Uvod v tematsko {tevilko
Sredi devetdesetih let prej{njega stoletja se je prostorsko na~rtovanje
zna{lo v veliki krizi. Zaradi neu~inkovitega re{evanja problemov, ki jih je
prinesla globalizacija, se je govorilo celo o smrti urbanizma moderne dobe. Mesta so se povsod po svetu nekontrolirano razrasla v naravno krajino, dokon~no presegla tradicionalne modele in se preoblikovala v vseobsegajo~e urbanizirane regije, gosto prepredene s sledmi ~lovekovega razvoja, ki so zabrisale ne le meje med grajeno strukturo in naravnim okoljem, ampak tudi med mestnim sredi{~em in obrobjem. Obrtne in stanovanjske funkcije starih mestnih jeder so prevzela periferna mesta, kar je povzro~ilo zmanj{anje oziroma razvrednotenje njihovega pomena. Na preobrazbo mest so hkrati vplivale radikalne spremembe v sodobni postindustrijski in informacijski dru`bi. Pojavile so se nove socialne (»nedru`inske«)
oblike bivanja ter novi `ivljenjski (mobilni) in delovni slogi (samozaposlovanje, samoorganizacija). Bliskovit razvoj informacijsko-komunikacijskih
tehnologij pa je (seveda ob vztrajni podpori kapitalisti~nega sistema) proizvedel abstrakten prostor, namenjen pretoku informacij, ki je v prepletu s
fizi~nim prostorom sestavni del sodobnega mesta.
Urbanizem se je zna{el na prelomni to~ki, ko je bilo potrebno korenito redefinirati urbanisti~no teorijo in prakso ter prevrednotiti njeno vlogo
in pomen, saj se je izkazalo, da so uveljavljene metode na~rtovanja mest v
dana{njem ~asu hitrih in nepredvidljivih sprememb povsem neu~inkovite
in da nikakor ne dohajajo realnih dru`benih procesov. V Evropi in drugod
po svetu so se oblikovale nove metode za usmerjanje in nadzor prostorskega razvoja, ki ne temeljijo zgolj na dolo~anju fizi~ne strukture mest,
pa~ pa povezujejo razli~ne na~rtovalske strategije, naravnane k trajnostnim
ciljem – iskanju ravnovesja med vsemi elementi urbanega `ivljenja. Koncept trajnostnega mesta kot dolgoro~ne razvojne perspektive predstavlja
diametralno nasprotje kratkoro~nim profitnim posegom v prostor in (v
o`jem pomenu obravnavane teme) vklju~uje prenovo mestnih jeder, revitalizacijo degradiranih mestnih obmo~ij, ustvarjanje kvalitetnega bivalnega
okolja za prebivalce razli~nih socialnih skupin, minimizacijo rabe zemlji{~,
me{ano rabo urbanega prostora, okolju prijazen prevoz ter varstvo kulturne dedi{~ine in narave v mestih. V ospredje pa (hkrati z globalizacijo)
stopajo tudi lokalne vrednote, poudarjen je genius loci, kontekstualizem,
gradnja »po meri ~loveka«.
Glavni namen tematske {tevilke Dialogov je bila analiza trenutnega stanja v posameznih slovenskih mestih, ki so v obdobju tranzicije prav
tako podlegla {irjenju tr`no pojmovanega prostora. Slovenskih urbanih
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sredi{~ sicer po njihovi velikosti nikakor ne moremo primerjati z mesti v
svetovnem merilu, kljub temu pa ka`ejo bistvene zna~ilnosti sodobnega
mesta, kot je delitev na zgodovinsko jedro in obrobno mesto, ki je oslabilo vitalno mo~ starega mestnega sredi{~a. Vendar se prispevki desetih
avtorjev, arhitektov in urbanistov, ne omejujejo zgolj na problematiko o`ivitve urbanega prostora v mestnih sredi{~ih, temve~ osvetljujejo tudi druge
negativne prostorske posege in te`ave urbanisti~nega na~rtovanja, s katerimi se soo~a stroka v ~asu radikalne dru`bene preobrazbe, ter ponujajo
nove ideje in vizije za u~inkovito re{evanje problemov v bodo~e.
Zbirko strokovnih ~lankov za~enja prispevek Petra Fistra, strokovnjaka za prenovo spomeni{ko za{~itenih naselij in varstvo kulturne dedi{~ine, ki opozarja na pomen tako imenovanega »odprtega na~rtovanja«, katerega temeljno izhodi{~e je ustvarjanje specifi~nega bivalnega okolja v
povezavi s stanovalci in uporabniki. Avtor poudarja, da lahko samo interdisciplinarni strokovni pristop, ki upo{teva merila prebivalcev samih,
zagotovi dovolj visoko kvaliteto bivalnega okolja, in opozarja, da se v Sloveniji nova metoda urbanisti~nega na~rtovanja kljub formalno privzetim
novostim {e ni uveljavila.
Da prina{a tak{na metoda dela, ki v na~rtovanje vklju~uje tudi prebivalce, pozitivne rezultate in pripomore k dvigu graditeljske kulture,
dokazuje razprava strokovnjakinje za prenovo avtohtone arhitekturne dedi{~ine in konservatorstvo @ive Deu o celoviti revitalizaciji Zgornjega [tanjela – pomembnega spomenika nepremi~ne kulturne dedi{~ine, ki je v
preteklosti slovel ne le po svojih arhitekturnih in prostorskih kvalitetah,
ampak tudi po neuspe{nih poskusih za njegovo o`ivitev. Avtorica posebej
izpostavlja tri prostorske in izvedbene dokumente, utemeljene na na~elih
trajnostnega razvoja in nove mednarodne usmeritve celovitega varstva
stavbne dedi{~ine, ki so postali vzor za tovrstne arhitekturne in urbanisti~ne posege, saj so kot modeli kakovostnih strokovnih re{itev vklju~eni tudi
v zakonodajo.
Sledijo prispevki avtorjev, ki kriti~no ocenjujejo razmere v treh slovenskih mestih. Sonja Ifko analizira vzroke za pomanjkljivo revitalizacijo
obmo~ja Lenta v Mariboru, ki zaradi nezadovoljivega usmerjanja javnih
programov in slabih gospodarskih razmer ob koncu osemdesetih in v
za~etku devetdesetih let ni za`ivela v polni lu~i. V besedilu poudarja, da
bi bilo potrebno za o`ivitev obre~nega predela mesta nujno potrebno
sprejeti ukrepe za ohranjanje trgovskih programov v mestnem sredi{~u,
posebej sedaj, ko se v mestu pripravljajo novi razvojni projekti. Tudi Bo{t jan Bugari~ ugotavlja, da je glavni razlog za vsebinsko in posledi~no dru`beno praznjenje starega jedra Kopra rast mesta potro{nje, ki postopoma
prekriva veduto na zgodovinsko mesto. Parcialno urejanje urbanega prostora je povsem podrejeno politi~nim interesom in gospodarskim vlaganjem, ki onemogo~ajo razvoj raznovrstnosti vsebin, nujno potrebnih tako za
o`ivitev `ivljenja v starem jedru kot tudi za ohranitev arhitekturne dedi{~i4
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ne. Re{itev vidi v aktivnem vklju~evanju javnosti v procese prostorskega
na~rtovanja in v ume{~anju univerzitetnih vsebin v propadajo~e mestno
tkivo, ki naj bi pripomogle k dru`beni, socialni in fizi~ni prenovi. V tretjem
prispevku Adrijan Cingerle obravnava nastanek Nove Gorice, obmejnega
mesta, ki velja za velikopotezni »jugoslovanski politi~ni podvig« in hkrati
neuspeli arhitekturno-urbanisti~ni eksperiment modernizma. Originalni
na~rt »vrtnega mesta«, kot ga je zasnoval Edvard Ravnikar, je bil namre~
uresni~en samo fragmentarno. Avtor meni, da je skromna dedi{~ina moderne izjemno dragocena tradicija, ki bi jo bilo mogo~e s premi{ljenimi
posegi u~inkovito nadgraditi v prepoznavno arhitekturno in urbanisti~no
celoto. @al pa niti ob~inska stroka niti lokalna politika nimata jasne razvojne vizije, ki bi lahko odprla mo`nost tudi za povezovanje mesta s sosednjo Gorico v novo sredi{~e {ir{e evropske regije.
Skupni imenovalec naslednjega sklopa besedil so nove strategije
razvoja mestnih jeder, utemeljene na trajnostnih principih in mo`nostih, ki
jih ponuja sodobna informatizacija. Ilka ^erpes predstavlja eksperimentalni projekt Europan 9 – Raz{irjeno mestno sredi{~e Poljane, ki je podal ne
le konkretne re{itve za preobrazbo Poljan v novo mestno sredi{~e Ljubljane, ampak tudi splo{ne smernice za izdelavo trajnostno naravnanih urbanisti~nih in arhitekturnih na~rtov. Poleg tega so mestne oblasti na podlagi
analize predlaganih re{itev opustile zamisel o {iritvi univerzitetnega klini~nega centra v ta del mesta, saj bi bil programsko homogen bolni{ni~ni
kompleks v nasprotju tako z idejo o nastanku novega mestnega sredi{~a
kot tudi s cilji trajnostnega razvoja. Polona Filipi~ in Primo` Ho~evar analizirata vzidave – inovativne arhitekturne re{itve na izbranih mestnih prazninah v Mariboru in Celju, ki so ovrednotene kot pomembni posegi za
zagotavljanje trajnostnega razvoja v urbanih sredi{~ih. Ker vzidave temeljijo na smotrni uporabi degradiranih, vendar infrastrukturno `e opremljenih
zemlji{~, zagotavljajo ekonomi~no mestno prenovo, spodbujajo revitalizacijo in pripomorejo k dvigu bivanjske kvalitete in pomena mestnih
sredi{~. Kak{en vpliv ima na razvoj urbanih sredi{~ sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, izvemo v razpravi Alme Zavodnik La mov{ek, raziskovalke na podro~ju regionalnega razvoja in policentri~nega
urbanega omre`ja. Hipoteza, da so mo`nosti, ki jih ponujajo nove tehnologije, eden od pomembnih dejavnikov uspe{ne prenove, je bila preizku{ena na primeru Idrije, mesta z dragoceno tehni~no in kulturno dedi{~ino,
vendar odmaknjenega od ve~jih urbanih centrov. Raziskava je pokazala,
da si je mesto ustvarilo lastno podobo in se uspe{no povezalo s svetom
prav s pomo~jo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki naj bi tudi v
bodo~e pripomogle k u~inkovitemu razvoju starega mestnega jedra.
Serijo besedil sklene prispevek Petra Gabrijel~i~a, ki predstavlja ve~plastne rezultate izbranih mednarodnih {tudentskih urbanisti~no-arhitekturnih delavnic, s pomo~jo katerih stroka oblikuje tudi odgovore na konkretna strokovna vpra{anja pri iskanju prostorskih re{itev. Predlogi, ki

predstavljajo nekak{no osnovo za nadaljnjo strokovno razpravo, so {e posebej koristni v primerih, ko je prekinjen ustvarjalni dialog med razli~nimi
akterji v postopkih priprave prostorskih dokumentov.
Iz objavljenih razprav lahko razberemo, da smo bili doslej pri~a bolj
ali manj kratkoro~nim intervencijam v urbanih jedrih, ki nikakor niso sledile dinamiki sodobnega ~asa. Pri~ajo pa tudi, da se razmere vendarle izbolj{ujejo, saj stroka razpolaga z vrsto potencialnih, trajnostno naravnanih
idejnih re{itev, ki so (ponekod) `e prinesle tudi konkretne rezultate.
Zagotovo pa zgolj teoretska spoznanja in strokovni napori ne bodo zadostovali za nadaljnje u~inkovito usmerjanje razvoja mestnih sredi{~. Jasno
predstavo o sodobnem ~asu hitrih dru`benih in prostorskih sprememb si
bodo morale ustvariti tudi pristojne ob~inske slu`be, lokalni politiki in
navsezadnje {ir{a javnost.
Tematska {tevilka je nastala v sodelovanju z Alenko Fikfak, s katero
sva pripravili uvodni pogovor o aktualnih vpra{anjih revitalizacije mestnih
jeder in ki je k sodelovanju pritegnila strokovnjake z dveh ljubljanskih
fakultet (Fakultete za arhitekturo in Fakultete za gradbeni{tvo in geodezijo), jih strokovno usmerila in koordinirala.
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