pogojevala različna razmišljanja, občutja in odnos prebivalstva do
zelenih površin.
S tem se pojavi tudi vprašanje uporabnosti nekaterih izrazov, ki imajo lahko danes
drugoten pomen kot so ga imeli na primer v srednjem veku. Pri obravnavanju
zgodovinskega razvoja zelenih površin je torej nesmiselno govoriti o javnih zelenih
površinah, saj so to, kar danes definiramo kot takšne, v preteklosti lahko dojemali
drugače; to je moč videti pri raznolikih tipologijah, ki jih uporabljajo zgodovinska
kartografska gradiva (Ogulin, 1995). V tej diplomski nalogi se ta izraz nanaša na
današnje dojemanje, nekako od konca 1. svetovne vojne naprej.
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Zgodovinski razvoj zelenih površin je torej večplasten problem in zahteva pogled z
različnih zornih kotov, kar bi pri podrobni obravnavi preseglo okvir tega diplomskega
dela. Poleg tega je potrebno osvetliti tudi dejstvo, da je bila Ljubljana kot provincialno
mesto vpeta v širše zgodovinsko dogajanje. Iz tega razloga je pri zgodovinski
obravnavi do 20. stoletja v širšem okvirju omenjen razvoj v evropskih mestih, v ožjem
pa tisti ključni trenutki ljubljanske zgodovine, ki so potrebni za razumevanje
današnjega stanja. Ti govorijo o zelenih oziroma parkovnih površinah, ki so bile v
preteklosti markantne, pa jih danes več ni, ter o tistih, ki so se kot relikti, sicer v
različnih oblikah, ohranile v današnji mestni sestavi.

2.2. Srednji vek
Srednji vek je tisočletno časovno obdobje, ki se razteza približno od konca 5. stoletja
in traja do konca 15. oziroma začetka 16. stoletja. Težko je govoriti o enovitem veku,
saj gre za razvojno obdobje na marsikaterem področju, razlikoval pa se je tudi
krajevno. Kljub vsemu je mogoče izluščiti bistvene poteze tega časa in jih pregledati
na primeru (srednjeveške) Ljubljane.
Mesta so bila v času srednjega veka utrjena in prostorsko omejena. Stanje se je ob
koncentraciji življa znotraj mestnih zidov in z večanjem števila prebivalstva le še
poslabšalo, kar zelenim površinam ni dajalo veliko prostora. Razen posameznih
zelenih prvin, na primer drevesa ob cerkvi, mestni hiši in večjih trgih, so bili edini
urejeni obzidani samostanski vrtovi, ki so imeli predvsem pridelovalno funkcijo. Z
razvojem fevdalizma se pojavijo prav tako zaprti vrtovi ob gradovih in dvorcih,
medtem ko so se manjši vrtovi nahajali za hišami. Sprehajalno funkcijo so prevzeli
mestno obzidje in mestni trgi ter ulice kot odprti prostori. (Ogulin, 1995)
Ljubljana je razvoj doživela v srednjem veku, kar izkazuje tudi tloris starega mestnega
jedra. Medtem ko se je poselitev širila pod grajskim hribom, so prostor nekdanje
antične Emone onstran reke pokrivale agrarne površine vse do 17. stoletja. (Uradna
stran Mestne občine Ljubljana, 2005)
Dokler je bila Ljubljana strnjena pod gradom in skrita izza obzidja, ni imelo mesto
nobenih javnih parkov ali nasadov. Šele s širitvijo čez obzidje so nastali prvi vrtovi in
parki in tudi grajski hrib, ki ga je obramba pred turškimi vpadi pustila neporaščenega
(Vardjan, 1994), je kasneje dobil sprehajalno vlogo, ki jo je imel tudi nasproti ležeči
Rožnik s Šišenskim hribom in ki ga je karakterizirala vinogradniška dejavnost. Reka
Ljubljanica je poleg obrambne in trgovske funkcije veljala tudi za rekreacijsko
območje, saj je bila obsajena z drevoredi in je imela kopališče in čolnarno. (Ogulin,
1995)
Težišče družabnega življenja je bilo izven mestnega obzidja, kjer je mesto imelo javne
travniške površine, bogatejši sloj pa svoje vrtove in sprehajališča zaprtega tipa.
Najbolj znana sta bila vrtova Eggenbergov in Auerspergov, od katerih se je zadnji
nahajal med Tivolijem in Uršulinsko cerkvijo, obsegal pa je še manjši živalski vrt.
Veliko poletnih rezidenc v predmestjih je imelo zasnovan park in iz tega časa izhajajo
različni gradovi kot so Podturn (grad Tivoli), Fužine, Bokalce ... (Ogulin, 1995)
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2.3. Renesansa
Sčasoma se je pojavila težnja po drugačni kvaliteti zelenja, kar je bilo v skladu s
humanističnem mišljenjem renesanse (15. in 16. stoletje). Perspektiva je postala
pomemben člen umetnosti in se je izražala v arhitekturi stavb ter strukturi mest.
Lokacija, tloris, funkcionalnost ter estetika sta se močno naslanjala na antiko in ker je
človek postal središče zanimanja so tudi (tudi odprti) njemu namenjeni prostori
pridobili na veljavi. Pojavijo se pravilne in geometrijske oblike, načrtuje in ureja se
krajina in trgi dobijo v mestu centralno vlogo. V tem smislu so začeli poudarjati
vizualno vrednost zelenja, zaprte vrtove plemiških družin so začeli odpirati, kar se je
nadaljevalo na prehodu v barok z odstranitvijo zidov in novimi, pretežno estetskimi
načeli urejevanja. Zelene površine so pridobile na veljavi, predvsem z idejo Thomasa
Moora (1516) o idealnem mestu, kjer naj bi imele svoj prostor na več nivojih – tudi v
obliki vrta ob stanovanjski hiši. (Ogulin, 1995; Harsche, 2004; Rustja, 1987)
Valvassorjev prikaz Ljubljane v 17. stoletju kaže na strukturne spremembe v sestavi
mesta, ki so posledica njegove širitve in upad pomena obzidja: več je zelenih prvin,
zasaditev lip na javnih prostorih. Razmahnilo se je družabno življenje in temu
namenjeni prostori so dobili večji pomen, vendar je veliko vrtov (predvsem
samostanskih) ostalo zaprtih in namenjenih pridelavi hrane. Zaradi tesnega kontakta z
agrarnim okoljem – mesto je imelo veliko ozemlja izven obzidja - do večje ozelenitve
ni prišlo. (Ogulin, 1995)

Slika 1: Valvassorjev prikaz Ljubljane.

Vir: Uradna stran Mestne občine Ljubljana, 2005
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2.4. Barok
Barok zaznamuje spremembo v dotedanjem razvoju mest: prevladovala je socialna
funkcija mestnih površin in oblikovno snovanje. Temu primerno so se odpirali vrtovi,
nastajala so nove reprezentančne tvorbe plemstva in cerkve; ulica kot osnovni
komunikacijski prostor je postala osnovni načrtovalski, drevoredi pa posledično
osnovni »zelenilni« element, ki je le poudarjal nek centralni objekt ( na primer
palačo). Pri zeleni ureditvi mesta sta se izoblikovali dve šoli: francoska, s strogo,
disciplinirano in simetrično oblikovanimi prvinami, in angleška, z večjim »naravnim«
vnosom in travo kot bistveno prvino. Na okrepljen pojav drevja in zelenih površin v
mestu, predvsem v poznem 18. stoletju, je imela vpliv Rousseaujeva ideja »nazaj k
naravi«, ki je rahlo ublažila strogost baroka in klasicizma; padec zidov je vplival na
večjo povezanost mesta z deželo (De la Chevallerie, 1994), pozitiven odnos do
podeželja pa je povzročila šele industrializacija mest. (Ogulin, 1995)
»Barok v Ljubljani« označuje velike spremembe v obdobju 1720-1780 in predstavlja
začetek urbanističnega načrtovanja mesta in okolice. Mestno obzidje se je postopoma
rušilo, kar je omogočilo enostavnejšo širitev navzven in stik s predmestji, izdelan
Grubarjev prekop (1780) pa je rešil del poplavne problematike, s čimer je ožja
poselitev zajela tudi zahodni breg (Uradna stran Mestne občine Ljubljana, 2005).
Krekov trg in sproščen prostor pred kapucinskim samostanom (začetek parka na
območju Kongresnega trga) sta kot veliki odprti površini zrahljala mestno strukturo.
Stari plemiški vrtovi so se preurejali v zasebne parke in območje zunaj mestnega
obzidja je vedno bolj dobivalo značaj vrtno-oblikovanega prostora. Nastal je Cekinov
grad, izginila pa sta srednjeveška vrtova Auerspergov in Eggenbergov. (Ogulin, 1995)
Edina javna površina do konca 18. stoletja je bil gozd, saj so, kljub javnem značaju,
parkovne in vrtne površine ostale v zasebni lasti in so bile velikokrat odprte le za
določeno družbeno plast. Enako velja sprva za Zoisove vrtove, ki so po francoski
revoluciji postali prva urejena javna zelena površina in so za Ljubljano dobili statusni
pomen. Kompleks vrtov je imel tudi prometno funkcijo, ker se je nahajal na obrobju
mesta, natančneje med Rimsko in Prešernovo cesto, njihov ostanek pa je še danes
viden v Fersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto. Ohranili so se do 1817. leta, ko so
bili spremenjeni v travnik in sadovnjak. (Ogulin, 1995)
Čeprav so drevoredi imeli bolj lepotilno in praktično funkcijo, so nekateri, predvsem
ob Ljubljanici, služili kot sprehajališča.

2.5. Devetnajsto stoletje
Na začetku 19. stoletja je bilo mesto priča številnim olepšavam starega dela mesta ob
priliki Ljubljanskega kongresa »svete alianse« leta 1821.
Kongresu je sledila regulacija Ljubljanice in posledično sprememba obrežja, bilo pa je
tudi obdobje številnih novih drevoredov mestnih in obmestnih cest, ki se je začelo že
v času Ilirskih provinc in francoske ideje o zelenem mestu. To je spodbudilo
ustanovitev mestne drevesnice na območju današnje Pivovarne Union, ki je mestne
oblasti zalagala s primernim drevjem. Velike spremembe je doživel tudi Tivoli, ki leta
1830 postane mestni park in kraj številnih sprehajalnih poti (Lattermanov drevored),
območje okoli današnjega hotela Bellevue pa priljubljeno shajališče prebivalcev. Na
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splošno so v razmerju med zazidanimi in zelenimi površinami prevladovale zadnje,
vendar so bile te zaprtega tipa, kar se spremeni v drugi polovici 19. stoletja. (Ogulin,
1995)
Spremembe v razvoju mest druge polovice 19. stoletja so povezane z razmahom
industrijske revolucije. Tovarniški kompleksi so stihijsko nastajali v samem mestu,
stanovanja delovne sile pa takoj zraven. Takšen utilitaristični način gradnje ni
upošteval zelenih površin, zato so se v industrializiranih državah pojavile težnje po
njihovi ureditvi, nove parkovne površine pa so dobili edinole z rušenjem starih
obzidij. V zvezi s tem se v 19. stoletju pojavijo »ljudski vrtovi«, namenjeni nižjim
razredom. (De la Chevallerie, 1994)
Ljubljana je v tem času doživela velik razmah. Železnica je prišla v mesto leta 1849 in
postaja je bila takrat na njegovem obrobju. Kljub razvoju, ki ga je posredno prinesla,
je bila tudi omejevalni faktor, saj je dolgo časa predstavljala prepreko pri širitvi mesta
proti Bežigrajskem in Šišenskem kraku, poleg tega pa je prečkala Tivoli in
Lattermanov drevored.
Rast mesta je mestne oblasti privedla do izdelave prvega regulacijskega načrta, ki je
bil le delno izveden in do potresa (1895) mesto dejansko ni imelo celovitega
urbanističnega načrta. (Ogulin, 1995; Prostorski plan Mestne občine ..., 2002)
Kljub temu, da so se zelene površine odpirale javnosti, so v prevladi ostali vrtovi
zaprtega tipa in drevoredne ureditve. Ideja, da so le-ti bistvena identiteta prostora, je
prineslo dodatne drevorede ob Resljevi ulici kot glavno povezavo železniške postaje s
centrom mesta na Prulah, Krakovskem nasipu in Dolenjski cesti.
Vodne površine so se razlikovale od današnjih, saj Gradaščica ter Ljubljanica (skozi
mesto) nista bili regulirani, tako da so vrtovi hiš segali do struge. Na Kodeljevem se je
na območju nekdanjega toka nahajal ribnik, v Tivoliju je stal malo višje kot danes,
kopališča pa so se nahajala na Koleziji in na Špici.
V osemdesetih je Tivolski hrib dobil gozdne sprehajalne poti, za urejanje mestnih
nasadov pa so zraven uredili mestno drevesnico (1894). (Ogulin, 1995)
Splošno rečeno so »javne zelene površine ... v svoji podobi in količini zadoščale
potrebam mesta« (str. 39), saj je večina hiš imela lastne vrtove, poleg tega pa je bilo
tudi veliko sprehajalnih poti.

2.6. Dvajseto stoletje do konca 2. svetovne vojne
Obdobje na prelomu stoletja je poleg socialnih sprememb prineslo pomembne
premike pri dojemanju zelenih površin, ki so se kot pomembna načrtovalna prvina
pojavile v novih urbanističnih konceptih. Ti predstavljajo začetek modernega
urbanističnega planiranja in so z idejami »vrtnega mesta« (E. Howard), »sosesk« (C.
Perry) in kasneje »zelenega mesta« (Le Corbusier) dodobra spremenili podobo mesta
20. stoletja.
S stališča uporabe zelenih površin je najbolj zanimiva zamisel Howardovega vrtnega
mesta, ki je predvidel sistem manjših (približno 32.000 prebivalcev) mest
razporejenih okoli centralnega (64.000 prebivalcev). V samih naseljih imajo parki in
ostale zelene površine centralno vlogo, naselja pa poleg tega ločijo obsežne zelene
površine: zeleni pasovi, kmetijske površine in gozdovi. (Ogulin, 1995)
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V slovenskem prostoru se to obdobje začne z zadnjimi projekti arhitektov estetske
struje (Fabiani, Plečnik) in se nadaljuje s prevlado funkcionalizma (Ravnikar).
Rezultat poskusa povezovanja in poenotenja stališč in teorij modernističnih arhitektov
(CIAM - Congrès International d’Architecture Moderne oziroma Mednarodni kongres
sodobne arhitekture) je bil Atenska listina (1933), ki je v urbanistično načrtovanje
uvedla princip conalnosti in zelenim površinam dodelila novo ter aktivnejšo vlogo pri
načrtovanju, ki ga omeni kot »nujno potreben element v oblikovanju prostorskega
vzorca z dopolnjevalno funkcijo k stanovanjem in higiensko ter členitveno funkcijo
med industrijo, prometom in stanovanji« (str. 27).

Slika 2: Obrežje Ljubljanice v začetku 20. stoletja.

Vir: Plut, 2005

Bolj kot tujina je na Ljubljano sprva vplival »domači« razvoj na Dunaju, kar se je
spremenilo po Drugi svetovni vojni, ko so se nekatere »tuje« doktrine skoraj
nekritično prenesle na slovenska tla. (Mihelič, 1983)
Ljubljana je vstopila v novo obdobje po potresu leta 1895, ko je bil potreben celovit
plan mestne obnove ter ureditve in je »mesto kot kompleksen organizem postalo
predmet planskega razmišljanja« (str. 39). Mestne oblasti so stanje izkoristile in
razpisale natečaj za regulacijski načrt mesta, ki naj bi uredil celotno mesto v smislu
modernejšega pristopa. Kljub temu, da je mestni občinski svet dal načrt v izdelavo
dunajskemu arhitektu C. Sitteju, je prvi uradni popotresni regulacijski načrt (sprejet l.
1896) nastal na osnovi Fabianove različice. Ta ni bil v celoti uresničen, vendar je
skoraj 50 let ostal edini dokument, po kateri so usmerjali urbanistično politiko
(Mihelič, 1983). Pri obeh je bil del problematike novo mestno središče in oba sta
poudarjala pomen mestnega zelenja.
V tistem času območje med starim mestom in železniško postajo zapolni »secesijska
Ljubljana« in ob pogledu na (današnji) Miklošičev park ter park na Taboru postane
jasno, kakšno vlogo so pri Fabianiju imeli parki. V Tivoliju so obsežneje urejali
zelenice, vendar je bilo še naprej veliko pozornosti namenjeno zasebnim vrtovom.
(Ogulin, 1995)
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Sklepamo lahko, da popotresna gradbena dejavnost »ni niti načela vprašanja
kompleksne prostorske ureditve« (str. 29) in da veliko dobrih zamisli z urbanističnega
načrta ni prešlo v realizacijo.
V času prve Jugoslavije so mestno problematiko reševali z delnimi regulacijskimi
načrti, saj stari (Fabiani, Sitte ...) niso več odgovarjali na problematiko, za projekte
velikega obsega pa finančno stanje ni zadostovalo.
Obdobje med obema vojnama je zaznamoval predvsem J. Plečnik, ki je sodeloval pri
regulacijskem načrtu l. 1929. Zopet se pojavi princip koncentričnega mesta, vendar
njegovih »velikih« zamisli ne uresničijo - z njegovimi idejami obogatijo posamezne
dele mesta, predvsem stari center. S temi delno uresničenimi (detajlnimi) ureditvami
so ustvarili ambiente, ki jih kot mimoidoči še danes bolj subtilno opazimo. Pozornost
je namenil zelenim površinam, kar lahko opazimo pri nasaditvi dreves na trnovskih
terasah, pri drevoredu na Vegovi (»zelena avenija«) in celo na mostu pred trnovsko
cerkvijo. Nekaj načrtov je naredil za gradnjo na grajskem hribu in v Tivoliju, ki pa jih
niso upoštevali. Kljub temu se je Tivoli spreminjal, saj se je skrčil zaradi gradnje
kopališča Ilirija (1929), takrat najmodernejšega kopališča v Kraljevini Jugoslaviji.
Problem pri uresničevanju načrtov je predstavljalo lastništvo mestnih površin, ki so
bile po večini v rokah zasebnikov, zato je bila realizacija enotnega regulacijskega
plana praktično nemogoča in so vsi plani ostali brez vidnejših vplivov (Mihelič,
1983).
V smislu koncentričnosti, ki je bila domača tako Fabianiju kot Plečniku, je bil 1931
izdan zakon o regulacijah, ki je uvedel zaščitne pasove okoli mest. Ljubljana je do
začetka vojne pripravljala nov regulacijski načrt in, medtem ko se je mesto polnilo ter
dobilo »prve skromne poteze načrtne urejenosti« (Ogulin, 1995, str. 31), se je obrobje
samosvoje širilo. Na ta način je Ljubljana vedno bolj izgubljala zelene površine.
Slika 3: Resljeva cesta.

Vir: Lukan, 1985

Zadnja leta pred vojno so v načrtih kot zelenje upoštevali predvsem drevorede,
Ljubljana pa je takrat dobila krakasto zasnovo, to je linearni razvoj vzdolž petih
mestnih vpadnic, in je ohranila stik mesta s tako imenovanimi zelenimi klini. Vse
takratne razvojne zamisli (E. Ravnikar, M. Tepina, F. Tomažič) so upoštevale in
razvijale zelene površine (Mihelič, 1983).
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2.7. Povojni urbanistični načrti
Povojno obdobje označujeta izgradnja industrije in stanovanjskih objektov. Razvoj je
potekal v »socialističnem« smislu plansko in bolj organizirano kot doslej, vendar so se
posegi vršili mimo sprejetih planskih dokumentov. Kljub temu, da je nov urbanističen
načrt (1957) obravnaval mesto kot kompleksno celoto, se je v načrtovanju mesta kazal
zanimiv paradoks: načrti so poudarjali zelen karakter mesta in princip krakov je
poudarjal njegove zelene kline, toda Ljubljana je izgubljala na zelenih površinah, tako
absolutno kot relativno. Hitra rast in urbanistično načrtovanje namreč nista sledila
vsem pobudam in prišlo je do premalo pretehtanih in neusklajenih posegov (Jančar,
1970).
Zaradi rasti v višino so nova stanovanjska naselja po konceptu soseske, torej
minimalne funkcionalne in organizacijske enote, omogočile nastanek/ohranitev
različnih oblik zelenih površin. Drugače je bilo v središču mesta, kjer so bile iz
»modernosti« bolj v napoto. (Ogulin, 1995)
Pomemben dokument za nadaljnji razvoj je bil Generalni urbanistični plan Ljubljane
(GUP, 1966), prvi celovit urbanistični dokument po 2. svetovni vojni (Zasnova
prostorskega plana). Ta je »nadgradil« (str. 4) dosedanji morfološki razvoj mesta, ki
se je spontano razvijal že stoletja, saj je zaokrožil vse do tedaj sprejete ukrepe in
načela, na primer krakasti morfološki razvoj, ohranitev zelenih klinov in razvoj
soseske. Zagovarjal je pomen zelenih površin in vsaj na papirju so te dobile
enakovreden položaj v primerjavi z drugimi urbanističnimi kategorijami. Izhodišča in
planska določila načrta so bila »ustrezna, pravilna in zato sprejemljiva« (Jančar, 1970,
str. 185), vendar so kot pri dosedanjih dokumentih ostala »statičen dokument brez
vpliva na urbanistično prakso« (str. 184). Tako naj bi na primer zeleni klini kot
nepozidano območje med kraki omogočilo prodor zelenja proti mestu, vendar
gradbeni posegi tega niso upoštevali (Prostorski plan Mestne občine ..., 2002),
predvsem na ravnem barjanskem jugu ne.
Lahko bi rekli, da se Ljubljana vse do leta 1965 ni razvijala po vnaprej načrtovanih
konceptih, temveč je v posameznih obdobjih moč zaznati poskuse uravnavanja; tako
po potresu nastane šele GUP kot kompleksen urbanistični načrt, ki ga mestne oblasti
delno uresničujejo z regulacijskimi načrti. (Jančar, 1970)
Vsi urbanistični načrti so bili »samo posnetek spontanega mestnega razvoja in ... so
imeli funkcijo katalizatorja in ne usmerjevalca mestne rasti« (Ogulin, 1995, str. 36).
Dejansko so se zelene površine krčile na račun zazidanih: eden večjih posegov v
mestnem središču je bil uršulinski vrt, zadnji izmed velikih mestnih vrtov, ki se je
umaknil novemu kompleksu okoli Trga Republike. Razen tistih ob novih
stanovanjskih soseskah, POT-i in nekaterih športnih objektov niso nastajale
pomembnejše zelene površine in tako povojni čas ne zaznava nobenega novega parka
– prej nasprotno.
S širitvijo mesta se je spreminjala tudi morfologija zelenih površin: tako kot je mestna
obvoznica vsaj nekaj časa predstavljala mejo širitve mesta, je krak primorske
železnice odtujil Tivoli od centra - to naj bi bil tudi mejnik, po katerem se je relativni
delež zelenih površin zmanjševal (Jančar, 1970). Problem je postala gradnja na
obrobju mesta, ki je zaradi velikega pritiska potekala stihijsko in v kateri zelene
površine pogosto niso bile kvalitetno zastopane. (Mihelič, 1983)
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2.8. Dolgoročni plan 1986-2000
»Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000« - postopek od
priprave do sprejetja dokumenta je dobil vzdevek »Ljubljana 2000« - je zadnji celovit
prostorski plan, njegova veljavnost pa je bila zakonsko podaljšana prek leta 2000. Do
leta 2005 je bila sprejeta zgolj zasnova novega prostorskega plana. (Prostorski plan
Mestne občine ..., 2002)
Dokument nadaljuje znano morfološko obliko mesta, saj ohranja zelene kline, ki so
bili »spoznani za posebno kvaliteto kot odprti prostori med kraki vpadnic« (str. 4).
Ubada se s sodobno problematiko zelenih površin: pomanjkanje zelenja in njihove
sistemske povezave. Zelene površine so podrobneje razčlenjene (krajinski parki,
naravni spomeniki), omenjeno je tudi njihovo varovanje. (Prostorski plan Mestne
občine ..., 2002)
V resnici je plan do leta 1991 ohranjal obstoječe stanje, se pravi, da se zelene površine
niso izgubljale, vendar ni generiral novih, saj je bil predvsem deklarativno naravnan
in je imel »skromno izvedbeno moč« (str. 4). Po osamosvojitvi in dopolnitvah
uradnega načrta pa beležimo večjo izgubo resursa s spremembo namembnosti, črno
gradnjo in nekontroliranega mešanja rab v rekreativnih območjih. Poleg tega se je
začel proces denacionalizacije in privatizacije, ki je prinesel tržne zakonitosti in moč
kapitala, na kar veljavni plan nima pravilnega odgovora.
»Skromna izvedbena moč« (str. 4) se kaže v primeru, da če želi investitor izvesti
spremembo, mu dokument postavlja zgolj pogoje, kateri ukrepi v prostoru so
dovoljeni in kateri ne. V primeru, da interes izostane, se območje ne bo razvijalo v
skladu s planom - tako da so zelene površine in njim namenjena raba prostora sicer
določena, vendar ni mehanizma, ki bi te določbe realiziral. Avtorji Zasnove novega
prostorskega plana priznavajo, da se je dejanska raba tal težko prilagaja namenski,
torej dopustni in želeni rabi.
Osnovna težava je bila tudi, da je Dolgoročni plan pogosto temeljil na neuresničenih
predpostavkah, na primer napačni demografski prognozi, ki je nadalje vplivala na
številne druge določbe. Tako je kasneje, zaradi bojazni za fundus kmetijskih površin,
prišlo do »neselektivne prekvalifikacije« (str. 4) v kmetijsko rabo, tako da so nekatere
zamisli že zaradi tega ostale brez fizične osnove. Obstoječi plan je bil pogosto
kritiziran zaradi nesposobnosti »slediti razvojnim težnjam in ... uveljaviti posamezne
javne interese vse do izvedbe« (str. 4). Temu primerno se je s spremembami in
dopolnitvami po osamosvojitviji oddaljil od svojih temeljnih ciljev, tako da tudi
avtorji zasnove ugotavljajo, da je čas za nov prostorski plan.
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3. Funkcije zelenih površin
Tako kot vsaka prometna infrastruktura, javna služba, otroško igrišče ali območje
servisnih dejavnost, imajo tudi zelene površine svojo namen in vlogo - funkcijo.
Zelene površine se funkcionalno med seboj razlikujejo in glede na izbrane kriterije jih
lahko razdelimo na več skupin. Namen tega poglavja je osvetliti različne funkcije, ki
jih imajo zelene površine v mestu, jih strukturirano prikazati ter izluščiti tiste, ki so v
luči teme diplomskega dela zanimive.

3.1. Lastnosti funkcij
Funkcije v mestu so bile prvič opredeljene z Atensko listino (CIAM, 1933), v kateri
so si modernistični arhitekti zamislili razčlenjeno mesto na (funkcijska) območja dela,
bivanja in prostega časa, pri čemer so poudarjali tudi pomen zelenih površin.
Definiranje funkcij posameznih mestnih sestavin je potrebno za enostavnejši pregled
in načrtovanje mesta. Za zelene površine je to pomembno zato, ker se v osnovi
ocenjujejo z vidika zadovoljevanja potreb prebivalcev. Dejstvo je, da imajo vsi
prisotni elementi, tako načrtovani kot nenačrtovani, v sistemu svojo funkcijo in da jih
je za pravilno ovrednotenje potrebno poznati ter upoštevati pri planiranju.
Nevarnost je, da se vrednoti zgradbo ali območje zgolj po primarni funkciji,
sekundarno pa prezre, oziroma da se nenačrtovanim, »nepomembnim« ali prezrtim
zelenim površinam zaradi spontanega in neželenega naravnega razvoja zanika
funkcijo, ki na prvi pogled morda ni očitna. Pri vrednotenju je primernejše
upoštevanje več vidikov, kar je praksa novejših prostorskih planov, saj se na primer
kot zatočišča narave »pogosto kažejo mestni predeli, ki jih človek navadno dojema
kot zanemarjene« (Zeleni sistem mesta ..., 2001, str. 47).
Prestrogo razčlenjevanje na funkcije je nesmiselno, saj se funkcije med seboj
prepletajo in skoraj vse zelene površine imajo več funkcij hkrati. Delitve obstajajo
zaradi lažjega sistematičnega pristopa ter lažjega razumevanja. Zato se v literaturi
pojavljajo različne, podobne in dopolnjujoče se klasifikacije oziroma pojmovanja:
higienske f. – mestnohigienske f. – psihohigienske f., členitvene f. – mestotvorne f., in
druge. (Lendholt, 1970; Maksimovič, 1980)
S funkcionalnega vidika je bistvena značilnost zelenih površin njihova vsebinska
večfunkcionalnost. Kljub temu se pri njihovem načrtovanju oziroma ovrednotenju
izpostavi primarna funkcija, ki jo dopolnjujejo sekundarne: tako ima cesta načrtovano
primarno transportno funkcijo, služi pa tudi komunikaciji, javni park služi rekreaciji
in ima tudi mestnohigiensko, členitveno in morfološko funkcijo (Jančar, 1970), lahko
pa se uporablja kot prometna infrastruktura za pešce iz točke A v točko B.
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Večfunkcionalnost je le del kompleksnosti zelenih površin in njihovo načrtovanje je
povezano z dolgoročnim razmišljanjem (Zeleni sistem mesta ..., 2001):
•

Zelene prvine potrebujejo določen čas, da se razvijejo v želeno obliko.

•

Podvržene so časovnim nihanjem, vezanim na letni čas.

•

Njihov pomen kot kakovostni dejavnik okolja bo vedno večji, kar se že
izkazuje z naraščajočo vrednostjo prostega časa.

Velika verjetnost je torej, da bodo zelene površine iz današnjega (v načelu)
enakovrednega stanja napram drugim rabam tal v prihodnosti postala prioritetna.

3.2. Izbrane funkcije zelenih površin
V elaboratu Zelenega sistema, ki je bil pripravljen za Zasnovo Prostorskega plana
Mestne občine Ljubljana, so funkcije zelenih površin omejili na naslednje:
mestotvorna, higienska, družbena in ekološka (Zeleni sistem mesta ..., 2001). V tem
diplomskem delu so dodane še proizvodna, kultna ter prostočasna.
3.2.1. Mestnohigienska funkcija
V preteklosti je prišlo do pretiranega poudarjanja mestnohigijenskih funkcij, kar ima
svoje korenine v začetku 20. stoletja, ko so skušali s »številnimi podatki dokazati
funkcionalno vrednost mestnega zelenja« (Jančar, 1970, str. 185). Kasnejše raziskave
so izpostavile vsestranske vplive zelenja na človeka, tako da se je danes higienski
pomen zelenja v mestih pretežno omejil na njihov »dopolnilni« psihološki vpliv –
govorimo tudi o psihohigienskih učinkih (Maksimovič, 1980).
Higienske vplive zelenih površin bi lahko razdelili v dve skupini: na neposredne
vplive na okolico ter posredne na človeka in druge organizme.
Fizično gledano blažijo zelene površine meteorološke ekstreme, spreminjajo
temperaturo in vlago zraka, upočasnjujejo veter, vežejo nase prašne delce in s tem
pripomorejo k filtraciji zraka ter s fotosintezo in evapotranspiracijo aktivno
izboljšujejo njegovo kakovost. S tem imajo neposreden vpliv na klimo, pri čemer
velja pravilo, da je ta sorazmeren z njihovo velikostjo. Že »enostaven« drevored s
svojo senco v poletnem soncu vpliva na ulično klimo, le redko pa vpliva na območje
izven lastnih meja - ko na primer zračne mase skozi mesto prečkajo gozdni pas in
drugo (Maksimovič, 1980). Ob tem so nezanemarljive topografske razmere, ki skupaj
z drugimi naravnogeografskimi dejavniki prvenstveno vplivajo na talni substrat, širše
klimatske ter ostale pogoje. Tako imata mestna gozdova (Grajski hrib - Golovec in
Tivoli – Rožnik - Šišenski hrib) velik vpliv na kvaliteto zraka v svoji bližini, zaradi
reliefa pa tudi lasten sistem kroženja. Iz tega vidika so nekatera območja bolj
primerna za določeno namembnost: na primer ob vznožju Golovca zaradi
podolinskega kroženja (Jernej, 2000).
Globalno gledano vpliva na mestno klimo širša okolica in v planskih dokumentih se
tako navaja možnost kanaliziranja hladnega zraka iz obsavskega prostora proti
središču mesta, s čimer bi ublažili onesnaženost zraka in visoke temperature v
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središču mesta, kjer zaradi goste zazidave nastaja toplotni otok (Zeleni sistem mesta
..., 2001).
Veliko bolj subtilni so psihološki vplivi, ki se razlikujejo od posameznika do
posameznika, ki prej omenjene (neposredne) vplive na okolje tolmači po svoje. Zato
se psihološka funkcija močno prepleta z drugimi in je prisotna pri skoraj vseh mestnih
zelenih površinah.
Večina ljudi klimatske vplive zelenih površin občuti kot prijetne, posebej če se lahko
v vročih poletnih dnevih prebivalec Ljubljane zavleče v hladnejši Tivolski gozd.
Pomembno vlogo igra tudi oblika prvin in celotnega konstrukta, saj zaznavamo zelene
površine vizualno in vsako zelenje ni estetsko, širše gledano pa so zelene površine del
mesta in se morajo vanj ustrezno ugnezditi – lahko bi tudi govorili o estetski funkciji.
Vsak reagira različno na dražljaje, ki jih sprejeme ob sprehodu skozi zelene površine:
barve, vonj, oblike, zvok (šelestenje, živalski glasovi) so le nekateri. Poleg tega lahko
breza pri enem zbudi prijetne občutke, pri drugem pa alergijo. Pomembno je, da
vsebujejo parki zaradi doživljajske vrednosti zelenja več »dražljajskih« območij.
Neodvisno od individualnega dojemanja je pomembno dejstvo, da zelene površine na
splošno, bodisi majhne ali velike, človeka pogosto pozivajo h gibanju (Maksimovič,
1980).
Od vseh oblik zelenih površin v mestu ima gozd največji vpliv, saj je po svojem
značaju najbližje neokrnjeni naravi, vsebuje največje število različnih vrst prvin, s
svojo masivnostjo in tridimenzionalnim prostorskim učinkom pa deluje kot zatočišče
in bariera. Ravno zadnji vidik je pogosto vzrok, da se zelene prvine dojemajo in
uporabljajo za pregrade pred »očesom in ušesom«. Vprašanje bariere je z vizualnega
stališča opravičljivo, akustično pa manj, ker na primer drevesa le skromno prestrežejo
hrup. Protihrupno delujejo masivne fizične pregrade, kot so to protihrupne ograje ob
avtocesti ter v primeru Tivolskega gozda orografske značilnosti Šišenskega hriba.
V povezavi z zelenimi so pogoste vodne površine, ki imajo pomembno funkcijo in
lahko delujejo samostojno, vendar niso skoraj nikoli obravnavana izključno in ločeno
od okolice. Verjetno je to posledica dejstva, da se nahajajo pretežno na zelenih
območjih in so površinsko manjša - vodotoki in ribniki so točkovne in linijske narave
v nasprotju z območji. Kljub vsemu ima voda svojevrsten vpliv in je ena
najprivlačnejših naravnih prvin. Poleg lastnosti ovlaževalca in ohlajevalca zraka,
čemur služijo na primer vodnjaki primorskih mest, imajo poživljajoče učinke na ljudi
in vizualni ter akustični dražljaji animirajo človeške čute tudi takrat, ko se vode
dotaknemo, se z njo hladimo, jo pijemo in se z njo igramo. (Kučan, 2005)
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3.2.2. Morfološka funkcija
Eno najpomembnejših vlog imajo zelene površine pri oblikovanju mesta, saj s svojo
fizično prisotnostjo tvorijo veduto oziroma sliko mesta in postanejo njihova značilnost
– od tod tudi izraz »mestotvorna« funkcija.
V oblikovnem smislu imajo zelene površine različne vloge. Po Lendholtu (Lendholt,
1970) jih lahko glede na pomembnost razdelimo v tri stopnje:
1. Služijo vizualnem prekrivanju oziroma zakrivanju neželenih elementov, kot so
industrijski objekti ali deli prometne infrastrukture (ozelenjeni protihrupni
zidovi ob avtocesti), pri čemer je njihova intenzivnost praviloma
obratnosorazmerna z vizualno kvaliteto okolja.
2. Zelene površine imajo vlogo »sodelovanja« in dopolnjevanja. Gre za
doseganje želenih učinkov, naprimer ko postane zelenje tista komponenta, ki
naredi bivanje bolj prijetno, in doda objektom pridih žive narave. Zelene
površine imajo različno intenziven vpliv, tako da je rastlinje ponekod čisto v
ozadju, ponekod pa v prevladujoči poziciji.
3. Najvišja stopnja, ki jih zelene površine po členitveni funkciji lahko imajo, so
zeleni oziroma pretežno zeleni prostori. Tu zelene prvine prevladujejo in
celotna pozornost je namenjena njim. Gre za površine mesta, po večini parke,
ki so vgrajeni v mestno tkivo tako, da se prebivalci z njimi tudi identificirajo.
Zelene površine pripomorejo h karakterizaciji in individualizaciji mest, kar je po
mnenju mnogih sociologov pogoj za identifikacijo prebivalcev s samim mestom
(Lendholt, 1970). Pri tem morajo biti zelene površine javnega značaja in vsem
dostopne. Zgodovinski pregled je pokazal, da je večina današnjih (mestnih) parkov
»iztrganih« iz zgodovinskega konteksta, saj so njihovi začetki predvsem grajski
vrtovih manjšega obsega. V njihovi prvotni situaciji zaprtega značaja bi prebivalci te
zelene površine težko povezovali z obstojem mesta, saj je tudi Ljubljana postala
ponosna na Zoisove vrtove šele ob njihovem odprtju za javnost v 19. stoletju.
Tematika odnosa prebivalstva do parkov je zelo kompleksno področje in zajema
veliko faktorjev, ki presegajo sklop tega diplomskega dela, zato se vanj ni smiselno
spuščati. Mestotvorna funkcija ima torej pomembno vlogo pri identifikaciji
prebivalcev z mestom.
Nekatere vplive se ne da umestiti v omenjeno tristopenjsko lestvico – gre za
členitvene in pogosto »rahljalne« (str. 5) značilnosti. Svoje členitvene učinke dosežejo
s fizično prisotnostjo, s strukturo elementov in vsebinsko rabo, kot členitvena prvina
pa hkrati ločujejo in povezujejo (Romih, 1983). Velikost teh elementov je različna, pri
čemer je zeleni pas (»green belt«) prostorsko najbolj obsežen primer, ki se je
uporabljal predvsem v Veliki Britaniji.
Členitev lahko poteka ob cestah, kjer se nasprotna vozna pasova loči s travnatim
pasom, drevored lahko loči cesto od blokov, členitveno funkcijo imajo lahko tudi
njivske ali gozdne površine med industrijskim in bivalnim predelom mesta ali pa
zeleni pasovi v samih mestih. Predvsem pri površinah večje velikosti ne gre zgolj za
izključno členitveno funkcijo, medtem ko je osnova pri manjših in mikro-ureditvah
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predvsem estetska, saj bi gredico ob krožnem prometu lahko nadomestili s tlakovci.
Za manjše posege je značilno, da večinoma ni potrebno sprostiti dodatnega prostora
oziroma je ta »večidel znotraj že tako ali tako potrebnih prometnih, počivalnih in
drugih površin« (Lendholt, 1970, str. 5).
3.2.3. Kultna funkcija
Pokopališča spadajo med večje sklenjene površine v mestu, ki jih lahko štejemo k
zelenim površinam. Zaradi okolja imajo pogosto sekundarno prostočasno funkcijo
(sprehajanje), saj imajo praviloma bolj »zeleno lego«, vendar primarno opravljajo
funkcijo, ki jo lahko imenujemo kultno. Njihov izgled in urejenost kažeta odnos
živega človeka do mrtvih, katerih podoba je v veliki meri posledica družbenih danosti.
Sama lokacija pokopališč je odvisna od pretežno kulturnih faktorjev, saj so Rimljani
svojce pokopavali ob cesti izven mestnega obzidja, medtem ko so v srednjem veku
veljali drugačni standardi. Pri tem je bila pomembna mestnohigienska funkcija, ki je v
preteklosti zaradi nalezljivih bolezni igrala večjo vlogo. H kultnem zelenju bi lahko
šteli še prvine ob raznih spomenikih.
3.2.4. Proizvodna funkcija
Tej skupini pripadajo ožje kmetijske površine (travnik, njiva, sadovnjak) ter gozdovi.
Ljubljana je primer, kjer ima gozd (znotraj obvoznice) zaradi reliefa (zeleni klini)
pretežno mestotvorno funkcijo in služi bolj rekreaciji kot lesnemu gospodarstvu.
Kmetijske površine so dandanes, v primerjavi s preteklostjo, izgubile na
produkcijskem/proizvodnem pomenu. Glede na splošni trend v Sloveniji je na njih
največji pritisk, saj so za kmetijstvo najugodnejša območja v dolinah in kotlinah, kjer
se križajo interesi z urbanizacijo in industrijo. Poleg tega je prometno omrežje omililo
potrebo po kmetijski produkciji neposredno v zaledju mesta. Na splošno so razmere
po letu 1990 ter neugodna zaposlitvena struktura slovenskega kmetijstva pripomogle
k deagrarizaciji mestnega zaledja, suburbanizacija pa k spremembi kmečkega značaja
tega območja.
Kljub vsemu so se nekatere kmetijske površine ohranile celo v samem centru
Ljubljane, kjer se je v obliki travnikov (ob Rožni dolini), majhnih gredic (vrtičkarske
kolonije) ali pa večjih vrtov (Krakovo) ubadajo s številnimi pritiski.
Današnjemu kmetijstvu je bil kot protiukrep deagrarizaciji prepuščeno ohranjanje
kulturne krajine, ki pretežno vpliva na izgled pokrajine, čemur bi lahko pripisali tudi
morfološki učinek. Tudi v Ljubljani so se nekatere njive spremenile v pašnike za
drobnico ali celo travnike, da bi preprečili zaraščanje, kar bi sprehajalci po POT-i
verjetno opazili kot moteč razvoj. Tako tudi kmetijske površine soustvarjajo identiteto
mesta. Pri ohranjanju so šli v Veliki Britaniji najdlje, saj so s pomočjo zelenih pasov
okoli mest (»green belt«) skušali na eni strani ohraniti naravno krajino, na drugi pa
preprečiti »razlitje« mesta (morfološka funkcija) (Romih, 1983).
Nadalje se lahko kmetijske površine smatra tudi kot polnilo med različnimi območji,
na primer industrijskimi conami (Šiška), ali pa kot začasno rabo prostora, dokler se
mu ne najde drug namen. Sodeč po Lendholtu so kmetijske in gozdne površine vse
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manj produkcijske, vedno bolj prevzemajo nalogo ohranjevanja površin ter členitve
oziroma polnitve med razvojnimi osmi (Lendholt, 1970).
3.2.5. Ekološka funkcija
Ta funkcija je bila med vsemi naštetimi najkasneje upoštevana. Je v tesni povezavi z
vedno večjo ekološko osveščenostjo in idejo o sonaravnosti, saj je »varstvo okolja
skupaj z gospodarstvom, socialnim stanjem eno izmed treh polj ... sonaravnega
(trajnostnega) mestnega razvoja« (Plut, 2000, str. 156).
Ta funkcija ima predvsem varovalno vlogo, ki jo imajo zelene površine oziroma
njihove prvine.
Sprva je bila funkcija omejena na varovanje pred fizičnimi procesi kot so erozija na
pobočjih rek, usadi na nagnjenem površju in drugi. S slabšanjem kvalitete naravnega
okolja, pitne vode in zraka je rastlinska odeja postala vedno večji dejavnik sanacije
okoljskih problemov ter varnostni ukrep pred (nadaljnjim) slabšanjem razmer. Sem bi
lahko šteli tudi morfološko lastnost ohranjanja krajine (glej morfološko funkcijo), ki v
bližini mest vedno bolj izgublja svojo naravno pristnost oziroma je njena kulturnokrajinska podoba ogrožena.
Veliko pozitivnih ekoloških lastnosti je bilo naštetih že pri mestnohigienski funkciji:
čiščenje zraka, fotosinteza, blaženje vetrovnih sunkov in filtriranje vode. Zadnje je
predvsem pomembno na vodozbirnih mestnih območjih (Kleče, Šentvid, Hrastje,
Jarški prod), kjer lahko zaradi vodoprepustnosti tal onesnaževalci hitro pronicajo v
globino. Tam bi varovalna zelena odeja prečiščevala meteorno vodo in oteževala
kakršno koli drugo neprimerno rabo. Takšen problem je v Ljubljani aktualen, ker je na
vodozbirnem območju Hrastje zaradi neprimernega kmetijstva podtalnica že ogrožena
(Uradna stran Mestne občine Ljubljana, 2005), na Jarškem produ pa tudi gozdna odeja
ni preprečila divjega odlaganja odpadkov. Da situacija ni slabša je tudi posledica
pedoloških danosti, saj (onesnažena) Ljubljanica nima hidrološke povezave s
podtalnico, sicer bi bila sanacija še težje izvedljiva.
Zaradi antropocentričnosti rastline in živali pogosto niso upoštevane pri planiranju
zelenja, ker se smatrajo kot samoumeven element narave, ki »pridejo same od sebe«.
Ekološka funkcija vključuje tudi varovanje naravnih virov, življenjskega okolja flore
in favne ter njihovo pestrost. Ker je to eno od stališč zelenega sistema, lahko
pričakujemo, da bo v prihodnje igralo pomembnejšo vlogo kot doslej. Področje pa je
vseeno bolj kompleksno, kot bi lahko sprva predvidevali, na kar opozarjajo tudi
avtorji Zelenega sistema: »kar je dobro za naravo, ni vedno dobro za ljudi« (Zeleni
sistem mesta ..., 2001, str. 35).
3.2.6. Družbeno-kulturna funkcija
Človek kot socialno bitje na različne načine izživlja svoje potrebe po druženju in po
preživljanju dnevnega časa: v zaprtih prostorih (na delovnem mestu, v šoli in drugod)
ter na odprtih površinah, ki so dobro izhodišče za druženje. Pri tem delujejo zelene
površine kot javni prostor oziroma prostor komunikacije, kjer prebivalci izživljajo
tovrstne potrebe. Na območjih večje koncentracije prebivalstva, kjer stanovalci
nimajo lastnega vrta, so to lahko odprti prostori pred blokom.
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Tudi mestni parki omogočajo komunikacijo, zbiranje ljudi ter individualne sprehode,
saj nekateri ne iščejo družbe. Zato so dobri mestni parki osnovani na način, da nudijo
»vsakemu svoje«, se pravi večje travniške površine za ležanje na travi, klopi ob
vodnjaku za posedanje in sprehajalne poti za hojo. Sprehod skozi mestni park bi
moral biti kombinacija več funkcij in/ali estetski doživljaj (Maksimovič, 1980).
Takšna večnamembnost je potrebna, da upraviči uporabo tako velikih nezazidanih
površin v mestu in da nudi čim več, brez da bi pri tem deloval prenatrpano.
Daljšemu časovnemu zadrževanju in rekreaciji so običajno namenjeni gozdni parki, ki
se nahajajo na obrobju mesta. Drugačen, bolj izobraževalen značaj imajo živalski in
botanični vrtovi. Tam je zelenje bistvena prvina, saj skušajo v prvem primeru
posnemati naravno okolje živali, v drugem pa rastlin.
3.2.7. Prostočasna (rekreacijska) funkcija
Strogo gledano sta ti dve funkciji samostojni, saj je rekreacijska infrastruktura
(štadion, objekti vodnih dejavnosti, športna igrišča ...) edinstvena in
monofunkcionalna. Ker sta vseeno med seboj povezani - fizično sta redko ločeni in
rekreacija lahko poteka na skoraj vseh zelenih površinah – jih v diplomskem delu
obravnavam skupaj pod imenom prostočasna funkcija. Poleg tega se v nekateri
literaturi prosti čas definira z rekreacijo ali ta predstavlja del njene vsebine, rekreacija
pa je pogosto enačaj za prosti čas.
Lahko trdimo, da je ta funkcija druga najbolj prisotna, takoj za mestnohigiensko. Je
namenjena izključno človeku in neposrednemu zadovoljevanju njegovih potreb. Ker
pa so te pri vsakem posamezniku različne, vključuje veliko različnih tipov zelenih
površin in oblik aktivnosti. Zelene površine izven stanovanja so nadomestek za
potrebe, ki se ne uresničujejo v zasebnem prostoru oziroma »za katere (stanovalci, op.
a.) nimajo možnosti v svojem odprtem prostoru« (Lendholt, 1970, str. 10). Nekomu
bo tek v parku pomenil zadoščenje, drugemu bosta sprehod okoli lastnega bloka in
druženje s prebivalci čisto dovolj.
Potrebe in značaj preživljanja prostega časa se je v preteklosti spreminjal in trdimo
lahko, da je njegov pomen, predvsem na prostem, danes večji kot kdajkoli prej število športnih klubov, pestrost športnih zvrsti in rekreativnih tekačev to potrjujejo.
Zato sklepamo, da so temu namenjene (zelene) površine vedno pomembnejše ter da
bo ob takšnem trendu prostočasna funkcija postala najpomembnejši vidik mestnega
planiranja.
Park je značilen primer zelenih površin, ki je namenjen preživljanju prostega časa:
sproščanju, rekreaciji, druženju ..., zato je potrebno, da je širši publiki namenjen park
tudi tematsko raznoliko zasnovan, pri čemer je njegova velikost praviloma
sorazmerna z raznolikostjo. Temu ustrezajo mestni parki, vendar morajo tudi manjše
zelene površine, predvsem tiste okoli in blizu stanovanjskih naselij, zadovoljevati vsaj
osnovne potrebe prebivalcev. Klopi za oddih, drevesa za senco in otroška igrala bi
skoraj morala predstavljati minimum, za bolj zahtevne rekreativne dejavnosti pa so
potrebni športni objekti. Ti so velikokrat vključeni v sklop zelenih površin, kar
potrjuje njihovo vsebinsko povezanost. Kljub temu, da je prostočasna funkcija zelo
pogosta in jo imajo lahko mestni gozdovi, mestni parki ali manjše zelenice, je
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potrebno, da so zelene površine za zadovoljevanje osnovnih in vsakodnevnih potreb
mnogotero zasnovane in fizično hitro dostopne. Strokovnjaki govorijo o dostopnosti v
radiju 500 m (Špes et al., 2000), izjemoma 1000 m (Lendholt, 1970). Bolj specifične
površine, na primer mestni park, športna infrastruktura in zabaviščne površine so
lahko bolj oddaljene.
Med rekreativne površine spadajo še otroška igrišča, ki zaradi svoje ciljne skupine
rabijo posebno pozornost. Njihova vsebina ne nagovarja le otroke ampak posledično
še vzgojitelje in obema bi morali biti prilagojeni. To zajema ukrepe od rednega
vzdrževanja do ustrezne razporejenosti po mestu.
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4. Sistemske povezave zelenih površin
V dosedanjih planskih dokumentih so bile zelene površine vedno omenjene, vendar
do uresničitve zastavljenih ciljev večinoma ni prišlo: v začetku 20. stoletja je zasebni
kapital omejeval izvršitve, po 2. svetovni vojni pa hitri urbani razvoj ni »imel časa« za
usklajevanje (Mihelič, 1983), zato je nova država v devetdesetih prinesla zgolj izgube
zelenih površin (Simoneti, 1997). Kot reakcija na tovrsten negativen razvoj je nastala
zasnova sistemske rešitve zelenih površin, Zeleni sistem (1994), ki je v predelani
različici postal krovni dokument zelenih površin v sklopu Zasnove prostorskega plana
Mestne občine Ljubljana, uradnega predhodnika bodočega prostorskega plana.

4.1. Zakaj sploh sistem?
Ker so zelene površine funkcijsko zasnovane in ker ima vsaka svojo vlogo, jih je
smiselno povezati v sistem. Tega so se mestne oblasti začele zavedati že z razvojem
prvih regulacijskih oziroma urbanističnih načrtov. Težnja po organizaciji v sistem je
na eni strani priznanje (enakopravnem) statusu zelenih površin, ki ga imajo napram
drugim rabam tal, s čimer je narejen kvalitativen preskok, ki daje zeleni rabi tal
aktivnejšo vlogo v mestnem tkivu ter jo nekako uvrsti med potrebne in ne zgolj med
prijetne elemente.
Na drugi strani se pojavi potreba po analizi stanja, potenciala in po planskemu
pogledu na zelene površine. Načrtovanje postane kompleksnejše in lahko bi rekli, da
preidejo iz polja samoumevnosti, neupoštevanosti, spontanosti, kjer so ljudje
instinktivno urejali ali pogrešali zelene površine, na področje institucionaliziranosti in
birokratizacije, kjer potrebe ljudi izražajo številke in norme. Vendar stoji za tem tudi
potreba po zaščiti interesov ekonomsko »neprofitabilnih« površin, kamor spadajo
zelene površine in ki so za gradbeni kapital »potrebno zlo«. Kako nujne so napisane
norme, če nenapisane ne obstajajo, se pokaže pri novogradnjah, kjer zavoljo dobička
narašča gostota stanovanjskih površin na račun kvalitetnih zelenih.
Medtem ko so današnje novogradnje pogosto tarča kritik na račun primanjkujočih
zelenih površin, avtorji pogosto hvalijo soseske iz sedemdesetih kot »še danes
kakovostne« (Gazvoda, 2001, str. 41).
4.1.1. Razvoj zelenega sistema
V Ljubljani so o zelenem sistemu razmišljali že v 70. letih (Jančar, 1970) in razvoja so
se lotili v osemdesetih letih 20. stoletja, kjer je bil takšen sistem na deklarativni ravni
omenjen v Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljana (Zeleni sistem mesta ...,
2001). Avtorji zasnove zelenega sistema Ljubljane so ugotovili, da je plan sprva
zadovoljivo preprečeval spremembe namembnosti iz rekreativne rabe površin v druge,
kar bi omogočilo njihovo zazidavo, vendar ni vzpodbudil novih ureditev. To se z
dopolnitvijo Dolgoročnega plana leta 1991 ni spremenilo, ko je v »odsotnosti
normiranega urejanja in ob manj doslednemu spoštovanju planskih izhodišč prihajalo
do sprememb namembnosti v posameznih za Zeleni sistem ključnih območij« (str.
14), kar pomeni izguba vira/zaloge oziroma »resursa« (str. 6), ter do »drznih« (str. 5)
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posegov na rekreativne in druge odprte zelene površine. Zaradi teh pomanjkljivosti je
v devetdesetih nastal zasnova Zelenega sistema, ki je temo obravnaval neposredno,
del konkretnejših planskih dokumentov pa je sistem postal leta 2001 z Zasnovo
prostorskega plana Mestne občine Ljubljana.
Zeleni sistem predstavlja prvo resnejšo pobudo za organizacijo in zaščito zelenih
površin v Ljubljani in s tem tudi interesov, povezanih z njimi. Zanj pomembne
površine, neodvisno od lastništva nad njimi, so bile tiste, ki služijo (nad-)namenu
javnega dobra - tako so bile na primarni ravni vključene vse zelene površine, na ravni
dejanj pa upoštevane le javne in pol-javne. Postavilo se je tudi vprašanje območij
mešanja funkcij, ki so lahko med seboj konfliktne, na primer med sprehajalno in
kultno funkcijo (pokopališča). (Zeleni sistem mesta ..., 2001)
4.1.2. Vsebina zelenega sistema
Zeleni sistem je načrt, ki želi sistemsko povezati zelene površine, v prid temu pa
govori tudi sodobni urbanizem (Zeleni sistem mesta ..., 2001). Tematike se loteva na
širši in interdisciplinaren način ter je del splošnega urbanističnega načrta, ki je skupek
vseh tematik mestnega razvoja. Tam so zelene površine enakovredne ostalim
zemljiškim kategorijam, s čimer so priznan dejavnik pri uresničevanju potreb
prebivalcev.
Lahko ga bi pojmovali kot krovna (načrtovalska) »organizacija zelenih površin« (str.
12), v katerega so vključene tudi odprte površine in čigar cilji obsegajo področja od
varovanja kvalitete okolja ljudi, zaščite površin pred spremembo namembnosti prek
zaščite avtohtonih in vnesenih rastlinskih in živalskih vrst do organizacijske sheme
»pravnih, organizacijskih in finančnih sredstev za urejanje in vzdrževanje sistema«
(str. 14).
Vsebinsko je sistem rezultat analize trenutnega stanja zelenih površin s strukturnomorfološkega, funkcionalno-socialnega in ekološkega vidika ter splošne problematike
zelenih površin. Orientira se po določenih izhodiščih, ki predstavljajo temeljno idejo
zelenega sistema (Zeleni sistem mesta ..., 2001):
•

enakomerna razporeditev zelenih površin z obzirom na gostoto prebivalstva,

•

demokratičnost pri vsebinski zasnovi glede na ekonomsko in starostno
dostopnostjo pri zadovoljevanju potreb,

•

upoštevanje dosedanjega razvoja zelenih površin in njihovega sooblikovanja
identitete Ljubljane;

•

povezovanja z zaledjem,

•

zagotavljanje preživetja flore in favne, ne glede na velikost zelenih površin,

•

upoštevanja vedno večjega pomena preživljanja (kvalitetnega) prostega časa.

Rezultat je povezava javnih zelenih površin različnih kategorij z zaledjem in drugimi
mestnimi površinami (glej shemo 1), ki so za sistem pomembne. Osnova je koncept
zelenih klinov, ki se »dopolnjuje s poudarjenimi krožnimi in prečnimi povezavami ter
točkovnim omrežjem lokalnih javnih parkov« (str. 27). Svojo vlogo imajo tekoče
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vode, predvsem Ljubljanica, ki z »nemotenim« tokom skozi mesto predstavljajo
povezavo z zaledjem (Barje, savsko zaledje ...). Najpomembnejša povezava je POT
(nekdanja »Pot spominov in tovarištva« - PST), ki »zaokrožuje« območje in poteka
skozi programsko raznolika območja. Sistem jasno razlikuje med območji tako
imenovane »namenske rabe« (str. 75) in tistimi, kjer ima zelenje podrejeno vlogo. Te
predstavljajo večinski del in se nahajajo na odprtih in zazidanih območjih z drugačno
namensko rabo. Zanj sta predvidena tako imenovana »režim varovanja« in »režim
urejanja«, ki prekrivata površine, pomembne za vzpostavitev, delovanje in varovanje
sistema.

Shema 1: Zelene površine – Zeleni sistem.

Vir: Prostorski plan Mestne občine ..., 2002

Sama narava sistema in prej omenjenih dolgotrajnih priprav nakazuje, da gre za
»dolgoročno načrtovanje prostorskega razvoja«, katerih »skupni imenovalec ... je
dolgoročno varovanje površin« (str. 4).
Sistem ima funkcionalne kategorije za različne tipe zelenih površin in v skladu z
načrtovanim mestnim razvojem predvideva vzpostavitev novih zelenih površin, tudi
parkovnih, kar je za Ljubljano pozitivno.
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4.1.3. Težave pri vzpostavljanju sistema
Bistven problem, kot ga njegovi avtorji izpostavljajo, je interes za sistem zgolj na
deklarativni ravni, medtem ko ta ob finančni in organizacijski odgovornosti usahne gre za »eno značilnih polj javnega interesa v prostoru, ki ne daje neposrednih
ekonomskih koristi« (Zeleni sistem mesta ..., 2001).
Kot je bilo prej omenjeno, naj bi bil sistem družbenega planiranja učinkovit v smislu
zaščite pred spremembo namembnosti, saj se je situacija po osamosvojitvi spremenila
na slabše. Očitno gre tudi za premalo izraženo in upoštevano dejstvo, da oziroma kako
zelene površine služijo javnemu interesu. Odnos prebivalcev do zelenih površin je
bolj domena urbane sociologije, vendar lahko rečemo, da so spremembe po 1991
prinesle premike v delovanju kapitala, ne pa tudi v mišljenju ljudi. Če je sistem
družbenega planiranja odvzel odgovornost posamezniku in jo naložil državi, je
pasivnost državljana v demokratični Sloveniji, kjer igra kapital bistveno večjo, če ne
dominantno vlogo, odveč. Ta bistven preskok se je dogodil tudi na planerskem
področju, na kar se prebivalci še niso prilagodili. Iz spremembe odnosa mestnih
oblasti do zelenih površin je prebivalec Ljubljane izgubil občutek, da bo mesto
»poskrbelo« za njegovo dobrobit. Ob oglasih novih stanovanjskih sosesk, na primer
Mosteca, ki propagirajo svoj zeleni karakter (»Soseska brez prometa«, nagrada Zlato
ogledalo leta 2000; vir: Uradna stran Gospodarske zbornice Slovenije, 2005) in ob
visokih cenah za m2 stanovanjskih površin, se pasiven občutek prebivalcev razširi še
na finančno področje, češ da so zelene površine le domena bogatejših.
Odnos prebivalstva do zelenih površin je bistvenega pomena že zaradi tega, ker le-te
služijo ravno njim. Ob dejstvu, da tvorijo identiteto nekega prostora, je pomembno, da
se lokalno prebivalstvo z njim identificira, kar lahko v določenih trenutkih že samo po
sebi pomeni zaščito pred neustrezno rabo (pozidavo). Eden od pogojev za takšno
»ponotranjenje« zelenih površin je njihova urejenost in vzdrževanost, kar snovalcem
sistema predstavlja bistven problem.
Druga težava naj bi bila pozidava neurejenih in programsko neopredeljenih površin,
ki so ključne sestavine zelenega sistema (Zeleni sistem mesta ..., 2001), kar slabša
ekološke razmere v mestu. Občuten je tudi velik pritisk na manjše zelene površine
oziroma »ostanke narave v mestu« (str. 16), ki kljub majhnosti okolici prinašajo
določen delež narave, zaradi skromnih dimenzij pa lahko tudi hitro in neopazno
izginejo.
Zeleni sistem kot del Zasnove prostorskega plana Mestne občine Ljubljana
predvideva nove zelene površine, zato si je smiselno ogledati, kaj jim dokument
prinaša.

4.2. Zasnova prostorskega plana Mestne občine Ljubljana
Zasnova prostorskega plana Mestne občine Ljubljana je predstopnja novega
dokumenta, ki bo leta 2007 nadomestil do sedaj veljavni Dolgoročni plan 1986–2000.
V osnovi ima cilj »uravnavati interese v prostoru v skladu s celovitim konceptom
prostorskega razvoja in načel trajnostnega urejanja mesta« (Prostorski plan Mestne
občine ..., 2002, str. 4). V dokumentu je kategorija zelenih površin vsebinsko
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razdeljena na več poglavij, katerih krovni dokument je poudarjeno postal Zeleni
sistem.
Zasnova prostorskega plana je zgolj koncept oziroma ideja, zato leta 2007 sledi
uraden prostorski plan, ki bo imel izdelane prostorsko podrobnosti. Vendar oba
dokumenta nista v celoti zanesljiva:
•

V Zasnovi prostorskega plana so načrtovane zelene površine fizično zgolj
okvirno locirane, ker ne izhajajo iz dejanskih katastrskih parcel.

•

Pri bodočem prostorskem planu ni garancije, da bodo načrti izvedeni, ker je
potrebno ozemlja odkupiti, jih urediti in programsko definirati. (Doležal,
2005)

Problem uradnega prostorskega plana bodo predvsem manjši parki oziroma manj
»pomembne« zelene površine, medtem ko bo pri zelenih površinah širšega pomena
obstajal določen mehanizem za njihovo realizacijo. (Doležal, 2005)
4.2.1. Območja namenske rabe
Najvidnejša novost na območju Ljubljane so trije »mestni parki« (Prostorski plan
Mestne občine ..., 2002, str. 76), ki v trikotniku približno obrobijo mestno jedro:
Tivoliju naj bi se pridružila še Grajski hrib in severni bežigrajski park Navje, ki
predstavlja novo zeleno površino. Obstoječ kompleks (park oziroma pokopališče) naj
bi se razširil na sosednje površine, tako da bi park dobil velikost približno četrtine
Tivolija. Mestni parki naj bi imeli simbolni pomen za celotno mesto.
Bolj lokalnega vpliva naj bi bili »parki« (str. 76) - izrazito večfunkcionalne površine,
povezani z lokalnimi središči. Pogosto v kombinaciji s tako imenovanimi
»parkovnimi potezami« (str. 76), ki so enovitega značaja in omejeni na vodotoke ali
povezovalne poti, naj bi prepredali mesto. Značilne so večje površine tega tipa na
obrobju obvoznice, pri prečkališčih obvoznice z Ljubljanico in na območju
Tomačevskega klina.
Predvidenih je veliko manjših parkov po principu, da bi vsaka četrt imela svoj četrtni
park, ti pa bi bili enakomerno razporejeni po mestnem ozemlju in bi krepili četrtno
identiteto mesta. Večinoma ne gre za nove zelene površine, ampak za že obstoječe ob
šolah, vrtcih ali drugod (park na Taboru).
Površinsko obsežni »tematski parki« (str. 76) so po vsebini veliko več kot njihova
zabaviščna različica. Gre za enovita območja s prepoznavno vodilno temo, ki segajo
vsebinsko od rekreacije do izobraževanja. Vanj sodijo med drugim športnorekreacijski, spominski, botanični, živalski parki in pokopališča.
Posebna kategorija so linearne »tematske poteze« (str. 76), ki so bolj enolične in
obsegajo učne, rekreacijske poti ter POT, ki velja za najpomembnejšo povezovalno
enoto.
Največ površine bo namenjene rekreacijski rabi, ki za svoj obstoj ne predvideva
grajenih objektov. Gre za že sedaj najbolj obsežne zelene površine znotraj obvoznice:
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Rožnik-Šišenski hrib in Golovec, h katerima spada še Šmarna gora - torej reliefno
razgibane površine. Temu se pridružijo ravninski deli ob vodotokih: Ljubljanici,
Malem grabnu, Zajčji dobravi ter Rekreacijski park Sava in Barje. Večje spremembe
lahko pričakujemo ob toku Save, ki bo s predvidenimi elektrarnami pridobila na
površini, s čimer se bo njen vpliv na območje povečal – poleg klimatskih in ekoloških
sprememb bo vodni rob privlačil prostočasne dejavnosti, tako da bodo te svoj pomen
še izgradile.
Območja posebne ekološke vrednosti so v tesni povezavi z vodnim svetom in se
nahajajo bolj na obrobju, kjer je obremenitev manjša. Gre za tri območja, vsa izven
avtocestnega obroča in vsaka v svojevrstnem vodnem sistemu: na Barju, ob Savi in ob
Ljubljanici. Glavni cilj je zaščita območja pred pretiranim človeškim vplivom. V
prihodnje naj bi bile določene podrobnejše lokacije, kar bo lahko, ob pomanjkanju
interesa, predstavljalo težavo pri uresničitvi takšnih načrtov.
Kmetijske in gozdne površine, torej območja primarne rabe, so v novem dokumentu
deležne modernejšega pogleda. Zasnova prostorskega plana se je prilagodila novi
vlogi kmetijstva in gozdarstva, katerih gospodarski (lahko bi rekli »vsebinski«)
pomen se je zmanjšal, njihov posredni kulturni (»vizualni«) pa povečal. V ospredje
stopajo novodobne zahteve in smernice, ki zagotavljajo kakovost bivalnega prostora,
prostega časa in ekološko miselnost mestnega človeka.
Prostor primarne rabe bo v prihodnje deležen več posegov, saj ne bo pojmovan kot
izključna, ampak kot vključna mestotvorna kategorija. Temu primerni so tudi načrti,
ki predvsem manj pomembnim kmetijskih površinam predvidevajo mešano rabo na
način, da jih premešča iz monofunkcionalnega v večfunkcionalni prostor. Takšen
razvoj se deloma že uresničuje na jugozahodu (za Šišenskim hribom), ki je kot
rezidenčno območje in zaradi POT-i vedno bolj namenjeno rekreaciji. Podobnega
razvoja so deležni tudi gozdovi (znotraj obvoznice), pri katerih je poudarjena
rekreativna vloga.
4.2.2. Varovalni, urejevalni režim in povezave
Več kot polovica območja zelenega sistema, če izvzamemo kategorijo »zaledje«,
spada pod varovalni in urejevalni režim, s katerima se poskuša uveljavljati principe in
usmeritve sistema na območjih, ki so opredeljena z drugimi namenskimi rabami,
vendar so tako ali drugače vitalna za njegov obstoj. Takšna »zelena« dopolnilna raba
se bo uveljavljala na odprtem in zazidanem prostoru, na območju primarne rabe
(kmetijstvo, varovalna območja, ...), območju stanovanjske gradnje ali industrijskih
con. Poudarek je na varovanju zelenih klinov, ohranjanje robov, prehodov in »kvalitet
odprtega prostora v mestu« (Prostorski plan Mestne občine ..., 2002, str. 77).
»Varovanje z režimom zelenega sistema« (str. 74) zagotavlja varovanje za sistem že
ugotovljenih kvalitet ter rabo, ki te kvalitete soustvarja: kulturno krajino, zelene kline
in druge. Ščiti pred pozidavo in nezaželenimi spremembami, kar je pozitiven razvoj v
primerjavi s trenutno veljavnim planom. Režim bo vzpostavljen na območjih s
primarno (kmetijsko) namensko rabo, ki ležijo pretežno izven obvoznice, predvsem v
obsavskem prostoru in delujejo kot podaljški zelenih klinov.
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Prostorsko manj obsežno je območje, ki spada pod »urejanje z režimom zelenega
sistema« (str. 74), namenjeno delom z drugo namensko rabo in postavlja dodatne
zahteve in izhodišča za urejanje določenih predelov mesta, ki trenutno ne zadoščajo
kriterijem ustreznih prostorskih kvalitet. Prisoten je skoraj izključno znotraj
obvoznice in nekako dopolnjuje zelene kline v mestu.
Zanimiva je posebna obravnava povezav znotraj zelenega sistema, ki naj bi za pešca
in kolesarja povezovale posamezne dele sistema ter vanj vključevale zaledje.
Predvidevani so urejeni dostopi iz grajenega območja na »zeleno« območje, prehodi
preko vodotokov ter infrastrukturnih elementov, kot so vpadnice, železnica in
predvsem obvoznica.
4.2.3. Prinaša nova namenska raba rešitve ali nove zaplete?
Kot že večkrat nakazano, je pomembna novost zasnove prostorskega plana namenska
raba zemljišč. Glede na zakonodajo je mestnim površinam določena raba, ki daje
okvirno podobo nadaljnjega razvoja mesta in zaobjema različne kategorije. Trenutno
veljavni planski dokumenti poznajo za zelene površine poleg rekreativne rabe zgolj
kmetijsko, medtem ko prinaša zasnova prostorskega plana dodatne kategorije:
kategorijo športnih parkov, parkov, rekreacijskih območij ter prej omenjeni območji
primarne rabe – gozdne in kmetijske površine. (Prostorski plan Mestne občine ...,
2002)
Togo definiranje rabe je bilo pogosto razlog za neupoštevanje določil in največ
nesporazumov ter napačnih tolmačenj je bilo v zvezi z rekreativnimi in zelenimi
površinami. Izguba resursov je potekala ali nelegalno, ko so se brez odobritve
odgovornih služb vršili »neprimerni« ukrepi, ali pa legalno, ko so se površine preko
uradnih poti s spremembo rabe prekategorizirale. Nova zasnova zato predvideva
podrobnejšo »členitev in opredelitev« (str. 21) namembnosti, vendar do mešanja rab,
kot je predvideno za pozidane površine, ne bo prišlo. Kar je javnega interesa, kot na
primer zelene površine, bo strogo ločeno od pozidave (Doležal, 2005).
Gradnja na površinah »zelene rabe« bo tudi naprej mogoča: odvisna bo od kategorije
in bo segala od »poslovne in trgovske rabe« za kategorijo »športni parki« (Prostorski
plan Mestne občine ..., 2002, str. 21) do zgolj objektov, ki so potrebni za »izvajanje
njihove osnovne funkcije« pri kategoriji »parki« (str. 21).
Vendar ostaja vprašanje, v kolikšni meri bo mestnim oblastem uspelo obdržati dovolj
velik in kvaliteten delež zelenih površin, saj bi za to potrebovali nadzor, ki se do sedaj
ni vedno izkazal za učinkovitega (črne gradnje ...).
Kategorija in namenska raba nista nujno garancija za zaščito zelenih površin. Kot
opaža Gazvoda, zelenje stanovanjskih sosesk niso posebna skupina in zahteve po njih
tudi niso navedene pri stanovanjskih gradnjah istega dokumenta (Gazvoda, 2001).
Kljub temu, da se zeleni sistem opira na stanovanjska območja kot vire točkovnih
zelenih površin, so ta v veliki meri nezaščitena. Podobno bi lahko izpostavili za POT,
ki sicer ima posebno mesto v omenjenem dokumentu, vendar bi bilo zanjo smiselno
uvesti poseben urejevalni režim, saj jo ponekod obdajajo površine z neurejeno rabo.
Lahko bi določal pogoje za gradnjo ob njej: na primer tlorise sosesk, ki bi upoštevali
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POT in bi se razlikovali od sosesk v drugih delih mesta, kar bi celotno območje
ohranjalo bolj zeleno (Gazvoda, 2005).
Ob pomanjkanju urbanističnih standardov ter ob situaciji, kjer zasebni investitorji ne
zagotavljajo zelenih površin, trg pa ne prodaja bolje tistih stanovanj, ki imajo več
zelenih površin ampak prodaja praktično vse, je zeleni sistem kot upravnoadministrativni dokument lahko zanimiv, saj bi bilo preko njega možno rabo,
vzdrževanje in navsezadnje tudi norme zelenih površin pripisovati neposrednim
rabam, ki prihajajo v ključne segmente sistema. (Gazvoda, 2005)
Zasnova prostorskega plana je napredek v načrtovanju mestnega razvoja že zaradi
tega, ker se je v osnovi veljavnemu planu že pred leti iztekel rok trajanja. Pozitiven
razvoj je nakazan z vpeljavo zelenega sistema, vendar lahko kljub vsemu opazimo
pomanjkljivosti, ki bodo morda do izdelave novega prostorskega plana odpravljene.
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5. Pregled zelenih površin v Ljubljani
Ljubljana je, v primerjavi s podobnimi evropskimi mesti, relativno zelena. Občutek,
da je obdana z zelenjem, je posledica zelenega značaja širše in ožje okolice (Zahodno
in Vzhodno predalpsko hribovje, dinarske planote, Ljubljansko barje, Ljubljansko
polje) oziroma njenega zelenega pasu. Poleg tega so merodajne tudi njena velikost
(premer obvoznice približno 7 km), ki omogoča hiter prehod v izvenmestno zelenje,
in obstoječe zelene (tudi kmetijske) površine s pogostimi zalednimi povezavami. Tako
se količina zelenih površin nikoli ni izpostavljala kot kvaliteta ali problem (Špes et al.,
2000; Atlas mesta Ljubljana in okolica, 2005).
Poleg manjših zelenih površin, ki bi jih na karti Ljubljane lahko prikazali točkovno
(parki, igrišča, pokopališča in drugi) ali linearno (drevoredi, obrežja), so bistven člen
zelenih površin tako imenovani zeleni klini, ki se iz zaledja spuščajo v mestno tkivo,
tudi do mestnega središča, in z okolico tvorijo zeleni pas. Razvoj obsežnejših zelenih
površin v Ljubljani je bolj posledica naravnih danosti (topografija Grajskega hribaGolovca, niza Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, Barja), ki so preprečili urbanizacijo, in
deloma ambicij posameznikov kot pa posledica kompleksnih planskih načrtov.

5.1. Nastanek zemljevidov
Zemljevida 1 in 2, ki sta kot prilogi v formatu A3, sta nastala z namenom ustvariti
pregledno in poenostavljeno kartografsko gradivo in sta splošnega značaja. Njuna
podlaga je bila karta Ljubljane (Atlas mesta Ljubljana in okolica, 2005), osnova
površinskega pokrova pa ortofoto posnetek (Grafične enote rabe kmetijskih zemljišč,
2005), iz katerega je bilo moč okvirno razbrati površinski pokrov ter rabo.
Pri izdelavi je nastala dilema, katere površine prikazati in katere vire upoštevati. S
stališča samega obstoja bi nam ortofoto posnetki pokazali celoten zeleni pokrov
mesta, vštevši tudi vse vrtove okoli enodružinskih hiš ter infrastrukturno zelenje.
Smiselno je bilo izbrati samo določene tipe površin, ki se najbolj približajo izrazu
»javne« in so hkrati pomembne za kar največje število prebivalcev (na primer
rekreativna, kmetijska namenska raba). Vprašanje je bilo tudi merilo zemljevida, saj
bi bilo prezahtevno kartirati majhne zelene površine, zato so prikazane samo večje.
Kot najtežji problem se je izkazalo uvrstiti posamezno zeleno površino v ustrezno
kategorijo, saj:
•

pokrovnost ne pove veliko o namenski rabi (ne razlikuje mestne zelenice od
pašnika in ne pašnika od njivske površine v prelogu);

•

namenska raba je v planskih dokumentih zaradi izključno dveh različnih
kategorij zelenih površin (rekreativna in kmetijska) neprimerna za
ugotavljanje dejanske rabe;

•

kategorizacija je odvisna od cilja in kot primer je Grajski hrib v zasnovi
bodočega prostorskega plana zaveden kot mestni park – za nekatere velja že
sedaj kot park (Gazvoda, 2005) – vendar ga po večini prekriva gozd;
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•

dejanska namenska raba ni absoluten pojem, ker lahko območje kljub primarni
kmetijski rabi služi kot rekreacijska površina.

Zemljevid 1 v osnovi zajema samo večje javne zelene površine, torej je bil kriterij
dostopnost in ne lastništvo, ker bi sicer kmetijske površine ne bile upoštevane.
Uporabljene kategorije predstavljajo gozdne, kmetijske, travniške, parkovne, športne
in posebne površine. Merila so bila:
1. gozd
Gozd je bil na zemljevid vrisan izključno na podlagi površinskega pokrova, ki
ga je bilo moč razbrati z ortofoto posnetka. Raba prostora ni bila upoštevana,
tako da zemljevid ne razlikuje med gozdom, namenjenim rekreaciji (Golovec,
Šišenski hrib ...), parkovnim gozdom (Grajski hrib) ali gozdom s primarno
rabo (Golovec izven avtocestnega obroča).
2. Parkovne površine
Podlaga za območja s to kategorijo so deloma prevzeta z zemljevida
Ljubljane, deloma je vir lastno terensko opazovanje, deloma pa ocena ortofoto
posnetka. Ker ni bilo na voljo seznama parkovnih zelenih površin, ki so kot
takšni zabeleženi v planskih dokumentih, je bilo merilo ponekod subjektivna
odločitev. Pri tem so bila merodajna urejenost, bližina stanovanjskih objektov,
obiskanost, urbana oprema.
3. Travniki in zelenice
Travniki spadajo h kmetijskim površinam (skupaj s pašniki, sadovnjaki in
njivami), vendar nekaterim ne moremo odreči primarne rekreacijske funkcije
oziroma »neaktivne« kmetijske rabe. Takšne površine se razlikujejo od
njivskih in od pašnikov, zato imajo lastno kategorijo, kadar se lahko smatra, da
ne gre za izključno primarno rabo. Težko je govoriti o kmetijskih površinah na
Grajskem hribu in v določeni meri se lahko posploši, da so travniki izven
mestnega središča kmetijski. Meja med obema uporabljenima kategorijama je
zelo zabrisana, predvsem zaradi človeške narave, ki lahko eno površino
enakovredno deli med dve funkciji in/ali kategoriji.
Osnovna merila za to kategorijo so bila določena na podlagi subjektivne
presoje: možna rekreativna raba (sprehajanje, nabiranje cvetja, poležavanje v
travi ...), ne-intenzivna kmetijska raba (košnja trave za krmo; izključene so
ograjene in redno gnojene površine ter pašniki) in večje travnate površine ob
prometni infrastrukturi, vodotokih ter manjše zelenice. Ta kategorija je od
vseh najbolj groba, ker se ponekod vizualno težko prepozna dejanska
namembnost travnatih površin.
Podlaga za lociranje je bil površinski pokrov, razbran z ortofoto posnetka
(prevladujoča zelena prvina - trava). Najprej so bili izločeni travniki, ki so v
sklopu parkovnih površin. Pri preostalem delu so služile deloma lastne
terenske raziskave in ocena ortofoto posnetka. Večino travnikov v centru
mesta, med gozdnimi površinami, okoli vodotokov ter prometnih infrastruktur
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in v bližini stanovanjskih objektov (Murgle, Šiška ...) je bilo enostavno
kategorizirati. Ostali so travniki v bližini njivskih površin in ponekod je bilo
težko razločiti med njivo v prelogu in travnikom, ki je namenjen košnji za
krmo.
Na zemljevidu niso označene travniške površine ob določenih objektih, na
primer industrijskih in ob BTC-ju, ki imajo skupaj sicer veliko zelenih
površin, vendar te javnosti niso dostopne ali koristne, njihova namembnost pa
tako ali tako predvideva pozidavo. Enako so iz nabora izvzete površine ob
javnih stavbah, na primer RTV, zdravstvenih domovih, park Vile Podrožnik ...
4. Kmetijske površine
Določene so bile s pomočjo ortofoto posnetka, kjer so bile dobro vidne
predvsem njivske površine in sadovnjaki. Kmetijski travniki so bili izločeni v
teku kategorizacije rekreativnih travnikov.
5. Večje športne površine
V to kategorijo spadajo športni parki ter druga javna športna infrastruktura, ki
je kot taka označena na zemljevidu (strelišče, smučarska skakalnica, štadion).
V primeru kombinacije parka in športnih površin (Tivoli, Kodeljevo) je športni
del z grajeno infrastrukturo obravnavan v tej kategoriji.
6. Posebne zelene površine, katerih lokacija je bila prevzeta iz zemljevida
Ljubljane
o Pokopališče, živalski vrt in botanični vrt so poseben tip zelenih
površin, dostop do njih je lahko omejen (ograja, vstopnina). Na
zemljevidu so izrisane, njihova oznaka pa se nahaja na prosojnici.
o Športni objekti oziroma športne površine, ki so manjšega obsega in v
sklopu izobraževalnih institucij (šole, univerza, študentski domovi) in
stanovanjskih sosesk ali je dostop do njih omejen na drugačen način
(kopališča). Obe kategoriji sta označeni izključno na prosojnici.
Zelenje športnih površin in šol v diplomski nalogi niso bili natančneje
obravnavani, vendar jih je zaradi njihove prisotnosti in pogostosti
potrebno omeniti, sicer bi njihovo ignoriranje pomenilo osiromašenje
dejanskega stanja oziroma potenciala.
Pri določitvi območij oziroma lokacije zelenih površin je šlo pogosto za subjektivno
presojanje, ker objektivna merila (javni, pol-javni, zasebni značaj ter rekreativna,
kmetijska raba) niso zadostovala. Lahko se na primer zgodi, da bi se pri drugi
kategorizaciji nekatere travniške površine znašle pri soseskah ali pri kmetijskih
površinah. Za ta proces je značilno, da je rezultat odvisen od meril ter cilja. S to
inventarizacijo naj bi bile upoštevane bistvene kategorije zelenih površin, ki so zaradi
svoje
velikosti
in
značaja
pomembne
za
prebivalstvo.
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Drugi zemljevid prikazuje območja dveh tipov stanovanjske zazidave (Simoneti, 1997), s
katerima povezujemo ustrezni vrsti odprtih površin:

•

Večstanovanjski tip, ki združuje objekte tipa blok, stolpnica, večstanovanjski
objekt in ima značilne pol-javne odprte površine (tipičen primer je soseska).

•

Enodružinski stanovanjski tip, ki združuje objekte tipa prostostoječa, vrstna in
atrijska hiša, s katerimi povezujemo zasebne zelene površine, ki imajo zaradi
svojega deleža od vseh zelenih površin ter zaradi funkcije zadovoljevanja
potreb svojih številnih (upravičenih) uporabnikov pomembno vlogo.

Osnova za določitev stanovanjske zazidave je bil zemljevid Ljubljane, s pomočjo
katerega so bila izrisana območja urbanizacije. Ortofoto posnetek je dal možnost
nadaljnjega razlikovanja obeh stanovanjskih tipov:
enodružinski je bil enostavno določljiv, kot bolj problematičen pa se je izkazal
večstanovanjski, saj je (ponekod) težko razlikovati med stanovanjskim, poslovnim in
mešanim objektom. V takšnem primeru je šlo za subjektivno presojanje in deloma za
terensko delo, ki se je v mestnem središču izkazalo za zelo koristno.
Na podlagi zemljevida 2 so bila določena »območja koncentracije prebivalstva« (glej
prosojnico zemljevida 1), ki na grobo zaobjemajo območja večstanovanjske gradnje.
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Splošen pregled zelenih površin

Na grobo in v idealnem smislu bi lahko Ljubljano delili na pet zelenih klinov, ki
delijo mesto na pet urbaniziranih krakov (glej shemo 1). Ti kraki, značilnost urbanega
razvoja Ljubljane, predstavljajo večje sklenjene zelene površine, od katerih sta
vzhodni in zahodni krak pretežno gozdnata, ostali pa bolj kmetijski in manj očitni.
Vmesne zelene površine so običajno manjših dimenzij, njihova meja pa bolj izrazita
in bolj stalna. So primarno namenjene človekovim prostočasnim in družbenim
dejavnostim, imajo pa tudi druge funkcije.
Drugačnega značaja so zelene površine ob stanovanjskih enotah, ki se nadalje
razlikujejo med seboj po vsebini in delijo na: manjše površine ob individualnih hišah
in zelenilo okoli večstanovanjskih objektov - soseskah.
5.1.1. Zeleni klini
Južni krak predstavlja zadnje obronke barja, ki je zaradi slabe nosilnosti barjanskih tal
neprimeren za gradnjo. Poleg tega gre za izjemen ekosistem, ki bo v prihodnosti
verjetno dobil svoje mesto v lastnem krajinskem parku, kar pa do sedaj ni zaviralo
gradnje, predvsem ne črne. V tem klinu se prepletata pozidava s kmetijsko rabo na
melioriranih tleh, ki prevladuje z oddaljevanjem od urbaniziranega območja.
Shema 2: Zeleni klini Ljubljane.

Vir: Atlas mesta Ljubljana in okolica, 2005
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Vzhodni in zahodni krak (Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib ter Grajski hrib-Golovec) sta
zaradi reliefa prav tako neprimerna za gradnjo. Grajski hrib je bil iz strateških vzgibov
v srednjem veku dolgo časa neporaščen, območje Tivolija pa namenjen parkovnim
površinam. Danes sta oba morfološki sestavini mesta, (poraščen) grajski hrib pa
veduta Ljubljane. Ta horizontalna kraka sta pomembna, ker segata v samo središče
mesta in tvorita tako imenovano »Ljubljanska vrata«. Zaradi gozdnatosti, vključujeta
skoraj celoten gozdni pokrov znotraj obvoznice, sta primerna za rekreacijo, ki je
postala prevladujoča raba, manjšo funkcijo imata pri mestni klimi ter v
ekosistemskem smislu.
Vzhodni, zahodni in južni klini imajo pomembno povezavo z zaledjem, so naravno
utemeljeni in izraziti. Severnima klinoma, torej iz smeri Kleče in Tomačevo, to
manjka in ležita na stavbno ter kmetijsko ugodnih tleh. Segata globlje v mestno tkivo
kot (izrinjeno) Barje in kombinirata pretežno kmetijsko in urbano rabo površin. Ker se
delno nahajata na pomembnem vodovodnem rezervatu, na katerem je bilo konec
devetdesetih načrpane preko polovice vode (Brečko Grubar et al., 2000), je potrebno
območji varovati.
Praviloma je to urejeno z vodovarstvenimi pasovi, ki so glede na nevarnost
onesnaženja hierarhično organizirani (prvi, drugi, tretji) (Brečko Grubar et al, 2000).
To naj bi stopnjevano omejevalo rabo zemljišč ter rast mesta proti severu, je pa v
bistvu kompromisna rešitev med urbanizacijskimi pritiski in dejansko potrebo po
varovanju voda. Priporočena »gozdna, neintenzivna kmetijska in rekreacijska raba
zemljišč« (str. 177) se večinoma ni upoštevala, o čemer pričajo divja odlagališča in
prekomerne koncentracije nitratov (tudi zaradi kanalizacije in greznic) in hranilnih
snovi (Uradna stran Mestne občine Ljubljana, 2005). Problematika onesnaževanja pa
je širše narave, saj se kmetijstvu in odlagališčem, ki sta lokalna onesnaževalca,
pridruži še onesnažen zrak (Zeleni sistem mesta ..., 2001), tako da je verjetno gozd kot
»naravna čistilna naprava« najprimernejša raba zemljišča.
Primarna funkcija območja je torej vodonosnost, pri čemer prva dva varovalna pasova
ne potekata po celoti namišljenih klinov, ampak sta, z izjemo območja severno od
BTC-ja, omejena z obvoznico (črpališča so izven obroča). »Mestna dela« klinov sta
pretežno urbanizirana (industrijska cona Stegne, Savsko naselje in drugi) - izjema je
območje pri tomačevskem, kjer nepozidanost ohranjajo pokopališče Žale, kmetijske
površine in kop proda. To se bo v prihodnje spremenilo z načrtovano vpadnico, ki naj
bi razbremenila Dunajsko in Šmartinsko cesto, potekala pa po sredini (še)
ohranjenega klina.
Klini imajo, poleg že omenjenih funkcij, tudi lokalno mestnoklimatsko vlogo,
predvsem gozdnata območja. Največji potencial imata severna (savska) klina, saj je
njuno zaledje - višjeležeči obsavski prostor - tisti segment, ki bi lahko na to območje
prinašal hladnejši in bolj vlažen zrak. Tega bi bilo potrebno kanalizirati, da bi se čez
mesto stekal proti nižjeležečemu Barju, vendar je urbanizacija ponekod že preveč
napredovala (Simoneti, 2005). Linhartova je v Zelenem sistemu omenjena kot
pomembno območje pretoka, ampak je ob današnjem trendu pozidave vprašljivo,
kako bo zadnje severne zelene površine znotraj obvoznice mogoče ohraniti.
Princip petih klinov, ki je spontano narekoval urban, prometni idr. razvoj mesta, je na
sredini prejšnjega stoletja postal uradna razvojna shema planskih dokumentov. Klini
omogočajo grobo rahljanje mestne strukture ter manjše razdalje med urbaniziranimi
površinami in večjimi zelenimi. Razvoj danes pa se vedno bolj odmika od te ideje –
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barjanski »zeleni« krak, ki je površinsko najširši, je vedno bolj odrinjen – južni del
mesta postaja polkrožen, barje pa vedno bolj njegov rob kot klin. Nevarnost je, da
bodo Ljubljani v bližnji prihodnosti ostali zgolj štirje klini ali manj. Od vseh petih sta
najbolj zelena in z največjim deležem ostala horizontalna klina, ki potrjujeta, da so
večje zelene površine predvsem posledica reliefa.
5.1.2. Manjše zelene površine
Pri obravnavanju teh površin gre za parkovne ureditve, trge z zelenim programom,
posebne zelene površine (živalski vrt, botanični vrt, pokopališče, športni parki) zelene
površine sosesk, manjše zelene zaplate, obrežja, drevorede ..., skratka površine, ki jih
je večinoma moč prikazati točkovno ali linearno oziroma so po površini heterogeni in
omejeni - tak primer je park Tivoli -, v nasprotju z gozdnimi ali kmetijskimi
površinami.
5.1.2.1. Parkovne ureditve
Parkovne ureditve, izjeme med njimi so precej velike in torej netočkovne, so najbolj
razširjene v mestnem središču, predvsem na območju Ljubljanskih vrat, to je med
Tivolijem in Ljubljanskim gradom. Obe sta sami po sebi zelo pomembni zeleni
površini, Tivoli za zdaj edini mestni park in na višjem nivoju del Krajinskega parka
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki je bil zavarovan z odlokom leta 1984 (Uradna stran
Mestne občine Ljubljana, 2005).
Slika 4: Tivoli.

Vir: avtor, 2005
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Današnja mreža se je razvila iz ostankov nekdaj večjih, predvsem zasebnih vrtov in
nekaj novih parkovnih površin, na primer Zvezda park iz nekdanjega Kapucinskega
samostana ... Zanimivo je, da mlajši oziroma priključeni deli mesta (Šiška, Bežigrad,
Vodmat, Trnovo, Vič ...) izkazujejo več zelenic in celo kmetijskih kot parkovnih
površin. Razlog je verjetno v tem, da so se zaradi sprva počasne rasti mesta obstoječe
zelene površine (zasebni parki, vrtovi, grajski in samostanski kompleksi) sicer krčile,
a ohranile, hitra urbanizacija konec 19. stoletja pa je ob širitvi pred seboj imela le
kmetijske površine in majhne vasi, tako da je bila skrb za ustvarjanje zelenih površin
prepuščena investitorjem. Individualne hiše so poleg tega imele lastne vrtove in na
območju starih meščanskih vil Rožne doline, Bežigrada, Spodnje Šiške, z izjemo
Mirja (Toscaninijev park), ni nobenega parka.
Enako velja za blokovno gradnjo medvojnega obdobja in povojnih sosesk, kjer je bilo
zelenilo med objekti mišljeno zadostovati potrebam prebivalcev oziroma kot mašilo ni
bilo del konceptualnega planiranja.
Veliko površin se ne smatra kot parkov, tudi poimenovani niso, vendar imajo
določene parkovne poteze (klopi, urejene poti ...) in jih lahko štejemo mednje, zato so
kot taki na zemljevidih 1 in 2 tudi označeni (na primer ob policijski postaji v
Kosezah).
Posebno pozornost si zaslužijo otroška igrišča, kar pa je preobsežna tematika, zato
niso podrobneje omenjena in klasificirana. Dejstvo je, da je otroških igrišč premalo
(Simoneti, 1997) oziroma so ta v slabem stanju ali napačno razporejena. Zanimivo je,
da so kljub manjšem številu otrok (v primerjavi s prejšnjimi desetletji) površine zanje
plod novejših razprav. Verjetno je to posledica razvoja družbe, kjer se danes iz
»varnostnih razlogov« otroci manj igrajo na cesti in je »kakovostnemu« preživljanju
prostega časa posvečeno več pozornosti. Vseeno pa se dogaja, da se v novejših
soseskah otrok ne upošteva in soseska Mostec je bila v celoti zasnovana brez igral.
5.1.2.2. Športni parki
Med specifične zelene površine spadajo tudi športni parki, kjer gre za večje parke s
pretežno športnim programom in grajeno infrastrukturo - v nasprotju z odprto krajino
»zelenih« parkov. Športni parki Svoboda, Ilirija in Ljubljana so primeri takšne
izključne rabe. Pogosto pa je športna infrastruktura samo dopolnitev obstoječega
parka, kar je primer Športnega parka Kodeljevo in severnega dela Tivolija, kjer gre za
kombinacijo parka in rekreacijskih površin. Problematična pri tem ni rekreacijska
funkcija, ampak grajena infrastruktura (dvorane, parkirišča ...), ki v parkovno
zasnovano območje vstavi tujek, ki iznakazi organsko celoto. Veliko tipologij športne
parke zaradi grajenih objektov ne vključuje v zelene površine, h katerim po tem
kriteriju spadajo samo površine odprtega tipa.
Z vedno večjim poudarkom na prostem času in kvalitetnem preživljanju le-tega je
športna dejavnost v zadnjih letih priča specializaciji, čemur sledijo tudi njej
namenjene površine. Javno dostopne športne površine izginjajo tudi zaradi svoje
nerentabilnosti, kar se kaže v novih soseskah, ki, v primerjavi s starejšimi, nimajo
urejene niti ene take površine. (Prostorski plan Mestne občine ..., 2002)
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5.1.2.3. Zaplate in zelena prometna infrastruktura
Manjše zelene površine obsegajo razne zaplate, ki brez uporabnikov in programa
samevajo oziroma bi se lahko bolje koristile. V nekaterih primerih gre za površine, ki
so lahko zgolj »mašilo«, pogosto pa za ostanke zelenja, ob križiščih ali drugih
nepriljubljenih lokacijah - na primer zaplata med Tivolsko cesto in
primorsko/kamniško železnico. Vprašanje takih nekoriščenih površin bi se lahko hitro
rešilo z ustrezno programsko vsebino in urejeno dostopnostjo. Nekatere se zaradi
lokacije vseeno ne da ravno spremeniti v zabaviščni park, lahko pa z ustreznimi
dopolnitvami postanejo (bolj) kakovosten del prometne infrastrukture.
Kategorija zelenja ob prometni infrastrukturi ima predvsem členitveno funkcijo in
zaobjema zelene površine ob prometnicah, saj so zaradi bližine ceste za drugo
funkcijo neprimerne. Pri tem je vredno omeniti kolesarske in pešpoti, ki imajo kljub
prometni funkciji z njimi veliko skupnega, saj potekajo na primer v mestnem središču
pogosto ob zelenih površinah in so tudi pomemben element parkov, na splošno pa se
tak način mobilnosti običajno povezuje s prostim časom in ekološkem vedenjem.
Mreža kolesarskih poti je v različnih delih mesta različno razvita, lahko pa sklepamo,
da večinoma ni bila element širših planskih načrtov, saj so ponekod nastale naknadno,
na račun peščevega prostora ali voznega pasu.
Posebno mesto ima POT, ki kot strukturna povezava vodi skozi različne dele mesta in
reliefne oblike. Ponekod degradirana se v drugih delih mesta izkaže kot izjemen
element v pokrajini, ki omogoča prebivalcem prostočasne aktivnosti v naravi.
Prometno sicer ni pomembna v smislu časovno hitrega dostopa od enega kraja do
drugega, vendar je na posameznih delih (med Mostecem in Vičem, Golovec ...)
rekreativno uporabljena za sprehode in kolesarjenje, kjer prečka stanovanjska
območja (BS 3, Nove Jarše ...) pa nastopa kot kvaliteten del infrastrukture soseske.
Med prometno zelenje sodi tudi drevored, ki ima v mestni zgodovini svojo vlogo kot
estetski in stilni element in ima poleg členitve tudi druge praktične lastnosti. Razcvet
so imeli v 19. stoletju, a se jih veliko ni ohranilo, medtem ko se jih danes načrtovalci
ne poslužujejo v tolikšni meri. Poleg tega je njimi povezana večja skrb kot na primer z
mestnim gozdom, ker jih je potrebno redno vzdrževati. Kljub vsemu individualizirajo
marsikatero ljubljansko cesto, na primer Resljevo, predvsem so zvesti spremljevalci
vodotokov, zaradi majhnega obsega pa so pogosto spregledan element. Drevoredi
imajo zelo veliko vlogo pri ozelenjevanju mesta, saj je niz posameznih dreves
najboljši približek parku ali gozdu, poleg tega lahko vizualno najbolj pozelenijo ulice.
Dober primer je na primer POT, ki ima na določenih odsekih drevoredni značaj,
drugod pa je samo »pot«.
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5.1.2.4. Obrežja
Kot stik med urbanimi strukturami in reko so bila obrežja vedno deležna velike
pozornosti. Obrežja večjih (Ljubljanica, Sava) in manjših vodotokov (Mali Graben,
Gradaščica/Glinščica) so zaradi melioracij v različnih stanjih, povečini pa se
oddaljujejo od uporabnosti in ljudi.
Za Ljubljano je najpomembnejša reka Ljubljanica, ki prečka in je sestavni del
mestnega središča. Njen tok je na območju pred in po Grubarjevem prekopu veliko
bolj naraven in dostopen kot njeno obrežje skozi ostali del mestnega središča, ki je za
ljudi neuporaben – izjeme so trnovska Ljubljanica in Špica ter dostopna točka na
prulski strani. Vprašanje smiselnosti in potrebe po zazidavi kot protipoplavnem
ukrepu ni mogoč brez upoštevanja širšega vodnega zaledja, predvsem območja
»barjanske Ljubljanice«, ki ima pri zadrževanju vode pomembno vlogo. Poleg tega je
mestno jedro s takšnim razvojem dobilo Plečnikovo kulturno dediščino in strma
naravna nabrežja itak onemogočajo prostorsko zahtevne projekte v svoji bližini. Ker
obvodna sprehajališča v stilu pariške Sene niso možna, predstavljajo obstoječe
cvetlične grede in gostinski lokal dober način, kako obogatiti ponudbo mestnih brežin.
Precejšen del ostalega položnejšega obrežja je vsebinsko prazen - težava pri dostopu
do reke je privatizacija bregov Ljubljanice (na primer Kodeljevo, Moste) in
ljubljanske Save, kar »omejuje dostop do javnega dobra« (Plut, 2000, str. 158) in ima
velik vpliv na zapostavljanja identitete
Ljubljane kot mesta ob reki (str. 158).
Slika 5: Gradaščica – neurejen arhitekturni
biser.

Še bolj neizkoriščen potencial predstavlja
Gradaščica, kateri je bil z betonskim dnom
vzet vsakršni naravni pridih, olajšan pa
njen dostop. Z obzirom na hudourniški
značaj tega vodotoka je takšna melioracija
znižala nevarnost poplav na najbolj
izpostavljenih predelih. S Plečnikovo
arhitekturo se poleg tega lepo vklaplja v
naravno okolje ter deluje v osnovi zaradi
čistih linij urejeno. Z vidika samočistilnih
sposobnosti in splošnega ekološkega,
mestnohigienskega
ter
rekreativnega
značaja pa je območje osiromašila, saj
zaradi nevzdrževanosti deluje zapuščeno.

Vir: avtor, 2005

Obrežje manj znanega Malega grabna je
zaradi oddaljenosti od urbaniziranih
površin in mestnega jedra ostalo relativno
nedotaknjeno, vendar je njegova poplavna
nevarnost narekovala določene varnostne
ukrepe. Njegov tok spremljajo različne
kmetijske površine, POT, obvoznica in
novejše stanovanjske hiše, tako da je
njegov prihodnji razvoj pretežno odvisen
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od namenske rabe okolice, vendar zaradi svoje ekološke vrednosti območja
Gradaščici podobnih ukrepov ni za pričakovati.
Kljub temu, da je tok reke Save izven obravnavanega območja, ima za mesto
pomembno vlogo, saj predstavlja to območje njegovo severno zeleno zaledje, ki
strukturno nadaljuje prevladujočo kmetijsko in gozdno rabo, je pomembno
rekreacijsko območje, v veliki meri napaja podtalnico in ima pomemben klimatski
potencial.
Razvojni trendi in Zasnova prostorskega plana kažejo, da se posveča območjem ob
vodotokih vedno večjo pozornost. Mestna občina je tako razpisala natečaj za ureditev
mestnega dela Ljubljanice (prva nagrada ni bila podeljena), vsebinsko se z ladjicami
ter gostinsko ponudbo pri Špici dogajanje okoli nje vedno bolj diverzifira in Sava z
graditvijo hidroelektrarn in akumulacijskih jezer ne bo pridobila samo na površini,
ampak tudi na pomenu. Predvsem večji vodotoki so v zasnovi bodočega prostorskega
plana bolj opredeljeni kot manjši, vendar tudi za te interes raste.
5.1.3. Zelene površine ob stanovanjskih objektih
V to kategorijo spadata dva podtipa zelenih površin, ki se po svoji vsebini in značaju
zelo razlikujeta.
Območja individualnih vrtov v Ljubljani so v svoji zgodnji obliki nastala v srednjem
veku na majhnem območju tik pod Grajskim hribom. Te, tako imenovano »stare
mestne hiše«, ki imajo zaradi pomanjkanja prostora na razpolago nič ali malo zelenih
površin, služijo danes kot večstanovanjski objekti in so kot taki prikazani na
zemljevidu. Označena kategorija individualnih vrtov oziroma gradnje zajema
stanovanjske objekte, ki so nastala od druge polovice 19. stoletja naprej, predvsem v
povojnem obdobju prejšnjega stoletja. Sem spadajo med drugim območja starih
meščanskih vil (Rožna dolina, spodnji Bežigrad, Kodeljevo, Mirje in drugi), povojne
socialistične gradnje – individualne ter vrstne hiše (območje Barja, Murgle, Vič) – in
druge. Zelene površine te kategorije so zasebna last in običajno javnosti niso
dostopna. Kot že omenjeno, imajo zasebne zelene površine vseeno veliko vlogo pri
uresničevanju potreb posameznika in ker zavzemajo, sodeč po zemljevidu 2,
precejšen del Ljubljane (znotraj obroča obvoznice), imajo svojo težo.
Zanimive so hiše v delih mesta, ki ležijo izven strogega centra in so ohranile še dokaj
pristen kmečki značaj. Teh je več v Šišenski smeri, predvsem za obvoznico, in proti
vzhodu (Bizovik, Hrušica). Njihova značilnost so kmetijske površine, ki prevladujejo
nad ostalimi zelenimi površinami, saj gre pogosto za kmetijska gospodarstva. Zaradi
tega niso primerljive z mestnimi »kolonijami«, vendar njihovi prebivalci prav tako ob
objektu izživljajo svojo potrebo po zelenilu. V prid temu, da lahko ta območja
prištevamo h kategoriji individualnih hiš, je tudi dejstvo, da tam suburbanizacija
vedno bolj širi mestni način življenja.
Individualna gradnja in z njo povezani individualni vrtovi so prisotni na skoraj
celotnem teritoriju Ljubljane (znotraj obvoznice), vendar je manjša koncentracija
značilna za severozahodni del (predvsem industrija in velike/stare soseske).
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Na ostalih območjih se mešajo individualna in blokovna gradnja. Ker so bloki in
soseske, skupaj s pripadajočim zelenjem, plod razvoja in filozofije 20. stoletja, je
center mesta specifično območje: tam velike večstanovanjske stavbe baročnega izvora
niso tipični predstavnik te kategorije – atrij je kot zasebna površina ponekod ozelenjen
- vendar so bili zaradi svojega obsega vključeni. Bloki imajo svoj začetek v
medvojnem obdobju, pospešen razvoj pa je zadeva povojnega časa. Nahajajo se
pretežno ob mestnih vpadnicah, svojo »čistost« pa so dosegli v tako imenovano
klasičnih soseskah, predvsem Zupančičevi jami, Štepanjskem naselju, Fužinah in
drugod. Površinsko gledano zavzemajo manjše območje kot individualne hiše, vendar
imajo specifično zelenje in koncentracija tam živečih ljudi nedvomno večjo težo.
Če bi želeli posplošiti, bi lahko rekli, da horizontalna klina delita mesto na:
•

severni del, kjer se nahaja približno 3/4 blokovne gradnje Ljubljane, ki je tam
površinsko izenačena z individualno, in

•

južni antipol, kjer površinsko prevladujejo individualna gradnja z ustreznim
tipom zelenih površin.

5.1.4. Primarna raba prostora
Neodvisno od funkcije se kmetijskim in gozdnim površinam pripisuje primarno rabo,
ki na območju Mestne občine Ljubljane zavzema več kot dve tretjini površine
(vključuje tudi pretežno gozdnat vzhodni del občine). Pomen in vloga takšne rabe se s
spremenjenim načinom življenja v mestu razvija: ta je prešla od pridelave hrane in
lesa v bolj kompleksno in večfunkcionalno rabo ter v »ravnanje z naravnimi viri,
gozdom, tlemi in vodami« (str. 109). Poleg ekološkega in socialnega pomena, ki ga
imajo te površine za okolico in ljudi, sta z njimi v povezavi še kulturna in prostočasna
zavest, kar se kaže v velikem pomenu kulturne krajine ter poudarjeni rekreativni
funkciji. (Prostorski plan Mestne občine ..., 2002)
5.1.4.1. Kmetijske površine
V kategorijo kmetijske površine spadajo njive, sadovnjaki in travniki s pretežno
pridelovalno funkcijo (za razliko od rekreativnih travnikov).
Že na prvi pogled se lahko razločno vidi, da v centru in bližnji okolici ta kategorija
skoraj ni prisotna, saj je gosta zazidava preprečila oziroma izrinila takšno rabo tal.
Frekventnost in velikost kmetijskih površin se radialno veča iz centra navzven in
doseže vrh blizu obvoznice ob vzhodnem, zahodnem in južnem klinu. Več kot med
gosto zidanimi območji je kmetijskih površin v delih Ljubljane s kmečkim značajem
(Hrušica, Bizovik), ob barjanskih suburbanih predelih in neposeljenem delu južnega
in jugozahodnega roba Šišenskega hriba. Sliko velikih in sklenjenih kmetijskih
površin razbijajo manjša stara kmečka gospodarstva, na primer med Vodnikovo cesto
in Šišenskim hribom, ali Krakovo, ki še vedno zalaga mestno tržnico z zelenjavo.
Manjša koncentracija na severnih klinih je deloma izšla iz pospešene širitve zazidave
proti talno ugodnem severu in gradnji površinsko velikega BTC-ja oziroma
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industrijskih con Stegne in Moste. Kljub temu zapolnjujejo kmetijske površine
ponekod vmesni prostor, bolj pogoste pa so severno od obvoznice, kar je v precejšnji
meri posledica režima vodovarstvenega pasu.
Posebnost so vrtičkarske kolonije, ki jih je na ortofoto posnetkih mogoče prepoznati,
vendar jih je zaradi njihove nestanovitnosti težko beležiti. Te se nahajajo blizu
območij večjih prebivalstvenih koncentracij (soseska Štepanjsko naselje ...), v
industrijskih conah ali blizu obvoznice.
Na splošno bi lahko kot (večja) kmetijska izluščili štiri območja: Bizovik, del
tomačevskega kraka, Koseze-Dolgi most ter južni/barjanski del.
5.1.4.2. Travniki
Kot je bilo že na začetku poglavja razloženo, izkazujejo travniške površine določen
umestitveni problem: namenska raba v sedanjem prostorskem planu predvideva ali
kmetijsko ali rekreativno rabo, dejanska pa se pogosto razlikuje. Tako bi edino
terenske raziskave pokazale, če spada travnik med kmetijske površine oziroma je
primarna funkcija kmetijska ali rekreativna. Na splošno velja, da so (večje) travniške
površine v središču mesta in na urbaniziranih območjih (na primer individualne hiše,
bloki ...) rekreativne, vendar obstajajo izjeme: travniki pod Rožnikom so na primer
namenjeni konjereji in ograjeni, prav tako so podobni zraven Štepanjskega naselja
posledica preloga. Da so meje še bolj zabrisane pa dokazuje dejstvo, da so prav zadnji
omenjeni travniki tudi v rekreacijski uporabi.
Slika 6: Kmetijski travnik sredi Šiške.

Vir: avtor, 2005
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Travnik lahko smatramo kot nasprotje gozda, torej odprt prostor v prvinskem smislu,
lahko celo v dvodimenzionalnem. Njegova bistvena značilnost je trava, vendar ima
lahko različno sestavo: od grmičevja do posameznih dreves in manjših grajenih
objektov. Pogosto jih srečujemo ob prometni infrastrukturi, saj zaradi svoje velikosti
ne zastirajo pogleda, ali pa ob vodotokih, kjer bistveno vplivajo na vtis vzdrževanosti
- če so ti seveda vzdrževani. Vsebinsko so monotoni in lažji za urejanje, kar jih
razlikuje od parkovnih površin.
Ob pogledu na zemljevid se lahko vidi, da so prisotni v vseh delih mesta. Pogosti so
ob športnih objektih, kjer lahko dopolnjujejo športne aktivnosti, ob šolah ali ob gozdu,
kjer se menjavajo s sadovnjaki. Med posameznimi objekti rahljajo grajeno strukturo
in so pogosti spremljevalci POT-i ali prometne infrastrukture, predvsem avtoceste. Na
obrobjih in v bližini njivskih površin imajo tudi kmetijsko funkcijo, saj jih kosijo
kmetje, medtem ko za »mestne« travnike/zelenice skrbijo prebivalci ali ustrezne
službe. Trend na območju za Šišenskim hribom nakazuje prihodnji razvoj, ki je
predviden tudi v zasnovi prostorskega plana: nekatere kmetijske površine, med njimi
tudi določeni travniki, naj bi prešli v mešano rabo (Prostorski plan Mestne občine ...,
2002), kar predvideva večjo rekreativno vrednost, predvsem v bližini novejših
stanovanjskih območij.
5.1.4.3. Gozdne površine
Gozdne površine zavzemajo pretežni del vzhodnega in zahodnega klina in s tem
predstavljajo največji delež zelenih površin znotraj avtocestnega obroča, ki so povrh
tega še sklenjene. Segajo tako v sam center mesta kot tudi v zaledje, torej zeleni pas,
pri katerem ima edino gozd na Golovcu zaradi avtocestnega predora neprekinjen
potek in s tem velik migracijski pomen za živali. Njihov obstoj je predvsem posledica
reliefa, ki je oteževal pozidavo. Iz ekonomskega vidika ti mestni gozdovi niso
pomembni, saj je primarna funkcija rekreacijska, o čemer priča veliko število urejenih
poti in inštalacij (na primer trim steza, skakalnica, strelišče).
Gozdne površine poudarjajo členitveni vpliv obeh klinov, vplivajo tudi lokalno na
mestno klimo in so velikega ekološkega pomena. Zaradi sklenjenosti so zelo
pomemben habitat raznim rastlinam in živalim, ki so pred človekovimi vplivi bolje
zaščiteni. Sicer je gozd redka pojavna oblika in se, v manjših razsežnostih, nahaja na
»kmetijskem« jugozahodu, kjer je deloma ostanek nekdanjega gozdnega pokrova ali
pa (pogosteje) travnik v zaraščanju.

5.2. Problemi in norme
Kot je bilo omenjeno in se lahko vidi na zemljevidu, v Ljubljani ni problematična
količina zelenih površin, saj je razmerje med pozidanim in odprtim prostorom
približno 1:4 (Plut, 2000, str. 157) oziroma naj bi po podatkih Komunalnega podjetja
Ljubljana leta 1988 na prebivalca prišlo prek 25 m2 zelenih površin (Špes et al, 2000,
str. 172). Novejši podatki govorijo o rahlo višjem povprečju - 28 m2 (Šuklje Erjavec,
2005).

49

Takšni podatki so zelo relativni in potrebno je upoštevati, da ne povedo nič o strukturi
in kvaliteti zelenih površin. Velika razlika je med mestom z ogromnim in
nepreglednim parkom in mestom z mrežo več manjših, a zato bolj razporejenih
parkovnih površin. Prav tako ni moč razbrati o kvaliteti širšega okolja, ki pomembno
vpliva na dojemanje zelenja prebivalcev nekega območja: razlika je, če govorimo na
primer o Las Vegasu, ki je »umetno« mesto sredi puščave ali Brasilio, prav tako
»umetnim« mestom sredi džungle.
V tem smislu prej omenjenih 25 oziroma 28 m2 nakazuje na kvantitativno zadovoljiv
delež zelenih površin, saj pripisujejo urbanistični kriteriji prijetnim bivalnim okoljem
med 25 in 45 m2 zelenih površin na prebivalca (Špes et al, 2000), kamor se Ljubljana
vsekakor uvršča. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje:
•

V omenjenem primeru (25 m2) na prebivalca niso vračunane površine, ki jih
komunalno podjetje ni urejalo (individualne vrtove...) in do katerih ne-lastniki
nimajo dostopa.

•

Zazidava v Ljubljani se je v zadnjih desetletjih nenehno gostila, nove in
kvalitetne zelene površine pa so izostale. Situacija se nenehno spreminja, saj je
mestno tkivo po svoje živ »organizem«, ki se razvija.

•

Številka ne pove nič o kakovosti (vsebina, urejenost ...) in razporejenosti
zelenih površin.

Za mesto in vrednotenje zelenih površin sta pomembna dva vidika, ki določata, kako
koristne so zelene površine za uporabnika: njihova struktura in njihova kvaliteta.
5.2.1. Vprašanje strukture
V Ljubljani predstavljata horizontalna klina največji sklenjeni zeleni površini. Če bi ju
odmislili, bi postalo prej omenjeno razmerje pozidanega in odprtega prostora bolj
izenačeno. Drugače je s parkovnimi površinami, ki se nahajajo pretežno v centru
mesta, medtem ko v ostalih rezidenčnih predelih zelene površine predstavljajo
glavnino ali zasebni vrtovi ali pol-javno medblokovno zelenje. Velik problem
ljubljanskih javnih zelenih površin torej ni v količini, ampak v njihovi strukturi, to je
fizični razporeditvi in dostopnosti za uporabnika.
5.2.1.1. Razporeditev zelenih površin
O tem priča podatek, da živi zgolj 65 % prebivalcev v območju dobre dostopnosti do
zelenih površin (javno dostopni parki, zelenice, travniki, gozdovi) (Špes et al, 2000).
Kriterij predstavlja razdalja 500m (ki jo omenjajo tudi drugi avtorji, na primer
Lendtholt) od zelenih površin, katerih primarna funkcija je rekreacijska in
mestnohigienska, ne pa ekonomska. Tako nastanejo kartirane vrzeli (glej shemo 3) v
sicer »zelenem« južnem, barjanskem delu in v soseskah Štepanjsko naselje, Nove
Fužine in Dravlje, v katerih zelene zaplate zaradi majhnosti niso bile upoštevane.
Vendar lahko na primer lastniki individualnih hiš svoje potrebe po zelenih površinah
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potešijo ali vsaj deloma nadomestijo tudi v lastnem vrtu, nekateri pa v gozdu ali
kmetijskih površinah s (sicer) sekundarno rekreacijsko funkcijo.
Shema 3: Dostopnost do zelenih površin.

Vir: Špes et al., 2000

Veliko bolj pereče je vprašanje po razporejenosti zelenih površin na območjih z
visoko prebivalstveno koncentracijo. Razlika je namreč v pomanjkanju na primer
parkovnih površin v Rožni dolini – območju meščanskih vil - ali blokovni soseski
Novih Jarš. Pri tem je potrebno upoštevati objektom pripadajoče zelenje, to so v
primeru sosesk zelenje med posameznimi bloki in pri individualnih hišah njihovi
vrtovi.
Ob pogledu na zemljevid 2 je moč izluščiti bistvena območja koncentracije blokovne
in individualne gradnje, na podlagi katere lahko sklepamo tudi o koncentraciji
prebivalstva (prosojnica zemljevida 1). Območja večje koncentracije, torej
večstanovanjska gradnja, dosti bolj povzemajo smeri krakastega razvoja mesta (z
izjemo dolenjskega kraka) kot območja individualne gradnje.
Sprva se lahko zdi, da se podatka o količini zelenih površin na prebivalca ob
upoštevanju kartiranih vrzeli izključujeta. Vendar že pogled na zemljevid razloži
takšno anomalijo, saj sta največji mestni sklenjeni zeleni površini horizontalna klina dve območji visoke koncetracije, ki dvigneta povprečje. Posledično je prebivalcem ob
klinoma na voljo več zelenih površin kot tistim bolj oddaljenim. Dejstvo, da vzhodni
in južni del izpod Šišenskega hriba nista pozidana in da je prevladujoča gradnja okoli
klinov individualna, še dodatno pojasni pomen ustrezne razporeditve zelenih površin
po mestu. Kljub pokrajinski cezuri, ki jo predstavlja sklenjena obvoznica, igra tudi
zeleni pas okoli mesta pomembno vlogo, vendar za prebivalce (čez teden) ni tako
privlačen kot mestne zelene površine.
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Preostanek pozidanega prostora znotraj obvoznice dopolnjujejo prostorsko manjše
kategorije rabe prostora.
Ob pomanjkanju javnih zelenih površin v določenih predelih mesta imajo parki
posebno vlogo: ker so po svoji naravi najvišja zvrst oblikovane javne površine z
različnimi kompozicijami zelenja (drevesa, travniki, cvetlice ...), so od vseh kategorij
tudi najbolj »upravičeni« rabe kapitalsko dragocenega prostora. Razen v središču
mesta, kjer je parkovnih površin relativno veliko, te na območjih visoke koncentracije
primanjkujejo (še največ jih je v Bežigradu), medtem ko jih na območju individualnih
hiš skoraj ni (izjema sta Kodeljevo, Mirje in nekateri manjši predeli). Takšen razpored
kaže, da so parkovne površine produkt predvojnega obdobja in si njihove
razporejenosti v mestnem tkivu ne moremo razlagati z modernimi razvojnimi
shemami.
Travniki v središču nastopajo v manj samostojni vlogi, zato so večje travniške
površine bolj pogoste, tudi v povezavi s POT-jo ali kmetijskimi površinami. Predvsem
Štepanjsko naselje in Fužine imata v svoji okolici velike travnate površine, najbolj
zapolnjena pa sta jug in jugozahod, in sicer na območju nizke prebivalstvene
koncentracije.
Za kakovost mestne strukture je pomembno, da zelene površine rahljajo sklenjena
urbanizirana območja - s tega vidika (negativno) izstopajo na primer Rakovnik, Rožna
dolina in deli Bežigrada ob industrijski coni. Po svoje je Rožna dolina zato zanimiva,
ker velja za eno najlepših območij Ljubljane, nima pa niti enega parka ali kake
drugačne rekreativne površine. Na tem primeru se lahko vidi, kako pomembno je
okolje: Rožno dolino zaznamuje bližina travniških površin (proti zahodu), Tivolija (z
Rožnikom in Šišenskim hribom v nadaljevanju) in velika gostota individualnih vrtov.
Na območju izven središča mesta ni nobene centralne zelene površine – v idealnem
smislu parka, ki bi igrala pomembno vlogo. Namesto tega je Ljubljana prežeta z
manjšimi površinami, ki po velikosti in količini ne ustrezajo stopnji koncentracije
okoliškega prebivalstva. Kljub vsemu nekateri deli mesta zaradi svoje specifike (nizka
koncentracija pozidave, individualni vrtovi, bližina večjih zelenih površin) v določeni
meri nadomestijo primanjkljaj kakovostnih (parkovnih) javnih zelenih površin - tako
na primer prebivalci ob vzhodnem in zahodnem zelenem klinu. Sicer skušajo tudi
soseske dele svojih zelenih površin tematsko zasnovati in jih tako približati parkom,
kar je po mnenju nekaterih strokovnjakov ponekod tudi uspelo (Gazvoda o soseski
Ruski car) (Gazvoda, 2005), vendar je to danes pri profitnem razmišljanju
investitorjev izredno težko.
Trdimo lahko, da v bližnji okolici stanovanjskih območjih, oddaljenih od
horizontalnih klinov in mestnega središča, primanjkuje kvalitetnih in raznovrstnih
zelenih površin, ki bi nagovarjala kar največje možno število prebivalstva. V slabem
položaju je posebno severni del mesta, Šiška in Bežigrad, kjer je urbanizacija hitro in
enostavno napredovala: tam ni niti vodne poti (v tesni povezavi z njimi so zelene
površine), ki bi jo gradnja morala upoštevati.
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5.2.1.2. Paradoks med stanjem in željami (uporabnikov)
Čeprav razporejenost kakovostnih zelenih površin ne ustreza prebivalstveni, je po
ortofoto posnetku sodeč Ljubljana tudi brez kmetijskih površin relativno zeleno mesto
oziroma je zelenih površin veliko:
•

Zeleni klini približajo zelenje urbanim površinam, predvsem gozdnata
horizontalna klina.

•

Zeleni pas na široko obkroža mesto in je kot zaledje/naravni resurs pomemben
za zelene mestne površine.

•

Soseske, predvsem tiste brez okoliških zelenih površin, pogosto same
vsebujejo velik delež zelenja.

•

Obsežna območja individualnih hiš vključujejo zasebne zelene površine.

•

Noben kraj znotraj obvoznice ni od pomembnejšega zelenega območja
oddaljen več kot 1,5 km.

•

Veliko je zelenih površin, ki so na slabih lokacijah, slabo vzdrževane, v
primarni rabi in zato manj koristne za rekreacijo.

Vendar rezultati anket, ki so bile v preteklosti večkrat izvedene, kažejo drugo sliko: iz
njih je razvidno, da prebivalci pogrešajo zelene površine, kar je v neskladju z
dejanskim fizičnim stanjem in z normami, ki predpisujejo vsaj 25 m2 zelenih površin
na prebivalca. Na podlagi tega bi bilo neprimerno posploševati za celotno Ljubljano
(znotraj avtocestnega obroča), ker se posamezni deli med seboj razlikujejo, tako glede
rezultatov anket kot tudi glede potreb po zelenih površinah in njihove prisotnosti mestno središče je dovolj opremljeno (Simoneti, 2005) in industrijska cona Moste ne
rabi mestnega parka. Vsak del je torej specifičen.
Vzrok za to očitno nasprotovanje je psihološke narave, ker bo uporabnik pogrešal
tisto, kar mu ni dosegljivo in česar ne more uporabljati (Gazvoda, 2005). Iz
intervjujev je bilo moč razbrati, da zelene površine v Ljubljani niso prilagojene
uporabniku v smislu, da bi se jih ta zavedal in jih uporabljal.
Glavna dejavnika pri tem sta njihova kvaliteta, torej da uporabniki niso zadovoljni z
urejenostjo, o čemer je govora v naslednjem podpoglavju, ter prej omenjena
razporeditev zelenih površin in njihova fizična dostopnost. Vsekakor je potrebno oba
dejavnika obravnavati skupaj, saj urejena nedostopna zelena površina ni bolj privlačna
kot neurejena dostopna. Razlika je morda le v tem, da je v primeru bližnje površine že
zaradi oddaljenosti manj pomembna dostopnost kot pa kvaliteta - in obratno.
Lahko tudi predvidevamo, da so takšni rezultati anket posledica vrednot prebivalcev,
ki vedno stremijo za nečim več v smislu, da nikoli ni dovolj zelenih površin, kar pa ni
nujno v skladu z njihovim uporabniškim obnašanjem (Simoneti, 2005).
Pri vsebinski tematiki je potrebno misliti na ciljno skupino uporabnikov, če želimo, da
so zelene površine uporabljene in izkoriščene. Prvi korak je narejen z ustrezno
dostopnostjo, pri čemer ni tako pomembno, da so le-te fizično blizu, saj k naboru
funkcionalnih zelenih površin spadajo tudi tiste bolj oddaljene. Te se z ustrezno
prometno infrastrukturo lahko »približajo« uporabniku.
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5.2.1.3. Dostopnost zelenih površin
Glede na današnji življenjski stil je bistveno vprašanje časa in njegovega izkoristka.
Fizična bližina je ključnega pomena, saj se uporabnik, ki pride pozno popoldne
domov iz službe, ne bo odločil za sprehod ali posedanje v parku na neki oddaljeni in
manj dostopni lokaciji. Zato je potrebno ustrezne zelene površine opremiti s prometno
infrastrukturo (pešpoti, kolesarske poti ...), z urbano opremo (smetnjaki, klopi,
svetilke ...) in jih kvalitativno približati uporabniku.
Dostopnost zelenih površin znotraj urbaniziranih con ni tako problematična, kot je v
primeru tistih bolj oddaljenih – te so najbolj aktualne takrat, ko imajo prebivalci
največ časa, se pravi med vikendi in poleti. Nekateri takrat sicer zapustijo Ljubljano in
se odpravijo na podeželje, vendar jih veliko ostane, in na njih ne smemo pozabiti.
(Gazvoda, 2005)
Poleg obeh horizontalnih klinov, ki sta relativno dobro dostopna in predvsem
rekreacijsko zasnovana, ostanejo od večjih zelenih območij še deli zelenega pasu, se
pravi Barje in savsko zaledje. To so območja z velikim potencialom, ki ostajajo
neizkoriščena. Sama oddaljenost in avtocestni obroč sta pripomogla k njihovi
nedostopnosti, ki bi se jo dalo z ustrezno infrastrukturo »prebroditi«.
Glede na ravninski relief so severna in južni klin idealni za kolesarske poti: kolesarka
dejavnost običajno ne ogroža naravnega okolja, prispeva k povečani senzibilnosti za
varstvo okolja in ima pozitivne učinke pri zmanjševanju motornega prometa. Z
ustreznimi potmi čez avtocestni obroč se lahko uporabniku približa zaledno zeleno
območje, kar je v primeru obsavskega prostora s tekočo vodo in možnostjo kopanja še
posebej privlačno. Zasnova novega prostorskega plana predvideva dopolnitev
kolesarskega omrežja, tako da naj bi tudi največje zelene površine v zaledju, med
njimi Barje in obsavski prostor, dobile urejene kolesarske proge (Prostorski plan
Mestne občine ..., 2002).
Pri prometni infrastrukturi se ne sme pozabiti na dostopnost za motorizirani promet.
Predvsem bolj oddaljeni cilji bi morali biti dostopni tudi z avtomobili, kar vključuje
parkirne prostore. Mirujoči promet je v mestu problematičen predvsem pri Koseškem
bajerju in v bližini območja Mostec nasploh, kjer uporabniki koristijo razgiban relief
za rekreativne namene, pozimi pa bajer za drsanje. Kljub temu, da velja za cilj
mestnega sonaravnega razvoja med drugim zmanjšanje motornega prometa,
pripomore uporaba avtomobila k večji dostopnosti predvsem bolj oddaljenih zelenih
površin, kar je zanje vsekakor pozitivno. Iški vintgar je danes, ob odsotnosti
kvalitetnih in varnih kolesarskih prog, na tak način najenostavneje doseči. Poleg tega
vodi neupoštevanje motorizacije v Ljubljani do divjega parkiranja na zelenicah, čemur
smo lahko priča vsako nedeljo na območju Mosteca.
Velik korak pri rešitvi in tudi »poziv« mestnih oblasti napram uporabniku bi bila
izgradnja avtobusne mreže, ki je danes šibka točka Ljubljane. Mestni avtobusi, ki jih
koristijo predvsem prebivalci brez lastnega prevoznega sredstva in bi lahko privabila
tudi lastnike avtomobilov, »zbližajo« uporabniku mestne zelene površine. Šišenski
hrib je na primer s severne strani dostopen preko treh prog, medtem ko vozi na južni
del, kjer se nahaja živalski vrt, zgolj poleti ena proga. Pri tem je zanemarjenost enega
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ključnih segmentov zelenih površin, ki spada poleg tega med uporabniku najbolj
prijazne (Špes, 2005), paradni primer slabe dostopnosti, kar še poslabša dejstvo, da se
število prog in frekvenca avtobusov med vikendom zmanjša. (Gazvoda, 2005)
V povezavi s Šišenskim hribom je potrebno omeniti POT, ki velja kot kvalitetna
strukturna povezava, igra veliko vlogo v Zelenem sistemu in je tudi sama po sebi
pomembna zelena površina, oziroma je z njimi obdana. Njen sklenjeni potek vodi
skozi oba gozdnata klina, prečka nekaj pomembnih stanovanjskih sosesk (Fužine,
Nove Jarše, BS3 ...) in je zanimiva za različne rekreativne dejavnosti: na primer
sprehajanje mimo Koseškega bajerja ali tek po Golovcu; deluje tudi kot povezovalna
pot med bloki v Novih Jaršah. Raznolik teren ji daje raznoliko funkcijo, ki se
nenazadnje vsako leto obeleži s tradicionalnim pohodom. Kljub izrednemu pomenu za
mesto je dostopnost omejena zgolj na lokalni nivo, izjemoma imajo nekatere točke
širši pomen, kot prej omenjeni Mostec. Glede na funkcijo, ki jo opravlja za mesto in
njegove prebivalce (kot zelena površina in povezovalna pot), bi bile kolesarske steze
brez navezave nanjo - že sedaj jo souporabljajo kolesarji - siromašnejše. Da
predstavlja POT izjemen potencial za povečanje dostopnosti številnih zelenih površin
in mestnih predelov na splošno se zavedajo tudi na MOL-u, saj se je prelevila v eno
najpomembnejših komponent Zelenega sistema in zasnove novega prostorskega plana
nasploh.
Veliko vlogo pri zmanjšanju dostopnosti do zelenih površin ima avtocestna
obvoznica, ki kot sklenjeni obroč predstavlja fizično bariero pri prehodu iz »mesta« v
»zaledje« - za živali in ljudi.
Z izjemo predora pod Golovcem so mestne zelene površine odrezane od svojega
zaledja, kar otežuje migracije živali. Prehod izpod avtoceste sicer omogočajo
koridorji, ki so nastali bolj zaradi fizične ovire vodnih tokov kot pa zaradi skrbi za
velike sesalce. Takšno ekosistemsko nepovezanost bi se dalo rešiti z ustreznimi
nadhodi, ki so ponekod v tujini stalna praksa.
Drugačnega pomena je obvoznica za prebivalce Ljubljane, kjer čutijo njeno omejenost
bolj pešci ali kolesarji kot pa vozniki avtomobilov, katerih poti so začrtane s cestno
mrežo. Redki mostovi so edina možnost za prečkanje, ki pogosto nimajo urejene
kolesarske steze (na primer most med Kosezami in Dravljami/Podutikom), kar na svoj
način zmanjša dostopnost do zelenih površin, vsekakor pa otežuje migracije čez
obvoznico.
Neprimerno razporejenost za uporabnika zanimivih zelenih površin (predvsem
rekreacijskih) bi bilo potrebno nadomestiti z boljšo dostopnostjo, predvsem v primeru
bolj oddaljenih zelenih površin. Nezadostno infrastrukturno omrežje in ponekod slabe
povezave z javnim potniškim prometom sta dve področji, kjer so spremembe nujne in
ki jih za nov prostorski plan obljublja njegova zasnova.
5.2.2. Vprašanje kakovosti zelenih površin
Medtem ko se na zemljevidu lahko vidi razporejenost in velikost zelenih površin,
same vsebinske zasnove ni mogoče razbrati, vendar je prav sestava teh površin drugi
bistveni faktor, ki vpliva na njihovo uporabo. Ni namreč dovolj imeti park zraven
soseske, če le-ta ni vzdrževan in ustrezno opremljen, in v Ljubljani veliko težav ni
prostorskega značaja, ampak se nanašajo na slabo vzdrževanje, opremljenost in
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vsebino prostora. O tej problematiki pričajo tudi rezultati anket, ki so bile doslej
narejene na temo odnosa prebivalcev do različnih zelenih površin.
5.2.2.1. Vzdrževanost in urejenost
Čeprav nekatere zelene površine ne razpolagajo z raznoliko opremo (klopi, otroška
igrala, koši za smeti ...) so v primeru dobre vzdrževanosti bolj uporabne kot
zanemarjene površine, kjer na primer potrebna infrastruktura obstaja. Po anketi
Simonetijeve (150 anketirancev v določenih stanovanjskih območjih, leta 1994) je dve
tretjini anketirancev kot problematično označilo ravno vzdrževanje čistoče, nato
polovica pasje iztrebke in tretjina vzdrževanje opreme ter rastlinja (Simoneti, 1997).
Podobna (telefonska) anketa je bila s strani Dela-stik narejena na tematiko parkov
(416 anketirancev, 2005), v kateri sta slabi dve tretjini odgovorili, da jih motijo pasji
iztrebki, slaba polovica pa ni odobravala neurejenosti in zanemarjenosti (Parki v
Ljubljani, 2005).
Kljub specifičnosti anketnega raziskovanja (kritična masa in struktura anketirancev,
narava vprašanj, časovna komponenta ...) je moč sklepati, da je v Ljubljani
neurejenost še vedno aktualen problem, čeprav je bilo v zadnjih letih veliko
narejenega na tem področju. Med večje ukrepe na primer spadajo naslednji:
•

Skrb za urejevanje javnih zelenih površin je prešlo na več podjetij, ki otroška
igrišča, parke in podobne površine redno čistijo, obrezujejo drevje, idr.

•

Več je urbane opreme, predvsem so opazni koši za pasje iztrebke.

•

Urejena so bila nekatera nabrežja (Cankarjevo) in trgi (Gornji, Stari). (Uradna
stran Mestne občine Ljubljana, 2005)

Ostalo je precejšnje število manj urejenih območij, ki niso tako izpostavljeni kot na
primer mestni parki ali trgi in nabrežja v centru mesta. Ta območja se običajno
nahajajo izven središča - veliko jih je med soseskami, kjer se v zadnjem času rešujejo
spori glede lastništva nad temi površinami, saj ga skušajo mestne oblasti prenesti na
okoliške prebivalce. Vendar je nevarnost, da bi s prevelikim prenosom odgovornosti
mestne oblasti kratkoročno sicer privarčevale, dolgoročno pa bi se oropale kontrole
nad temi površinami, tako da bi jih prebivalci lahko celo zagradili (Šuklje Erjavec,
2005). Da bi ti prevzeli skrb in odgovornost nad skupnimi površinami je nov proces
oziroma razmišljanje, saj je bilo v prejšnjem sistemu njihovo urejanje naloga mestnih
služb. S to tematiko se ukvarja Simonetijeva, ki vidi v prihodnosti sodelovanje stroke
in prebivalcev (Simoneti, 1997), vendar je pomembno spremeniti tudi sam odnos
prebivalcev do zelenih površin. Kot je omenila Kučanova (Kučan, 2005) je potrebno
ljudem privzgojiti uporabo parkovnih površin, lahko bi pa dodali tudi njihovo skrb. Še
vedno veliko ljudi jemlje parke zgolj kot »okras« (str. 18) in ne kot kvalitetna
alternativa preživljanja prostega časa v stanovanju. Poleg tega je veliko praznih
smetnjakov, ki jih obdajajo razne smeti, in prav tako sprehajalcev psov, ki kljub košu
za pasje iztrebke le-teh ne pobirajo – mogoče iz sramu.
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Urejenost zelenih površin je torej v prvi vrsti odvisna od lastnikov oziroma mestnih
oblasti, takoj za njimi pa stojijo uporabniki - soodgovornost zadnjih bi bilo zatorej
potrebno jasno izraziti.
Vendar je občutek odgovornosti za urejenost zelenih površin posledica več faktorjev
in ponekod bo bližnji nevdrževani park bolj motil prebivalce kot drugod. Lahko pa
trdimo, da čutijo soodgovornost in so kritični predvsem tisti, ki zelene površine
uporabljajo in po možnosti tudi sovdržujejo (Simoneti, 1997).
Potrebno je tudi omeniti sezonsko urejenost nekaterih zelenih površin: tako doživijo
parki vrhunec vsakoletnega razvoja v pomladnem in poletnem času, preostali del leta,
predvsem v zimskem, pa uporaba miruje - kot drevesa (Kučan, 2005, str. 19). Temu
ustrezno se odstranijo klopi in prilagodi rastje (cvetlice), čeprav imajo zelene površine
svoj čar tudi v hladni polovici leta, ki je ob klimatskih spremembah vedno bolj
»zelena«.
Poseben status ima POT, ki je, kot že večkrat omenjeno, pomembna za mesto z več
vidikov: služi kot pomembna strukturna povezava, kot rekreacijsko »območje«,
omogoča socialne stike prebivalcev in je zaradi poteka skozi različne dele mesta
zaokrožuje »bistvo« Ljubljane. Zaradi socialističnega priokusa – celo preimenovala se
je iz »Poti spominov in tovarištva« v jedrnato »POT« - je bila dolgo časa
zanemarjena. Njenega izrednega pomena so se začele zavedati tudi mestne oblasti,
tako se od 90. let naprej lahko vidi povečana skrb za to povezavo, ki je postala
pomembna komponenta v planskih dokumentih, predvsem v Zelenem sistemu.
Vseeno je na določenih mestih, kjer je njena uporaba minimizirana in njeno okolje
neprivlačno, na primer med industrijsko cono Moste ter obvoznico, tudi sama
neprivlačna. Dejstvo je, da poteka skozi raznolika območja (industrijska,
stanovanjska, naravna, ravna, razgibana), ki jo ustrezno spremenijo, vendar njene
urejenosti in vloge ne bi smeli prepustiti vplivom okolja.
5.2.2.2. Programska vsebina
Vsebina zelenih površin je drug vidik, pomemben za uporabnika, ki je veliko bolj
subtilen, saj se neurejenost in nevzdrževanost vidita na prvi pogled, programska
pomanjkljivost pa je bolj »skrita«. Zelene površine so v osnovi namenjene neki ciljni
skupini, ki je pri specializiranih (na primer športnih) površinah omejena na ožji krog
uporabnikov, v večini primerov pa skuša nagovoriti največje možno število različnih
ljudi. Vsebina mora v takem primeru biti prilagojena vsem obiskovalcem, predvsem
zahtevnejšim med njimi: starejšim ljudem in majhnim otrokom.
Ta skupina uporabnikov je najbolj »ranljiva« (Simoneti, 2005) in potrebuje posebno
pozornost. Za starejše ljudi je lahko že sama fizična struktura zelene površine
(neprimerne stopnice, neravna tla ...) ovira pri uporabi zelenih površin. Poleg tega so
manj mobilni in ne zahajajo na oddaljene lokacije.
Podobno velja za mlajše otroke, katerim so namenjena otroška igrišča in ki jih je
bistveno premalo. Ta zahtevajo posebne varnostne ukrepe in morajo biti prilagojena
tudi osebam, ki otroka spremljajo. O tem, kako zelo pomembna so kvalitetna otroška
igrišča, priča podatek o njihovi uporabnosti. Ta je mogoče na prvi pogled manj očitna,
saj se na primer vrtci na te površine odpravijo med delovnim časom večine
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prebivalstva. Igralna površina v Tivoliju je najbolj obiskana v Ljubljani, kamor
zahajajo tudi oddaljeni vrtci, kar pomeni, da bi jih rabili še več. (Gazvoda, 2005)
Vsebinsko ustrezno zasnovana zelena površina je en vidik uporabnosti, ki brez
občutka varnosti njegovih uporabnikov izgubi na pomenu. Če se ta ne bo počutil
varno, tja ne bo zahajal. Gre za drugi, psihološki vidik, ki je v Ljubljani na splošno
zapostavljen (Simoneti, 2005).
Občutek varnosti (ali ne-varnosti) lahko občuti obiskovalec Tivolija, če ga želi
prečkati ponoči.
Takšen občutek je odvisen od več faktorjev, med katerimi je zelo pomembna prej
omenjena dobra vzdrževanost - lep in urejen park že v dnevni svetlobi deluje
pomirjujoče, kar lahko projiciramo tudi na nočno polovico dneva. Ne moremo
pričakovati povečanega obiska parkov ponoči, lahko pa se zmanjša občutek
negotovosti. Osvetlitev in v določeni meri tudi varnostna služba, ki bi permanentno ali
občasno pregledovala park, imata lahko ogromen vpliv – tudi čez dan. Že sama
prisotnost ljudi, bodisi uniformiranih ali pa obiskovalcev, daje sama po sebi določen
občutek varnosti (Simoneti, 2005).
Vprašanje je, če bi zapiranje parkov, kot je to ponekod v tujini praksa (na primer
Pariz, London), smiselno. Okoliški prebivalci bi se lahko poleg tega počutili ogroženi
zaradi »odtujitve« prostora, nekateri parki, na primer Miklošičev park ali Argentinski
park, pa so celo zasnovani kot tranzitne površine, namenjene prečkanju.
Tudi pri drugih vrstah zelenih površin bi bilo potrebno postoriti več na področju
varnosti, na primer ob Večni poti, ki je pomembna povezava med Vičem in Šiško. Ta
je ponoči za pešce in kolesarje zaradi delnega poteka skozi gozd »neprijetna« in
zadnji raje uporabljajo cesto.
Na drug način je za večjo uporabo pomembna tudi fizična varnost, predvsem v smislu
dostopnosti do neke zelene površine. Tako je na primer neobstoječa kolesarska proga
do Iškega vintgarja bistveni faktor, zaradi katerega ljudje raje uporabljajo avto kot pa
kolo. Enako velja za obsavski prostor in za druge zelene površine bližje mestnega
jedra. Tu tudi za pešca ni vedno dobro poskrbljeno, saj ponekod ozki pločniki ali
nelogično speljane poti otežujejo hojo z vozičkom ali kolesom.
Čeprav je bilo v zadnjih letih veliko narejenega na področju označevanja,
informacijskih tabel še vedno primanjkuje. Te so pomembne za usmeritev pozornosti
ljudi na določene površine, poti in druge točke: na primer zelena površina brez
označbe lahko na nek način izžareva neurejenost in povzroča negotovost pri
uporabniku. Samo oznaka »park« pove, da je javna in da ne spada k bližnji stavbi;
pove tudi, da ima določen status in da so za njegovo urejenost odgovorne mestne
službe, tako da se lahko uporabnik glede informacij, pritožb ali podobnega obrne
nanje.
Informacijske table so tudi pomembne za označitev kolesarskih in učnih poti, ki so
sicer v pokrajini težko opazne. Tako bi oznaka kolesarske poti, ki bi vodila preko
obvoznice do savskega zaledja, uporabnika opozorile na njen obstoj, ga morda
vzpodbudile h kolesarjenju in mu dala občutek, da je za njegovo varnost in
organizacijo poti poskrbljeno.
Občutek varnosti je v današnjem času vedno večji problem. Odtujenost ljudi in druge
spremembe v družbi povzročajo, da se prebivalci mesta, predvsem starejši kot najbolj
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ranljiva skupina, počutijo vedno bolj ogrožene, četudi stanje ne ustreza nujno
realnosti. Družba je z organizacijo vsakdanjega življenja posamezniku ponudila neko
predvidljivost, ki jo uporabnik, ki je poleg tega tudi vedno bolj zahteven, želi tudi v
primeru parkov in ostalih zelenih površin. Zaradi tega je pomembno, da se v bodoče s
strani mestnih služb poskrbi za večji občutek varnosti pri uporabi zelenih površin, kar
bo vplivalo na njihovo uporabo in na splošno pozitivno vplivalo na počutje
prebivalcev.
Lahko bi sklenili, da je za javne zelene površine v Ljubljani značilna »programska,
ureditvena, oblikovalska in fizična nepovezanost« (Prostorski plan Mestne občine ...,
2002, str. 73). Predvsem neprimerna urejenost in vzdrževanost zelenih površin ter s
tem povezan občutek negotovosti preprečujejo njihovo večjo uporabo. Preden
ustvarimo nove zelene površine, bi bilo potrebno najprej kvalitativno dvigniti že
obstoječe.
5.2.3. Krčenje zelenih površin in njihova zaščita
Že večkrat omenjeni podatek, da povojna Ljubljana ni videla nobenega novega parka,
nam ob dejstvu močno napredovane urbanizacije (v povojnem času) pusti slutiti, da se
je to zadnje zgodilo predvsem na račun zelenih površin - naravno stanje ter vsaka
zelena površina namreč še nista vrednoti zase.
Ob širitvi mesta se gradi na nepozidanem, se pravi odprtem in zelenem prostoru,
vendar poraste z rastjo tudi potreba po zaščiti za mesto vitalnih (zelenih) površin, ki
jim sicer grozi pozidava ali degradacija drugačne vrste - Zeleni sistem naj bi v sklopu
prihajajočega prostorskega plana prevzel to organizacijsko odgovornost.
Ampak mesto ima svojo logiko rasti, ki jo je potrebno upoštevati, tako da je vprašanje
širjenja urbanizacije in zaščite zelenih površin širše gledano kompromisen dogovor –
v primeru, da se obe strani jemlje kot enakovredni.
Strukturno gledano ima Ljubljana pet krakov, od katerih se dva zaradi razgibanega
reliefa skozi čas skoraj nista spreminjala in mesto si je vzdolž teh krakov utrlo svojo
pot razvoja. Ker se je upoštevala predvsem logika rasti mesta, so se v veliki meri
krčile (potencialne) mestne zelene površine na preostalih krakih. Na ta način se je do
obvoznice pozidal klečevski zeleni krak in tudi tomačevski vedno bolj izgublja
»zeleno« vlogo, saj je bil njegov varovalni režim skozi zgodovino ves čas krajšan
(Brečko Grubar et al., 2000). Te površine so bile verjetno pozidane, ker za mesto in
prebivalstvo niso imele pomembnejše in predvsem vidnejše funkcije, ki bi jih
zaščitila. Simonetijeva (Simoneti, 2005) je tudi izrazila vprašanje, zakaj se na primer
v Bežigradu ne sprejme dejanskega stanja in pozida določeni del zelenih površin, da
bi ta del mesta dobil večjo logiko, saj je današnja situacija za obe strani nezadovoljiva
in poleg tega ne kaže, da bodo zelene površine tam pridobile na velikosti.
Vprašanje zaščite je vprašanje sedanjosti in predvsem prihodnosti, saj je potrebno
analizirati današnje stanje in izluščiti glavne probleme, da se lahko kakovostno vpliva
na jutrišnjo situacijo. Zeleni sistem je dober korak, vendar se brez pripravljenosti vseh
akterjev, predvsem političnih, kakršna koli strokovna podlaga ne bo realizirala.
Javne zelene površine niso predmet posebnega zakona, ampak so obravnavane v
različnih zakonih, na primer v Zakonu o varstvu okolja (ZVO), Zakonu o ohranjanju
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narave (ZON), Zakonu o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
(ZENDMPE), in drugih. Gre za okvirje na nacionalni ravni, znotraj katerih se lahko
na nižjem (lokalnem) nivoju natančneje določi posebne specifikacije. Zelene površine
so lahko zaščitene zgolj kot del večje enote, na primer naravne in/ali kulturne
dediščine, del biotopa ali podobno. Do sedaj je na lokalni stopnji z odloki prišlo do
zavarovanja posameznih območij na različnih stopnjah: med njimi je odlok o
razglasitvi Krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, razglasitev botaničnega
vrta za naravno znamenitost in drugih, v nadaljevanju pa so podani predlogi še za
Krajiski park Polhograjski dolomiti, Šmarnogorski KP, KP Dobeno in KP Barje
(Prostorski plan Mestne občine ..., 2002).
V prihodnosti lahko pričakujemo dodatno stopnjo varovanja zelenih površin, ki bo
najbolj obsežna doslej: Zeleni sistem. V njem bodo obstoječe in potencialne zelene
površine povezane v (logičen) sistem, svojo realizacijo pa naj bi doživel z novim
dolgoročnim prostorskim planom, medtem ko je sedaj prisoten le v njegovi zasnovi.
Da so ljubljanske mestne oblasti razumele nujo po skupnem in širšem načrtovanju, so
torej že pokazale, da pa je varovanje tudi tematika nacionalne ravni, država še ni
pokazala. V juniju leta 2005 je vlada sprejela Strategijo razvoja Slovenije, ki bo
podlaga za gospodarske in prostorske načrte vse do leta 2020 (Urad za
makroekonomske analize in razvoj, 2005). Zelene površine v mestih niso omenjene,
saj je v peti razvojni prioriteti načrt za izboljšanje gospodarjenja s prostorom omejen
na notranje izgrajevanje:
•

povečali naj bi razpoložljivost stavbnih zemljišč za gospodarsko in
stanovanjsko gradnjo s povečano koncentracijo stavb ter revitalizacijo
degradiranih območij,

•

spodbude za to naj bi bile, med drugim, ekonomske narave, podpirale naj bi
notranji razvoj naselij, pri čemer je mišljena zgostitev »ekstenzivno izrabljenih
površin« (Strategija razvoja Slovenije, 2005, str. 41), kar zelene površine so.

Zgoščevanje gradnje znotraj mest je v smislu načela trajnostnega razvoja
((Prostorski plan Mestne občine ..., 2002) in je po mnenju Doležalove (Doležal,
intervju, 2005) potrebno, saj naj bi bilo v mestu veliko neizkoriščenih površin. Med
te ne sodijo zgolj zelene, ki so v določenih primerih brez jasne funkcije dejansko
neizkoriščene, ampak predvsem pozidan prostor na degradiranih območjih:
območje nekdanje klavnice na Poljanah, stara Cukrarna in druge nekoriščene
stavbe in območja. Vprašanje seveda je, do kolikšne mere je smiselno in koristno
koncentrirati pozidavo in kje potegniti mejo.
Glede na trende zmanjševanja deleža zelenih površin v mestih po Sloveniji in
splošni ideji strategije razvoja, da mesto pospeši notranje izgrajevanje, bi bilo
zelene površine potrebno bolj zaščititi. Očitno je zavest o njihovem pomenu
ponekod ostala na lokalni ravni in niso enotno obravnavane, kar jih je zakonsko in
pri ljudeh razparceliralo.
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6. Zelene površine v gostejših stanovanjskih območjih
oziroma soseskah
Kot je bilo ugotovljeno v prejšnjem poglavju, ni glavna problematika javnih zelenih
površin v Ljubljani njihova kvantiteta, temveč kvaliteta in dostopnost. Zemljevid 2
nakazuje tudi primanjkovanje nekaterih kategorij zelenih površin na gosteje naseljenih
delih mesta, zato je sledeče poglavje namenjeno podrobnejšemu pregledu zelenih
površin v gostejših stanovanjskih območjih oziroma soseskah. Res velja, da je park
najbolj reprezentativna zelena površina v mestu in ga večina ljudi povezuje s
preživljanjem prostega časa, vendar gre pri soseskah za tip javnega zelenja, s katerim
je v stiku največje število prebivalcev. Zanimiva bi bila trditev, da so bile kljub
dejstvu, da po 2. svetovni vojni ni bilo nobene nove parkovne površine, lahko zelene
soseske »socialističen nadomestek« parku.
Območja gostejše stanovanjske gradnje se v literaturi pogosto navajajo kot soseske.
Izraz “soseska” se je skozi zgodovino spreminjal in se je od prvenstvenega pomena
organizacijske skupnosti ustalil pri kakršnikoli večstanovanjski grupaciji, zato je izraz
prevzet v diplomskem delu in ustrezno dopolnjen s časovnimi pridevniki (nova - stara,
nekdanja - sedanja, klasična – moderna, ...) ali pa je uporabljen sinonim »gostejša
stanovanjska območja«. V skladu s tem bodo v poglavju kot soseske obravnavana
območja, kjer prevladuje večstanovanjska gradnja, saj ima takšna zvrst bivanja, kot je
bilo omenjeno in kot kaže zemljevid 2, zaradi koncentracije prebivalstva pomembno
vlogo. Poleg tega označuje sosesko specifična potreba po zelenih površinah, ki, kot
zelenje individualnih gradenj, spada v svojo kategorijo.

6.1. Razvoj in značaj stanovanjskih sosesk
Ideja blokovne gradnje, ki je največkrat uporabljena v soseskah starejšega tipa, je
produkt 20. stoletja in deloma posledica tehničnih novosti, deloma pa zgodovinskih
dejstev. Značilnost blokovne gradnje je šablonski princip razporeditve stanovanj, ki se
poljubnokrat ponavlja, odvisno od velikosti stavbe. Socialne posledice industrijske
revolucije in 1. svetovne vojne, beg prebivalstva v mesta in s tem naglo urbano
širjenje je favoriziralo takšno vrsto gradnje, ki je na najmanjšem prostoru nudila
prostor največjem številu družin.
Prvenstveno so soseske organizirano območje takšne gradnje, ki so v odnosu do
posameznega bloka kot je to v odnosu med parkom in drevesom. Koncept so sredi 50.
let v največji meri razvili v Skandinaviji, njegovo bistvo pa je socialna skupnost ljudi,
ki »bi imela svojo fiziognomijo in bi zagotavljala ustrezne življenjske razmere v
kontaktu z naravo« (Mihelič, 1983, str. 56).
Narava se je časovno pojmovala različno – idejni oče je bil E. Howard s svojo
predstavo o zelenem mestu, kar so zaradi nevarnosti individualizacije zavračali
funkcionalisti, veliki zagovorniki blokovne gradnje.
Ti so v razvijajočem se mestu skušali ustvariti red in tega vsiliti prebivalcem funkcionalizmu podvržene zelene površine in medblokovno zelenje je ponekod v
predimenzioniranem merilu postalo ne-funkcionalno, česar so se z leti začeli zavedati.
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V postmodernizmu pa bi težko govorili o vplivu idealistov oziroma manjše skupine na
urejanje krajine v mestu, saj pronicajo spoznanja ekologije na skoraj vsa življenjska
področja (Marušič, 1999).
Howardovo idejo je v ZDA nadaljeval C. Perry, ki je za merilo soseske vzel 500metrski pas: center soseske je bila osnovna šola, okoli katere so bile razvrščene
stanovanjske zgradbe, omejena je bila na 5000 prebivalcev, da bi napolnili eno
osnovno šolo. Po vojni so Perryjev model prakticirali angleški urbanisti in sčasoma se
je izkazalo, da je soseska dobra fizična grupacija, s čimer je bila olajšana organizacija
mesta. Iz Anglije se je model soseske razširil po skandinavskih deželah, od koder je
svojo pot nadaljeval še po drugih delih Evrope. (Kmetič, 2005)
Shema 4: Howardovo “Zeleno mesto”.

Vir: Harsche, 2004

Pri nas so prvi bloki nastajali v času prve Jugoslavije in vprašanje zelenja ni bilo
aktualno, saj je bil glavni cilj zagotoviti zadostno število stanovanj.
Prava »revolucija« je nastala po 2. svetovni vojni, ko je samo v Ljubljani
primanjkovalo približno 2000 stanovanj. Ker kolektivna oblast v prvi petletki ni
mogla zagotoviti zadosti sredstev za gradnjo, so spodbujali individualno gradnjo ter
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podjetja, zavode in ustanove, da gradijo za svoje uslužbence - tako so nastala
stanovanja za Litostroj, JLA in druge.(Mihelič, 1983)
V 60. letih 20. stoletja se je pričel z gradnjo stanovanj za trg, čigar ekonomska logika
je ponekod povzročila pretirano gostoto pozidave, razvoj, ki tudi danes (ponovno)
karakterizira prenekatero novogradnjo v Ljubljani. (Mihelič, 1983)
Po genezi bi v Ljubljani lahko izluščili tri tipe sosesk, ki izkazujejo različne
značilnosti:
V prvo skupino sodijo zgodnje soseske, ki so se razvile po 2. svetovni vojni in se še
gradile do začetka 70. let. Bile so v skladu z načeli CIAM: postavljene v zeleno
okolico, brez izrazito visokih objektov in z velikim deležem odprtih površin
(Simoneti, 2005). Idejo soseske je sprejel E. Ravnikar in jo uporabil na primeru
Kranja (1951). Prve soseske v Ljubljani so nastale v 60. letih 20. stoletja – Savsko
naselje (1957) velja še danes za eno najbolj zelenih stanovanjskih naselij v Ljubljani.
Sosesko je kot »osnovni element organizacije mesta« (Kmetič, 2005, str. 8) vseboval
tudi GUP (Generalni urbanistični plan Ljubljane) in v istem desetletju so montažni
elementi omogočili gradnjo stolpnic, ki so razbijali blokovno monotonost, vendar
zaradi prevlade tipskih oblik niso pozitivno vplivali na mestno podobo (Mihelič,
1983). Po mnenju strokovnjakov so bile to najbolj kvalitetne soseske, ki so bile
grajene v Ljubljani, ker so imele zaradi programa (šola, storitvene dejavnosti, javne
institucije) strukturiran prostor (Gazvoda, 2005).
Drugi tip soseske se je razvijal od 70. let naprej in zaključil razvoj konec 80. let,
nekako v času konca socializma. Pri tem je pomemben korak predstavljala
mednarodna konferenca »Zelenje v urbanem okolju«, na kateri so bile dane nove
smernice blokovni gradnji, katerih produkt so nekatere kvalitetne in vzorne soseske
(Mihelič, 1983). Značilno za njih je gostejša pozidava, ki se je dosegala tudi z gradnjo
v višino. Dravlje, Fužine in Štepanja vas so tipični predstavniki drugega vala, ki se je
zaključil s sosesko Zupančičeve jame (Simoneti, 2005).
V tretji dobi so se višine zopet spustile, kot je to mogoče opaziti na soseski Mostec.
Zaradi spremembe družbenega sistema je privatni kapital pridobil na vlogi in dodobra
vplival na model gradnje. Obseg teh sosesk je manjši, sestavljajo ga predvsem bivalne
enote in soseska ni več organizacijska enota, temveč zaokrožen skupek stanovanjskih
zgradb. Razlika zaradi ekonomskih vzvodov in potrebnega dela pri načrtovanju –
zaradi obsega in kompleksnosti koncepta (klasičnih) sosesk je bilo potrebno včasih
upoštevati več faktorjev kot danes – je morda tudi razlog za neprimerno programsko
snovanje novejših sosesk (Šuklje Erjavec, 2005).
Pri soseskah starejšega tipa so prisotne različne kategorije odprtega prostora (zelene
površine, otroška igrišča, športno-rekreativne površine in druge), medtem ko se ti pri
novejšem tipu izgubljajo. Nekdaj celostni pristop načrtovanja in urejanja sosesk se je
umaknil manjšim stanovanjskim območjem, kjer je pozornost usmerjena na
posamezno stavbeno enoto. Manjšim dimenzijam modernih sosesk v primerjavi s
tistimi iz 60. let botruje tudi razlika v kriterijih, saj je danes zaradi nižje natalitete
težko napolniti obstoječe šole (Gazvoda, 2005; Kmetič, 2005).
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Bloki in večstanovanjski objekti so nastajali tudi izven sosesk in izraz je prešel iz
organizacijske skupnosti na katerokoli večjo grupacijo večstanovanjske gradnje, ki
lahko vsebujejo tudi individualno. Predvsem v novejšem času se gradijo soseske
manjšega obsega, ki so namenjene bivanju - nekakšne »spalne soseske« - in se po
vsebini ne morejo primerjati s starejšimi, saj ne vštevajo šole ali druge večje
storitvene dejavnosti. Izrazoslovje se je temu ustrezno prilagodilo z različnimi
termini, ki segajo od »stare soseske« (v nasprotju z »novo«) do »naselja« (Gazvoda,
2005).
V tem smislu so prvotne soseske za zelene in rekreativne površine pomembne z
vidika, da so v njih imele resno vlogo in bile načrtovan element, saj so že
funkcionalisti predvidevali razsežne (nepraktične) zelene površine. Poleg tega je
»določen« minimum zelenja garantiran že z vzporednimi dejavnostmi, na primer z
vzgojnimi ustanovami, ki so praviloma obdane z zelenjem - novejše stavbne grupacije
manjših dimenzij vsebujejo zato primerljivo manj zelenja.

6.2. Značilnosti zelenih površin v soseskah
Delež zelenih površin je od soseske do soseske različen, kar je posledica različnega
časovnega nastanka in s tem faktorjev, ki so vplivali na njihovo izhodiščno stanje. Če
primerjamo današnje znanje s področja arhitekture, gradbeništva, sociologije,
psihologije in drugih ved z znanjem, ki so ga imeli na voljo pred desetletji, bi za
današnje novogradnje lahko pričakovali bolj kvalitetne zelene prostore. Pričakovali bi
tudi, da se je to znanje sčasoma oplemenitilo in privedlo do vedno boljših rezultatov.
Davorin Gazvoda in drugi ugotavljajo, da se stanje v novih stanovanjskih soseskah ne
izboljšuje (Gazvoda, 2001; intervjuji, 2005) in sodeč po vedno večjem številu
avtomobilov, primanjkujočih parkirišč in ob neurejenih lastniških odnosih se tudi
stanje v starejših soseskah slabša.
V ozadju tega razvoja sta dve dejstvi:
•

primanjkovanje prostora in

•

primanjkovanje zavesti oziroma regulativov.

6.2.1. Primanjkovanje prostora
Prostor se v osnovi deli na odprtega in zaprtega in v primeru sosesk oziroma gostejše
stanovanjske gradnje ga lahko delimo na zelenega in zazidanega. Glede na to, da je
ustrezno razmerje med pozidavo in ne-pozidavo redko, običajno prevladuje en pol - v
primeru sosesk je to pozidani.
Z izgrajevanjem doseže mesto čez določen čas trenutek, ko pride ali do
decentralizacije razvoja ali pa se mesto ne širi več navzven. V prvem primeru se
razvijejo mestne četrti, ki imajo na primeru Pariza in njegovih okrožij
(arrondissement)lastne reprezentativne službe. V drugem primeru, lahko bi rekli v
primeru Ljubljane, se je število občin skrčilo na eno mestno občino.
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Če pogledamo število novogradenj, predvsem blokovnih, opazimo, da jih je po
osamosvojitvi večina nastala znotraj obvoznice (Zupančičeva jama, ob Kotnikovi,
Mostec, Bežigrajski dvor, ...), kar pomeni, da se Ljubljana urbanizacijsko vedno bolj
polni. Ta proces na regionalnem in lokalnem nivoju ustreza paradigmi trajnostnega
razvoja mesta in je temelj planirane mestnorazvojne politike. Poleg tega ustreza tudi
ideji na državnem nivoju, saj je v skladu s Strategijo razvoja Slovenije (2005), ki
predvideva upočasnitev širjenja mesta na račun notranje izgraditve. Splošno
pomanjkanje prostora posledično pomeni večji pritisk na nezazidane površine,
predvsem zelene, kar se je na primer v srednjeveškem mestu pokazalo z njihovo
skorajšnjo odsotnostjo. Podobnega razvoja ni realno ponovno pričakovati, vendar jih
že dejstvo, da v strategiji zelene površine niso izrecno omenjene, postavi v zelo
nezaščiten položaj.

Slika 7: »Betonska soseska« na Kotnikovi.

Vir: Grafične enote rabe kmetijskih zemljišč, 2005

Pritiski na izgrajevanje prostora povzročajo večanje njegovega izkoristka – v širino in
višino. Zaradi vedno višjih cen nepremičnin, kar je tudi posledica izgrajevalnih
pritiskov in kroničnega pomanjkanja stanovanj, v prihodnosti ne moremo pričakovati
obširne gradnje individualnih hiš. To se že kaže na območju Hrušice, kjer so
novogradnje predvsem večstanovanjski objekti, medtem ko v središču in gosteje
pozidanih območjih prevladuje blokovna gradnja.
Na splošno nastaja nova blokovna gradnja na še nepozidanem območju, kar je v
Ljubljani redkeje, ali na že zazidanem, kjer se prejšnja struktura umakne novi.
V primeru lokacije na gosteje zazidanem območju, na primer v centru mesta, so
stroški takšne gradnje in pripadajoče infrastrukture (garažni prostori, ...) večji kot na
območjih »bolj« odprtega prostora. Poleg tega je sama višina stavbe omejena, kar ob
splošni omejenosti prostora manjša delež zelenih površin.
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Območja »bolj« odprtega prostora so povečini nekdanje obrtne ali industrijske
površine, ki so svojo dejavnost umaknile ali ukinile. Takšne prestrukturirane površine
so bolj primerne za blokovno gradnjo večjega razmaha, kar se je zgodilo na območju
Koseškega bajerja (soseska Mostec), se dogaja na območju nekdanje klavnice na
Poljanah in se bo zgodilo na območju industrijskega kompleksa Kolinske.
Po osamosvojitvi smo postali priča procesom, ki so posledično dodobra spremenili
stanje zelenih površin v novejših stanovanjskih območjih. Prehod v liberalni
kapitalizem - privatizacija in tržni mehanizmi - so v nasprotju z »družbeno
dobrodelnostjo« postavili svoja merila in pravila, katerim se prebivalci še niso
prilagodili. Na stanovanjskem trgu prevladuje zasebni kapital, zato kompleksnejše
blokovne gradnje – danes je resna soseska že, če ima 30.000 m2 stanovanjskih površin
(Gazvoda, 2005) - in z njimi zelene površine ne morejo nastajati. Tudi projekti,
financirani z državno pomočjo za denarno šibkejše kupce, se z izjemami omejujejo na
nekaj manjših lokacij, tako da se naslanjajo predvsem na že obstoječo mrežo zelenih
površin.
Poleg tega je cilj investitorjev čim večji dobiček, proti čemer so zelene površine
zaradi prešibkih regulativov in neinteresa (še) vedno izgubile. Maksimizacija dobička
pomeni koncentrirano gradnjo stanovanj in poslovnih prostorov, zato je zelenju
namenjen prostor, ki bi lahko bil pozidan, »izguba« pri dobičku. Zaradi kapitalske
nerentabilnost »plevela« so zelene površine torej posledica razmerja med zasluženim
in porabljenim denarjem (Gazvoda, 2001) in tako primanjkuje prostora za zelene
površine.
Produkt tega razvoja so novogradnje, ki so »bogate« z betonskimi konstrukcijami in
»revne« pri zelenju. Ker se iz istega razloga stavbe gradi v višino, pridejo prisotne
zelene površine še manj do izraza. Dober primer so poslovno-stanovanjski bloki ob
Kotnikovi, ki razen trave v betonskih koritih nimajo drugih zelenju podobnih površin.
Podzemne garaže onemogočajo sajenje večjih dreves, kar pa ob pozidanih tleh tako ali
tako ni mogoče.
Izjema pri gradnji stanovanj so nekateri projekti stanovanjskega sklada, ki sledijo
predpisom in priporočilom, tako da lahko tam pričakujemo večji delež zelenih površin
(Gazvoda, 2005).
Kljub nekaterim nekvalitetnim gradnjam so v času prejšnjega družbenega režima
(sistem planiranja, družbeni investitorji in manj izraziti tržni mehanizmi) nastale
kakovostnejše soseske kot danes (Gazvoda, 2001). Najboljša primera oziroma
ekstrema sta Savsko naselje, z nizkimi bloki in veliko vmesnega zelenja, in Ruski Car,
paradna soseska iz konca sedemdesetih, z veliko fronto blokov in ogromnim parkom –
razlika je v strukturi, v deležu zelenih površin pa sta si enakovredni. Z obzirom na to,
da se danes ne gradijo več velike soseske v stilu Fužin, Štepanjskega naselja,
omenjenega Ruskega carja in drugih, se lahko samo sprašujemo, kako bi takšne
gradnje izgledale, če bi bile grajene v današnjih razmerah.
Razlog, da je danes nekvalitetna gradnja (širše gledano) sploh možna, je predvsem v
primanjkovanju stanovanj in kritičnosti kupcev. V preteklosti so v času akutnega
primanjkovanja stanovanj v Ljubljani večji industrijski obrati gradili stanovanja za
lastne delavce. Danes, ko postaja Ljubljana in njena širša regija vedno večje
prebivalstveno središče Slovenije, velikih investitorjev primanjkuje, oziroma jih ni,
manjši pa povpraševanju ne morejo zadostiti. Ob pomanjkanju stanovanj je izbira
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majhna, ob visokih cenah za m2 stanovanjske površine še bolj, ob majhni kupni moči
pa izbire skoraj ni. Pri takšnem stanju se proda vse in investitorjem ni treba skrbeti za
dodatne »storitve«, med njimi zelene površine.
Zelene površine in njihova vsebina niso absolutna dobrina, ki bi bila sama sebi
namen, ampak morajo biti prilagojene uporabnikom. Medtem ko manjša naselja ali
stanovanjska območja niti ne potrebujejo vsebinsko zahtevnih zelenih površin (imajo
malo skupnih površin), je pri večjih soseskah tem pomembnejše, kako so programsko
zastavljene. Vprašanje je, kako identificirati potrebe prebivalcev po zelenih površinah,
ki se v primeru stanovanjskega bloka z velikim deležem otrok razlikuje od doma za
ostarele. V primeru, ko zmanjka prostora za eno skupino od uporabnikov, je vsebina
neprimerna in površina lahko postane pasje stranišče, kot je to primer marsikatere
ljubljanske soseske. Prebivalstvena struktura se sčasoma spreminja in temu bi se
morale prilagajati zelene površine – ta segment pri nas ni upoštevan predvsem zaradi
primanjkovanja denarja. (Gazvoda, 2005)
Slika 8: Starejša zelena soseska v Šiški.

Vir: avtor, 2005

Drug vidik primanjkovanja prostora je mirujoči promet, najbolje viden v starejših
soseskah, kjer se rešuje z veliko mero »domišljije«, predvsem na račun travniških
površin. Soseske, grajene v preteklih desetletjih, so precenjevale pomen avtomobila
kot potrošniške dobrine in so vedno zaostajale za dejanskim stanjem.
Ker je nerealno pričakovati upad števila avtomobilov, ker je povpraševanje po
majhnih stanovanjih veliko in je večini parkirno mesto važnejše od zelene površine,
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ponujajo novogradnje podzemne parkirne prostore. S tem so se na eni strani
investitorji prilagodili kupcu, saj so takšni garažni prostori na »varnem«, po drugi
strani pa so, s sicer večjim kapitalskim vložkom, pridobili na prostoru v parterju.
Takšno ločevanje prometa in peščevega prostora je tudi sicer pozitiven razvoj, vendar
je urejanje odprtega prostora na strehi kletnih garaž težavno. Običajno talni substrat in
specifične rastiščne razmere onemogočajo sajenje dreves, kar ovira ustvarjanje
parkovnih potez na odprtem prostoru. Primer tega problema je soseska Mostec, kjer
bo obstoječe drevje pri rasti omejevano, tako s strani dimenzije korenin kot tudi
drugih nenaravnih okoljskih razmer. (Gazvoda, 2001)
6.2.2. Pomanjkanje zavesti oziroma regulativov
V tesnem odnosu s pomanjkanjem stanovanj sta tudi pomanjkanje zavesti oziroma
regulativov. Pojma v tem kontekstu nista mišljena kot sopomenki, ampak označujeta
nekakšne varovalne mehanizme, ki naj bi zagotavljali kakovostne zelene površine
znotraj sosesk.
Osveščenost in vrednote bi v idealnem smislu delovale kot mentalna preventiva,
vendar je stopnja osveščenosti v Sloveniji še vedno na nizki ravni, podobno kot pri
parkovnih površinah, ki jih veliko ljudi še kar dojema kot »okras« (Kučan, 2005, str.
18). Gazvoda vidi v takšni mentaliteti tipično stanje postsocialistične družbe, ki v
nasprotju s tradicionalno kapitalističnimi ni razvila ustreznih vrednot in kjer so tržne
razmere neurejene (Gazvoda, 2001).
Za slabo kakovost zelenja pri novogradnjah je soodgovorna nekritičnost kupcev, ki so
zaradi prevlade povpraševanja nad ponudbo v pasivnem položaju. V »normalnih«
razmerah bi kupec imel željo in iskal ustrezne lokacije, kar v današnjih ni možno.
Pomanjkanju majhnih stanovanj – večja so zaradi prevelike cene večini nedostopna se priključi omejena kupna moč ter sistem varčevalne sheme, ki v danem trenutku
sprosti nakopičena denarna sredstva velikem številu varčevalcev. V taki situaciji
kupec stanovanje na grobo geolocira (bližina avtoceste, večja oddaljenost od mesta na
račun cene, ...) medtem ko sta dolgoročen vidik in bližnja urejenost nepomembna.
Tako se ne upošteva bližina zelenih površin, se ne izbira glede na programske
ponudbe (primernost za otroke, lepa okolica), bližine šol in se verjetno tudi ne more.
(Simoneti, 2005)
Pri takem stanju so »standardi«, ki so v primeru marketinga soseske Mostec oznanjale
velik delež zelenih površin, rezervirani za finančno močnejše kupce. Dejstvo je, da bi
ti morali veljati za vse novogradnje in da bi stanovanja ob Koseškem bajerju prodajali
tudi z manj agresivno kampanjo in še manj funkcionalnimi površinami.
Za funkcioniranje soseske je pomembna identifikacija prebivalcev s tem območjem.
Zasebna lastnina je en način generiranja občutka pripadnosti, vendar je ta v primeru
privatizacije parterja v soseskah oziroma večstanovanjskih stavbah omejena zgolj na
lastnike stanovanj v pritličju in zato neprimerna (poglavje o zasebnih zelenih
površinah v soseskah).
Dosti težje je med vsemi stanovalci ustvariti občutek pripadnosti k soseski, vendar je
učinek tem bolj pomemben, saj je tako okolje živo in življenjsko, bivanje v njem je
bolj prijetno in prebivalci prevzemajo večjo skrb za območje (na primer njihovo
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urejanje). O pozitivnih učinkih soustvarjanja takšnega okolja je pisala Simonetijeva in
poudarjala sozvočnost prebivalcev in mestnih služb pri urejanju sosesk, saj so v
končnem smislu namenjene prebivalcem in ne kabinetnim strokovnjakom (Simoneti,
1997).
Učinek identifikacije se, poleg povečevanja vpliva prebivalcev pri upravljalnih
zadevah, lahko doseže s krajinsko-arhitekturnimi triki, smiselno razporejeno urbano
opremo in uporabnostjo ter dostopnostjo vsem prebivalcem. (Gazvoda, 2001)
V samem bistvu pa je občutek pripadnosti odvisen od širših družbenih značilnosti,
strukture soseske in časovnega okvira. Prve soseske so temeljile na tem, da so
prebivalci (tudi prišleki) osvojili teren in ga urejali, čeprav so bile za to pristojne
mestne službe. Novejše soseske, zgrajene konec osemdesetih in v devetdesetih,
poseljuje že odtujena družba, ki tega občutka ne deli z drugimi. Večje gostote niso
prinesle padca kakovosti zelenja v fizičnem smislu, pač pa je problem velike
koncentracije prebivalstva nezmožnost razvoja občutka pripadnosti. Onemogočeno je
tudi samostojno urejanje okolice, saj je v tem primeru preveliko število gledalcev –
tudi takih, ki bi radi počeli isto. Te soseske označuje tudi večja privatizacija parterja,
ki zmanjša celoto skupnih zelenih površin. (Simoneti, 2005)
Slika 9: Mostec – soseska zagrajenih vrtov.

Vir: avtor, 2005

Značilnost novejšega časa je tudi dvoličnost pri odnosu posameznika do zelenih
površin.
Prvo je načelno opredeljevanje do narave in zelenih površin. Vrednostni sistem zelo
ceni kvaliteto zelenih površin, kar pa negira realen odnos ljudi do teh površin. Ta je
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deloma povezan s privatizacijo skupnega prostora in bi ga lahko imenovali
»mentaliteta lastnega praga«. Še vedno je prisotna ideja, da so ljudje odgovorni samo
za tisto, kar je njihovo – za razliko od primerov v tujini, kjer velja, da je vsak
posameznik odgovoren uporabnik vseh prostorov. To pomeni tudi, da posameznik v
prostor poseže urejevalsko, kar pri nas ni praksa, razen izrazito izpostavljanje lastnega
prostora z (dobro znanimi) barvami, oblikami in »okrasnimi« elementi. Ta razvoj je
po mnenju Simonetijeve zgolj faza »osvoboditve«, ki je sledila prejšnjemu sistemu in
je preveč sebična, da bi se lahko dolgoročno uveljavila v tesni skupnosti. (Simoneti,
2005)
Osamosvojitev je prinesla še težavo upravljanja s prostorom, ki je ob privatizaciji
stanovanjskega fundusa prešlo z mestne oblasti k lastnikom stanovanj. Tukaj gre za
starejša stanovanjska območja, kjer v preteklosti ni bilo pomembno lastninjenje
stanovanj, skupnih prostorov in vpis v zemljiško knjigo. Tega procesa, kjer se
odgovornost, v tem smislu tudi finančna, ne konča pri vhodnih vratih, so se prebivalci
zavedali po korakih: sprva pri težavah s streho, fasado, hodnikom, varnostjo, kar se je
sčasoma razmaknilo tudi na skupne zunanje površine, predvsem pri divjem parkiranju
in urejanju zelenih površin. Z reševanjem teh problemov je povezana tudi finančna
obremenitev, ki je po večini finančno šibki lastniki starih sosesk niso zmožni držati.
(Simoneti, 2005)
V tej luči je propagiranje novih sosesk še bolj učinkovito, saj ponuja navidezno
zdravilo bolezni ostarelih sosesk, nepomembno pa ostaja, da so del epidemije
nekvalitetnih zelenih površin, proti čimer so bile stare soseske imune.
Kritika prejšnjega sistema bi lahko bila, da se je državna odgovornost s politično
spremembo prelevila v pretežko odgovornost lastnika stanovanja, ki ga je v tem
smislu s preveliko lahkoto pridobil in ga danes ni zmožen vzdrževati. (Simoneti,
2005)
Področje birokratskih mehanizmov je področje napisanih norm, ki naj bi s strani
mestnih in državnih služb zagotavljale določen nivo kvalitete zelenih površin. Težava
je, da je vsako območje individualno in je pri gradnji potrebno upoštevati ožjo in širšo
okolico. Časovno so zakoni spreminjali stanje na boljše in slabše, poleg tega pozna
hierarhija urbanistične dokumentacije različne stopnje, ki na različne načine določajo
omejitve prostora in aktivirajo norme.
Prostorski ureditveni pogoji (PUPi), po novem Zakonu o urejanju prostora (ZureP-1,
2002) del občinskega prostorskega reda, so v urbanistično prakso privedli
»preohlapne zahteve po kakovostni gradnji« (Gazvoda, 2001, str. 38), v nasprotju s
prejšnjimi bolj konkretnimi zazidalnimi načrti. Normativno zarisane odprte površine
je nadomestil koeficient izrabe zemljišča (FSI), ki je preveč ohlapna »norma« in, tako
kot procentualni delež zelenih površin v Ljubljani, ne pove nič o strukturi in kvaliteti
zelenih površin. Pa tudi sicer je kot alternativa predpis z obveznimi kvadraturami
zelenih površin na prebivalca raztegljiv pojem, ki ne garantira kvalitetnih zelenih
površin. (Gazvoda, 2005)
Na splošno rečeno je več faktorjev, ki določajo kvalitetne zelene površine v
večstanovanjskih območjih, tako da jih je težko najti skupen imenovalec.
Zaščita je na primeru mestnih parkov formalno urejena in se tudi pri manjših parkih ...
in infrastrukturnem zelenju izkaže kot neproblematična. Težava nastopi pri zelenih
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površinah, ki zaradi prej omenjenih nerešenih lastniških odnosov ostanejo
nezavarovane, kamor se uvršča tudi medblokovno zelenje. Brez lastnika nihče ne
prevzame odgovornosti za njihovo urejanje in s tem finančnega bremena, katerega
posledice so vidne na marsikateri »parkirni zelenici«, ki je od vseh možnosti še
najbolj praktična.
»Medblokovno zelenje« je eden od osnovnih tipov zelenja, saj gre za bivalno okolje
velike množice ljudi, ki, v nasprotju z lastniki individualnih vrtov, nanj nimajo vpliva.
Zaradi primanjkovanja urbanističnih normativov glede velikosti, razporeditve in
vsebine zelenih površin v stanovanjskih soseskah ob njihovi pospešeni gradnji bi bilo
to v prostorskem planu potrebno definirati, saj tam kot samostojna kategorija ne
nastopa. (Gazvoda, 2001)
Preventiva torej za zdaj ne deluje, vendar se z izrazitejšim pomenom prostega časa in
ekološkim osveščanjem prebuja okoljska zavest – tudi v osnovnem smislu besede.
Vzporedno s tem potekajo različne okrogle mize in druge aktivnosti, ki senzibilizirajo
javnost. Vprašanje je, kdaj se bo stanje »normaliziralo«, vsekakor pa zakonske norme
brez ustreznega »prevzgajanja« in osveščanja prebivalcev, kupcev in investitorjev ne
bodo efektivne.

6.3. Zelenje v stanovanjskih soseskah
Zelen prostor v stanovanjskih soseskah sodi h komponenti odprtega prostora in
obsega:
•

zelene površine soseske (parki, zasajene površine),

•

otroška igrišča,

•

športna igrišča,

•

počivališča,

•

zasebne vrtove in

•

ostale neopredeljene površine. (Kmetič, 2005)

Neprimerno je govoriti o rigorozni funkcionalni delitvi odprtega prostora na naštete
komponente, saj se nekatere pojavljajo skupaj in dopolnjujejo – težko si je zamisliti
park, ki ne bi deloval kot počivališče. Že naštete kategorije pa omogočajo nadaljnjo
delitev na javne oziroma pol-javne zelene površine in zasebne.
6.3.1. Javno oziroma pol-javno zelenje v stanovanjskih soseskah
Uporaba obeh izrazov je smiselna, saj so zelene površine soseske namenjene tam
živečim prebivalcem, vendar je praktično nemogoče in tudi nesmiselno omejevati
dostop do njih. Značilnost blokovnega življenja je v tem, da je zasebna lastnina
omejena na zasebne prostore, skupna pa je vsa ostala, kakor je tudi skrb za njih.
Problematika lastništva nad skupnimi prostori je z vpisom v zemljiško knjigo in s tem
finančno odgovornostjo ponekod že rešena, drugod pa v teku.
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Skupno lastništvo je faktor, ki veže stanovalce soseske na omenjene zelene površine
in določa njihov pol-javni značaj, vendar so te zaradi odprtosti prostora tudi del
širšega okolja, torej javne. Predvsem starejše soseske so zaradi svoje velikosti
generirale večje zelene površine, ki so imele veliko gravitacijsko vrednost na okolje in
so kot pomembne oporne točke zavedene v zasnovi prostorskega plana. Po mnenju
Simonetijeve je argument za kakovost ureditve večji, kadar je gostota uporabnikov
večja. K tem se štejejo tudi okoliški prebivalci individualnih hiš, ki pridobijo v
socializacijskem smislu (Simoneti, 2005).
Zelene površine znotraj sosesk so nosilke kakovosti življenjskih pogojev, saj lahko, če
so dobro zasnovane, dodatno vplivajo na kvaliteto zraka ter mikroklime in imajo
sproščujoč vpliv na opazovalce (Simoneti, 2005). Predvsem drevje poveča dimenzijo
in s tem doživljaj zelenega prostora, kar je na blokovnem območju pomembno, saj so
prebivalci višjih nadstropij bolj odmaknjeni od tal; vizualno lahko prekrije nevšečne
elemente, kot so kontejnerji ali parkirišča in lahko v kombinaciji z različnim vrstam
zelenja povezuje območje soseske z drugimi zelenimi mestnimi površinami.
Slika 10: Široko zasnovana zelena površina v Savskem naselju.

Vir: avtor, 2005

Otroška igrišča so pomemben element kompleksa soseske, saj so otroci poleg starejših
ljudi tista kategorija prebivalcev, ki preživi največ časa zunaj. Vsaka starostna skupina
ima različne zahteve po otroških igriščih, kar se odraža v njihovi vsebini in lokaciji.
Običajno so igrišča za mlajše, ki potrebujejo nadzor staršev, bližje vhodom in
praviloma se lokacija igrišč od blokov oddaljuje s starostjo ciljne skupine. Otroška
igrišča je potrebno redno vzdrževati, da se preprečijo morebitne poškodbe, prav tako
je treba poskrbeti klopi za spremljajoče odrasle. Klopi so potrebne tudi za starejše
prebivalce, ki se zbirajo predvsem v jutranjem času, ko so otroci v vrtcih ali šolah.
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Otroška igrišča so zaradi svoje specifike igral in majhne ciljne skupine najbolj
zanemarjen del zelenih površin v novejših soseskah. Razlog za takšno stanje bi lahko
bilo splošno zanemarjanje pomena zelenih površin, vendar je treba upoštevati tudi
spremenjen ritem življenja, kjer preživljanje časa doma prestavljeno v poznejše
popoldanske ure, prosti čas otrok pa polnijo razne popoldanske dejavnosti ali
podaljšano bivanje.
Starejši otroci potrebujejo predvsem zbirališča, ki so malo oddaljena od osrednjih
medblokovnih površin. Ti so tudi najpogostejši uporabniki športnih površin, ki jih v
soseskah primanjkuje. Zaradi velike porabe prostora so običajno v kombinaciji s
šolskimi športnimi površinami, vendar predstavljajo rekreativne površine tudi reliefne
oblike, ki so lahko pozimi koristne kot sankališča. Urejena šolska igrišča so
pomemben člen pri aktivnejši športni dejavnosti.
Počivališča so mišljena kot površine, namenjene predvsem starejšim, in tvorijo bolj
intimno sfero za pogovore ali posedanje. Njihovo dopolnilo so zbirališča, ki
omogočajo prisotnost večjega števila ljudi, opremljenega z mizami in stoli. Po
stanovanjski soseski bi morale biti razporejene klopi, sprehajališča in posamezna
zbirališča, prirejena tudi za manj mobilne prebivalce. Ravno ta del prebivalstva je v
starih soseskah pogosto depriviligiran, saj nekatere soseske niso opremljene z
dvigalom (Štepanjsko naselje, Koseze) ali pa jim neprimerna infrastruktura (slabo
vzdrževane poti, stopnice) otežuje gibanje.
Ostale neopredeljene površine predstavljajo majhen segment funkcijsko
neopredeljenih površin, ki s pretežnim deležem primarne vegetacije kot ostanki med
stavbami ostanejo nepomembni.
6.3.2. Zasebne zelene površine
Kot že omenjeno, vsebujejo nekatere soseske tudi individualne hiše, kar je v skladu s
prvim načrtom ljubljanskih sosesk (BS-6 in ŠS-6, 1963/64), kjer so se stanovanjske
zgradbe nizale v pasovih - od najvišjih stolpnic v centru do enodružinskih hiš na robu.
Enodružinske hiše imajo lastne zasebne zelene površine, kar ustreza naravi
individualnih hiš, in ne predstavljajo problema, saj so lokacijsko nameščene na
obrobje soseske. Bolj vprašljive so tiste zasebne površine, ki spadajo k pritličnim
enotam blokov: vsebina pritličnega prostora je komponenta, ki daje značaj odprtemu
prostoru in kateri naj bi bil v primeru soseske javen oziroma pol-javen in posledično
vsem dostopen. V primeru zasebnega prostora je ta del izločen iz preostalega javnega
prostora in za večino prebivalcev izgubljen, pri čemer je ravno skupni prostor zelenih
površin pri večstanovanjskih stavbah »pogoj kakovostnega bivalnega okolja«
(Gazvoda, 2001, str. 40).
Starejše soseske v predelu večstanovanjskih stavb skoraj niso poznale zasebnih vrtov
v pritličju, saj so bili ti koncentrirani na območju individualnih hiš, zato uniformirani
bloki ter stolpnice preveč »zahtevnih« in razgibanih oblik niso poznale. Napredek v
arhitekturi je dosti kasneje prinesel prve individualne vrtove v soseske, kar je v
Ljubljani najbolj vidno na primeru Kosez (1968-1973), kjer se bloki v obliki piramid
oziroma visečih vrtov nizajo drug ob drugem. Takšen trend se je nadaljeval naprej in
Gazvoda opozarja, da je negativna težnja gradnje zadnjih dvajsetih let na slovenskem
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ravno »delitev zelenega prostora na zasebne vrtove in ostanek« (str. 40), za kar krivi
na eni strani investitorje, na drugi pa neustrezno prostorsko politiko.
Trženje pritličnih stanovanj ima finančne vzgibe, saj se površina vrta, s sicer manjšim
faktorjem, prišteva k površini stanovanja. Posledica privatizacije parterja je
zagotavljanje intimnosti, kar pomeni zagrajevanje – tako postane prva cona okoli
bloka privatna in zaprta. To se dogaja na račun površin, ki bi lahko prispevale veliko k
celoti skupnih zelenih površin in je zelo očitno v gosteje zazidanih soseskah. V
zadnjem času najbolj nazoren primer je soseska Mostec (2001), vendar je treba
pripomniti, da gre v vseh primerih takšne delitve za nižje blokovne gradnje, saj bi v
primeru 10-nadstropnega bloka to delovalo nerodno. Enako je na območjih z visokimi
cenami za zemljišča – običajno v centrih mesta – kjer si zaradi stroškov in nenazadnje
neintimnega/gosto pozidanega okolja, takšnih prostorov ne morejo privoščiti.
(Gazvoda, 2001)
Razlogov za zasebno lastnino v odprtem prostoru je veliko in ob velikem pomenu
kapitala se je potrebno tudi zavedati, da skušajo investitorji uresničevati želje kupcev,
pri čemer večina Slovencev sanja o lastni hiški. Zasebni vrt bi lahko bila
kompromisna rešitev, saj moderen življenjski slog in ekološka osveščenost ne kažeta
na to, da se bodo takšne želje v prihodnosti spremenile. Mogoče bo arhitektura v
bodoče ta »problem« rešila in ponudila drugačno zvrst bivanja, vendar bo v tem
primeru potrebno redefinirati sosesko in vprašanje je, kakšna problematika se bo
razkrila z vedno bolj individualnim življenjem v okolju, ki naj bi bilo skupnost.

6.4. Primerjava sosesk Savsko naselje (1957) in Mostec (2001)
Primerjava obeh sosesk je zanimiva zaradi različnega časovnega nastanka, kar se
izraža v njuni strukturi in vsebini.
Soseska Savsko naselje je nastala leta 1957, v času pred graditvijo prvih sosesk v
Ljubljani (Kmetič, 2005) in sodi k tako imenovani »družbeni gradnji« (Rebernik,
2002, str. 464). Kljub temu vsebuje nekatere koncepte soseske, saj so tukaj prvič
načrtovali zunanje proste površine z vidika funkcionalnosti celotne soseske in ne zgolj
posameznega bloka. Na ta način so lahko nastale rekreativne in parkovne zelene
površine, igrišča in druge površine.
Soseska se nahaja ob prometno pomembnem (izvennivojskem) prečkališču cestnih
poti z dolenjsko železnico in je na »križišču« povezav med centrom, Bežigradom in
Novimi Jaršami/BTC-jem. Od železniške proge se konično širi proti severu in
predstavlja pozidano konico namišljenega tomačevskega zelenega klina. Zaradi
dograjevanja je bil za primerjavo vzet osrednji del soseske, ki ga omejujejo
Linhartova, Topniška, Šmartinska in Savska cesta.
Soseska Mostec je nastala leta 2001, torej v drugačnih družbenih razmerah, in sodi k
novejšem tipu soseske. Je izrazito tržno naravnana in izkazuje tipične pomanjkljivosti
pri strukturi in vsebini zelenih površin. Poleg čistih stanovanjskih se na območju
nahajajo tudi mešani stanovanjsko-poslovni objekti. Pri zelenih površinah se naslanja
na rekreativno območje Mostec, tako da so bile zelene površine načrtovane z
drugačnega vidika.
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Nahaja se na nekdanjem območju Agrostroja in je polkrožno obdana z naravnimi
površinami: na zahodu Koseški bajer in na jugu ter vzhodu gozdne površine
Šišenskega hriba. Večna pot in bližnji Celovška cesta ter obvoznica so glavne
prometnice, na katere se navezuje.
6.4.1. Primerjava strukture
Soseska Savsko naselje je soseska v klasičnem smislu: grajena za 5000 prebivalcev z
osnovno šolo in ustreznimi vzporednimi dejavnostmi. Na velikosti približno 23ha
(Grafične enote rabe kmetijskih zemljišč, 2005) se nizajo različni tipi
večstanovanjskih (P+3 do P+14) (Kmetič, 2005, str. 29) in individualnih zgradb, kar
nakazuje počasno dograjevanje soseske – proces, ki se danes nadaljuje. Poleg tega
razgiba veduto soseske, deluje nemonotono zaradi pestrosti arhitekturnih tipov in
območje v določeni meri deli v morfološke podenote.
Slika 11: Pogled na Mostec.

Vir: Grafične enote rabe kmetijskih zemljišč, 2005

Takšno delitev podpira tudi prometno omrežje, saj pomembna cesta nekje na polovici
prečka območje, kar pa je zaradi velikosti soseske potrebno. Sicer deluje soseska
kompaktno in njeno pahljačasto obliko povzemajo pomembne prometnice. Notranjo
prometno mrežo sestavljajo dovozne poti do blokov in pešpoti, ki so bolj
koncentrirane okoli šole, športnih igrišč in rekreacijskih površin; malo je shojenih poti
po zelenih površinah, ki bi nakazovale slabo načrtovanje.
Soseska Mostec je novejša soseska in je bila grajena za trg. Na približno 7,5ha
(Grafične enote rabe kmetijskih zemljišč, 2005) ozemlja se, vzporedno ter z rahlimi
odkloni v levo ali desno stran, nizajo bloki (P+2, P+3) in vrstne hiše. Kljub odklonom
v postavitvi deluje celotno območje zaradi prevladujoče orientacije in nerazgibane
arhitekture monotono, kar poživijo samo pisane barve fasad. Pogled stanovanj je
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usmerjen ali proti vzhodu, na gozdnati Šišenski hrib, ali pa na Koseški bajer s
Polhograjskimi dolomiti v ozadju.
Odprti prostor soseske je namenjen pešcu, zato so intervencijske poti speljane
vzporedno, pešpoti (izključno) pa pravokotno med nizi. Motorni promet je ločen od
soseske in poteka samo ob ulici Draga, medtem ko so parkirišča prestavljena v kletne
prostore, deloma pa se nahajajo tudi vzdolž celotnega oboda soseske. Kljub temu, da
je soseska parkovno urejena in je bila oglaševana kot zelo zelena, so zelene površine
med nizi definirane s strogimi linijami, zaradi odklonov stavb pa zelo asimetrične.
Vsak niz stanovanjskih stavb meji na vsaj dve zeleni površini: na sprednji in zadnji
strani.
6.4.2. Primerjava vsebine
Savsko naselje velja zaradi svojega deleža zelenih površin kot ena najbolj zelenih
sosesk v Ljubljani. Različne vegetacijske prvine so relativno enakomerno
porazdeljene med pozidanimi površinami. Drevesa se nahajajo na vseh zelenih
površinah z izjemo treh območij sklenjenih travniških površin. Zaradi njihove
razvitosti in prevladovanja stanovanjskih stavb nižjih višin imajo za velik delež
prebivalcev posebno doživljajsko vrednost.
Slika 12: Pogled na Savsko naselje.

Vir: Grafične enote rabe kmetijskih zemljišč, 2005

Zaradi izdelanega programskega koncepta sosesk in osnovne šole je na območju več
športnih in rekreacijskih površin. Te nimajo centralne lege, zato je dostopnost iz
nekaterih delov soseske slabša, vendar je mreža poti dovolj razvita, da so razdalje
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lažje premostljive. Vprašanje je, kako so zasnovane površine vsebinsko še aktualne in
zanimivo bi bilo primerjati prebivalstveno strukturo soseske s strukturo in vsebino
njenih zelenih površin.
Vidna težava Savskega naselja je urejenost zelenih površin, kar pri tako obsežnih
površinah in znanemu problemu lastninjenja skupnih površin ne preseneča.
Primanjkuje kvalitetne urbane opreme, ki je večinoma stara, deloma neuporabna.
Infrastruktura in stavbe nasploh so potrebne obnove.
Mirujoč promet je, kot v vseh starejših soseskah, akuten problem. Garažni objekti za
večje število avtomobilov so sicer bili zgrajeni na obrobju soseske, vendar te že
zdavnaj ne zadoščajo za vsa vozila prebivalcev, tako da je divje parkiranje redna
praksa. Ob manjših večstanovanjskih objektih je mirujočem prometu namenjen
prostor pred vhodi v stavbe, kar pa zaradi obširnega prostora ponekod ne povzroča
kaotičnih razmer.
Mostec ima velik delež zelenih površin, med katerimi prevladujejo travniške oziroma
zelenice. Te so postavljene na vzhodno, se pravi »vrtno« stran, ki gleda proti Bajerju,
z odklonom grajenih nizov pa so izrazito asimetrične. Zaradi privatizacije parterja je
Mostec klasičen primer delitve odprtega prostora na zasebne in skupne površine.
Skupne zelenice so zaradi tega prikrajšane za ponekod več kot polovico lastnega
obsega, kar jih naredi nefunkcionalne. To je tudi posledica vegetacije, ki je na vhodni
strani objektov omejena na grmovnice, medtem ko so drevesa redka. Zaradi starosti
soseske ta še nimajo želenih mer, vendar tudi dejstvo, da je soseska v celoti
podkletena, izključuje drevesa večje rasti.
Zelene površine v Mostecu nimajo javnega programa (Kmetič, 2005), saj ne vsebuje
otroških igrišč oziroma so bila naknadno postavljena posamezna otroška igrala. Prav
tako ne vsebuje športno-rekreativnih površin, zato je bolj naklonjena starejšem
prebivalstvu kot pa otrokom in mladostnikom. Obstoječe zelene površine so dobro
vzdrževane, kar pri njihovi skromni raznolikosti (prevladuje trava, drevje je mlado) ne
preseneča.
Soseska je bila tržena kot »Soseska v zelenem«, kar naj bi poleg njenega lastnega
»zelenega« vidika nakazovalo navezanost na okoliško zelenje – rekreacijski park
Mostec, po katerem je dobila ime. Tudi zasnovana je bila zavestno brez programske
vsebine (Gazvoda, 2005), saj naj bi se avtorji glede funkcionalnih zelenih površin
naslanjali na okolico: rekreacijski park Mostec, Koseški bajer, POT, športni park
Ilirija, ... V to zaledje naj bi se še bolj vklapljal na novo urejeni Koseški bajer,
medtem ko je realizacija le-tega zaradi primanjkovanja finančnih sredstev zastala
(Doležal, 2005).
6.4.3. Sklep
Primerjava obeh sosesk zaradi drugega časovnega nastanka, ki so mu botrovale
različne silnice in kar ima za posledico dve zelo različni stanovanjski območji, ni
enostavna. Mogoče tudi neprimerna, saj z izjemo podobnih oblik nekaterih
arhitekturnih tipov stavb, ne izkazujeta veliko skupnega. Vendar je ta kontrast med
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njima tako izrazit, da postanejo spremembe v gradnji gostejših stanovanjskih območij
oziroma sosesk vidne, saj se jasno izražajo.
Bistvena razlika med njima je v sami dimenziji, saj znaša površina Mosteca približno
tretjino Savskega naselja. Medtem ko je Savsko naselje soseska v klasičnem smislu in
je programsko zasnovana, je Mostec »spalna soseska«, z izjemo mešanih
stanovanjsko-poslovnih delov. Pozitiven razvoj pri novejši gradnji je enostavnejše
prilagajanje motorizaciji, saj so v Mostecu parkirni prostori v kleti, kar po drugi strani
omejuje uporabo določene vegetacije na strehi kletne garaže. Zelene površine so
puste, saj se soseska v celoti naslanja na zeleno okolico, ki jo obdaja s treh strani.
Savsko naselje ima s tega vidika zelo kvalitetno zasnovano zelenje in bi lahko bil
vzorčen primer novejši gradnji. Za razliko od Mosteca pa je vzdrževanje in urejanje v
slabem stanju, kar se bo v prihodnosti z urejenimi lastniškimi odnosi verjetno
izboljšalo.
Rezultati anket (Kmetič, 2005) kažejo na nezadovoljstvo prebivalstva s stanjem
zelenih površin, iz česar bi se lahko investitorji naučili, da predhodno bolj upoštevajo
želje uporabnikov, kvalitetne rešitve pa obstajajo že več kot 40 let.
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7. Intervjuji
Tema zelenih površin je konstantno razvijajoče se področje, ker so zelene površine na
eni strani del naravnega okolja in tako podvrženi naravnim ciklom, po drugi strani pa
del mesta, ki ima svoje principe delovanja. V sklopu diplomskega dela sem se zato
poslužil metode intervjuja, da bi raziskal človeški faktor, ki vpliva na njihov razvoj.
Želel sem:
•

poglobiti tematiko (glede na posamezna področja),

•

pridobiti osnovne informacije,

•

dobiti mnenja strokovnjakov,

•

primerjati odgovore,

•

osvetliti problematiko iz različnih zornih kotov: mestne službe, fakulteta,
neodvisna inštituta.

Intervjuji so potekali v Ljubljani, na delovnem mestu intervjuvancev in trajali od 4590 min. Odločil sem se za odprt tip intervjuja, kjer so bila vprašanja okvirno
postavljena in je intervjuvanec sam izbral način, kako bo odgovoril. Želel sem
izvedeti čim več o temi in zdelo se mi je, da bodo vprašani tako najbolje izrazili lastno
mnenje, poudarili bistveni del odgovora in bili najbolj sproščeni. Izkazalo se je tudi,
da se tako najbolj razvije razgovor, ki osvetli nepričakovane vidike problematike.
Poleg tega mi je ta način omogočil postaviti dodatna vprašanja, ki se tičejo pojasnila
glede odgovora ali pa nejasnosti, ki so nastala pri pisanju diplomskega dela.
Osnovna vprašanja so se nanašala na štiri tematske sklope:
•

Zelene površine na splošno
o Kako si intervjuvanci razlagajo razkorak med tem, da velja Ljubljana
za zeleno mesto in da anketiranci pogrešajo zelene površine?
o Glavna problematika javnih zelenih površin v Ljubljani?

•

Zelene površine v soseskah
o Glavna problematika zelenih površin v soseskah?

•

Parki
o Ali so parki dovolj zastopani?
o Glavna problematika parkov v Ljubljani?

•

Zasnova prostorskega plana
o Odnos zasnove prostorskega plana do zelenih površin?
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7.1. Pregled vsebine intervjujev
Simoneti Maja - poudarek na sociološkem vidiku.
Pomembno je, da se prebivalci identificirajo z življenjskim okoljem, čutijo pripadnost,
medtem ko se trenutno poistovetijo predvsem z lastnim stanovanjem.
Nenormalne razmere na slovenskem stanovanjskem trgu povzročajo nekritičnost
kupca, kar se izraža z nizko kvaliteto zelenih površin v stanovanjskih soseskah.
Problema javnih zelenih površin sta predvsem pomanjkljiva varnost in vzdrževanje, ki
ne delujeta vzpodbudno za uporabnike.
Gazvoda Davorin - predvsem strukturni vidik, POT.
Privatni kapital pri gradnji stanovanjskih sosesk povzroča večanje zidanega prostora
na račun odprtega.
Programska vsebina zelenih površin v soseskah se mora spreminjati skladno z njeno
prebivalstveno strukturo, sicer uporabniki izostanejo.
Dostopnost do zelenih površin v Ljubljani je slaba, predvsem je zapostavljeno
prebivalstvo brez lastnega prevoznega sredstva.
Zeleni sistem bi kot upravno-administrativni element lahko določal urejevalne pogoje
za njegove ključne semente, npr. POT.
Doležal Mateja - funkcioniranje zasnove
Glavni problem zelenih površin v Ljubljani je, da jih je veliko iz veljavnega
prostorskega plana neuresničenih.
V prihajajočem planu bo za pomembne zelene površine zagotovljen nek mehanizem,
problem pri izvršitvi plana bo zopet pri manjših.
Zgoščevanje znotraj urbanega prostora je dobro, ker je veliko neizkoriščenega
prostora, ki ga je treba zapolniti, prestrukturirati.
Špes Metka - poudarek na ekološkem vidiku
Horizontalna klina sta pljuča Ljubljane, vendar sta v preteklosti, v času pogoste
megle, le-to zadrževala.
S širšega ekološkega je tudi travnik pomemben.
Za Ljubljano je zelen obroč velikega pomena in ji daje določeno kvaliteto.
Makalonca je dober primer, kako reko približati ljudem. V tem smislu bi bilo
potrebno urediti in povečati Špico.
Ina Šuklje-Erjavec – poudarek na planerskem vidiku
Lastništvo prebivalcev nad celoto zelenih površin v soseskah je za mesto kratkoročno
dobro, dolgoročno pa izgubi kontrolo nad njimi.
Zavarovanje zelenih površin se doseže preko rabe namembnosti prostora ter z
aktivacijo oziroma realizacijo planov.
Potrebna je definicija posameznih kategorij zelenih površin, kar bo olajšalo delo z
njimi.
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8. Sklep
Vprašanje iz uvoda, ali je v Ljubljani znotraj avtocestnega obroča dovolj (javnih)
zelenih površin, se je skozi diplomsko delo izkazalo kot zelo kompleksno, zato nanj ni
mogoče odgovoriti pavšalno, saj je potrebno upoštevati veliko faktorjev.
Zelene površine imajo same po sebi različne lastnosti in opravljajo različne funkcije v
mestu. Delujejo na več nivojih in so izrazito večfunkcionalne mestne površine, ki
direktno in indirektno vplivajo na mesto, človeka, živali in tudi rastline. Zato je
neprimerno ocenjevati zelene površine po njihovi količini, saj je, v osnovnem smislu
besede, vprašljiva predvsem njihova kakovost. Ljubljana ima veliko zelenih površin,
kar se z dvema velikima, reliefno izpostavljenima in sklenjenima zelenima
površinama, ki segata do samega središča mesta, vsak prebivalec »mora« zavedati. V
manjši meri se v mestno tkivo še zmeraj zajedajo ostali (nekoč bolj polni) zeleni klini.
Pomanjkljiva sta njihova urejenost in dostopnost, kar je ključnega pomena za
zadovoljstvo in uporabo teh površin.
Za javne zelene površine v Ljubljani je značilna »programska, ureditvena,
oblikovalska in fizična nepovezanost« (Zasnova prostorskega plana, 2001, str. 73),
čigar posledica je med drugim tudi neenakomerna prisotnost in razporeditev javnih
zelenih površin v mestu. Neprimerna dostopnost, pretežno pri bolj oddaljenih zelenih
površinah, negativno vpliva na njihovo uporabo, kar se dodatno stopnjuje z
neprimerno vsebinsko zasnovo. Občutek ne-varnosti, predvsem v primeru starejše
populacije in na nek način tudi neustrezna označitev in opremljenost so problemi, s
katerimi se soočajo njihovi uporabniki.
Zeleni sistem pomeni velik korak pri zaščiti celotne mase zelenih površin v Ljubljani,
saj deluje na najvišji – planski – ravni in bo sestavni del prihajajočega prostorskega
plana. Šibkost plana in sistema je v tem, da bodo uresničene samo za mesto
najpomembnejše zamisli, medtem ko za projekte nižjega ranga garancije ni.
Problematično je tudi zelenje v soseskah, ki so zaradi števila tam živečega
prebivalstva tem bolj pomembne in potrebne pozornosti. Zeleni sistem jih izrecno ne
ščiti, prav tako tudi drugi dokumenti ne. Neurejeni lastniški odnosi so glavni razlog za
slabo vzdrževanost zelenja starejših sosesk in mesto z različno obsežnim prenosom
odgovornosti na prebivalce dolgoročno izgublja nadzor nad temi površinami. Glavna
problematika novejših sosesk pa je neurejen nepremičninski trg, kjer se zaradi
primanjkovanja stanovanj in njihove visoke kupne cene ne upošteva pomen zelenih
površin in se v dolgoročnem smislu dela škoda.
Ljubljana sicer potrebuje nekaj novih zelenih površin, saj v povojnem obdobju ni
dobila nobenega novega parka znotraj obvoznice, kjer je struktura mesta najstarejša in
se nahaja največji delež prebivalcev. Najbolj pa potrebuje kvalitativen dvig že
obstoječih zelenih površin, ki so na splošno v slabem stanju. Sicer je bilo z mestne
strani glede tega narejeno nekaj, vendar je za dvig zadovoljstva prebivalstva potrebno
veliko več. Ponekod so nerešene lastniške razmere razlog za slabo urejenost, skupen
imenovalec vseh problemov pa je denar. Ta bo namenjen prednostnim nalogam, tako
mesta kot njegovih prebivalcev, in vse dokler se osveščenost za življenjsko okolje ne
bo dvignila, zelenih površin med prednostnimi nalogami ne bo.
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9. Summary
The question whether Ljubljana has sufficient green spaces has proven as very
complex and cannot be answered without considering several factors. Green spaces
have different functions in the city structure and are multi-functional, enabling them
to act on different levels. Therefore it is unsuitable to value their quantity, as the
subject in question is their quality. Ljubljana has many green spaces with the two
dominating green hills of the Ljubljana gate, reaching up to the city centre. The rest is
far less obvious as their biggest problem remain their low level of maintenance and
accessibility, especially concerning the more remote ones. Public green spaces in
Ljubljana are furthermore characterized by a lack of content and low visual quality.
This leads to a discontent among the citizens of Ljubljana, especially the younger and
older generations and the fact that certain face an insecurity regarding their safety and
the absence of adequate signs causes parks and other green spaces to be underused.
The Green system stands for an organizational unit that deals with green spaces. This
is very important for the upcoming planner's document of Ljubljana that will create
new parks and other important spaces, but it is no guarantee for carrying out the
smaller ones.
Green spaces in neighborhoods are especially important because of the number of
inhabitants and their common responsibility towards their environment. The main
problem is the unsettled real-estate market that leaves green spaces unprotected
against profit lurking investors.
Ljubljana needs new green spaces, since instead of recording any new parks in the
post-war era, it has found a qualitative raise of the existent spaces.
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