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Vizija: Razvojna vizija izbranega degradiranega urbanega območja s
poudarkom na spodbujanju kreativne ekonomije
1. UVOD
OKVIR NALOGE
Cilja projekta Creative Cities – Kreativna mesta sta razvoj in promocija potencialov kreativne
industrije v srednjeevropskih mestih Gdansk, Genova, Leipzig, Ljubljana in Pécs. Slovenska partnerja v
projektu sta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Inštitut za ekonomska
raziskovanja. Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira Evropski
sklad za regionalni razvoj.
V okviru Evropskega projekta Creative Cities – Kreativna mesta je predvidenih več študij na temo
kreativnih industrij v povezavi s prostorom oziroma prostorsko politiko. Študija KRIL je del petega
delovnega paketa, ocena urbanih področij v smislu primernosti za lociranje kreativnih grozdov
(WP5).
Kreativna mesta
V teoretičnih strokovnih besedilih se razvoj kreativne ekonomije nemalokrat povezuje z vprašanji
razvoja post-industrijskih mest/območij in s tem povezane urbane politike ter urbane regeneracije1.
Namreč, urbana politika po mnenju mnogih2 avtorjev predstavlja izredno pomembno orodje pri
spodbujanju razvoja kreativne ekonomije na ravni mesta.
Kreativne dejavnosti se pogosto v prostoru koncentrirajo, razlogi za zgoščenost pa so le redko
naključni. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na lociranje kreativnih podjetij/posameznikov, je bila
opravljena v predhodni študiji, imenovani Potenciali kreativne urbane regeneracije. V študiji so bile
opredeljene specifične koncentracije na primeru Ljubljane.
Kreativne industrije se obravnavajo kot vse pomembnejše za gospodarsko blaginjo, pri čemer
zagovorniki poudarjajo, da je »človeška ustvarjalnost končni gospodarski vir« (Florida, 2002), ter da
»bodo gospodarske dejavnosti enaindvajsetega stoletja vedno bolj odvisne od produkcije znanja,
temelječega na kreativnosti in inovacijah« (Landry & Bianchini, 1995). Tak pogled izhaja v veliki meri
iz koncepta »kreativnega mesta«, ki ga je razvijal pretežno Charles Landry od konca 80ih let 20.
stoletja dalje. Podrobno je opisan v njegovi knjigi »The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators«
(Landry, 2000) in v drugih besedilih, postal pa je že tudi globalno gibanje, ki odraža novo paradigmo
za načrtovanje mest.

1

Termin regeneracija uporabljamo v skladu z definicijo, ki regeneracijo utemeljuje na terminu prenova, vendar
dodaja izrazit poudarek na ekonomski in socialni komponenti.
2

Florida, N. Clark, Lloyd etc.
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Koncept »kreativnega mesta« zajema zelo raznolike dimenzije, glavna ideja pa sloni na predpostavki,
da je kreativnost na nek način povezana s specifično lokacijo in z njenim miljejem, s krajem. To ima
pomembne posledice za oboje, tako za kreativno gospodarstvo in politike, ko podpirajo razvoj
kreativnih industrij, kakor tudi za urbani razvoj in urbane politike.
Kot poudarja Landry, »kreativno mesto« identificira, neguje, privablja in ohranja nadarjenost, da
lahko mobilizira ideje, talente in kreativne organizacije. Grajeno okolje, kot prizorišče in kot ozadje, je
ključno za vzpostavitev kreativnega miljeja. Kreativni milje je kraj, ki vsebuje vse potrebne elemente
tako glede materialne kot glede nematerialne infrastrukture za ustvarjanje pretoka idej in inovacij.
Milje je lahko stavba, ulica, območje, mesto ali regija. V tem kontekstu postanejo urbane politike
ključno orodje za privabljanje nadarjenih ljudi in kreativnih industrij.
Za kreativni milje je ključnega pomena tudi hodljivost prostora, torej obvladljivost in prijetnost za
pešca. Hodljiv prostor namreč omogoča intenzivno srečevanje, povezano skupnost in s tem pretok
idej in infomacij.
Kreativne četrti se kažejo kot ključno orodje urbane politike za spodbujanje kreativnega
gospodarstva. Tako Landry (2008) kot drugi poudarjajo vlogo grozdenja v okviru kreativnih četrti.
Grozdenje nadarjenosti, veščin in podporne infrastrukture je bistveno za kreativno gospodarstvo in
kreativni milje.
Po drugi strani so kreativne četrti tudi ključno orodje v zvezi z urbano regeneracijo. Potreba po urbani
regeneraciji se pojavi kot posledica širših družbeno-ekonomskih procesov, kakršna sta prehod v postindustrijsko fazo mest in suburbanizacija, katerih posledice so praznenje mestnih središč in opuščena
industrijska območja. Takšne zapuščene soseske so pogosto prizorišče regeneracije od spodaj
navzgor, kakršno lahko spodbudi t.i. kreativni razred. Gre za koncept, ki ga promovira predvsem
Richard Florida (2002).
Začetniki revitalizacije zapuščenih četrti in industrijskih območij so pogosto migranti, umetniki ali
drugi robni ustvarjalci, ki v takšnih območjih iščejo navdih, predvsem pa izkoriščajo cenovno
dostopnost nepremičnin. Opuščeno območje, v katerem se naselijo umetniki kmalu postane zanimivo
za druge predstavnike kreativnega razreda, kar pospeši proces revitalizacije in regeneracije. Proces,
skozi katerega nastane kreativna četrt, je torej samoorganiziran in deluje kot pobuda 'od spodaj', ki jo
poganjajo lokalni prebivalci. V primerih, ko je takšna pobuda 'od spodaj' ustrezno podprta z urbanimi
politikami 'od zgoraj', je lahko izjemno učinkovito orodje tako za urbano regeneracijo kot za
spodbujanje kreativnega gospodarstva.
Na podlagi omenjene študije, ki jo je za naročnika RRA LUR izdelal Inštitut za politike prostora in je
dostopna na spletu3, je v študiji KRIL izbrano konkretno območje znotraj LUR in sicer območje v Šiški
med Staro Šiško in CUK Kino Šiška. Sekundarno območje je območje partnerstva Šmartinska. Namen
študije KRIL je združiti pristopa od spodaj (bottom up) in od zgoraj (top down) v vizijo kreativne
regeneracije izbranega območja.

3

Spletna stran http://www.rralur.si/projekti/kreativna-mesta/dokumenti-in-povezave/
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Sama študija je razdeljena na dva dela, eden izhaja iz pristopa od spodaj, drugi pa od zgoraj, seveda
pa se oba dela nanašata na isto izbrano območje. Prvi del študije, katerega tema je razvoj od spodaj,
je imenovan Vizija, drugi del, ki je usmerjen v pristop od zgoraj, pa Načrtovanje. Oba dela skupaj
predstavljata celoto študije. Območje, na katerega se nanaša študija, sta izbrala naročnik in
izdelovalec študije skupaj na podlagi analize in v dogovoru z lokalnimi odločevalci na skupnih
delavnicah.
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2. IZBIRA PRIMERNEGA DEGRADIRANEGA OBMOČJA

Za izbor območja je bilo sprva na podlagi pregleda študije "Potenciali kreativne urbane regeneracije –
Prostorska umeščenost kreativnih industrij" identificiranih pet potencialnih območij. Vseh pet
območij je v Ljubljani, saj iz omenjene študije sledi, da so kreativne industrije v ostalih naseljih
oziroma območjih LUR bistveno slabše razviti in za zdaj ne ustvarjajo prepoznavnih zgostitev.
Izmed petih območij sta dve povezani, saj sta obe del mestnega razvojnega območja "Partnerstvo
Šmartinska". To sta območji nekdanje tovarne Saturnus in območje nakupovalnega središča BTC.
Preostala območja so Kulturna četrt Tabor, os Rimske ceste z območjem Tobačne tovarne na eni in
Gornjim trgom ter Žabjakom na drugi strani ter območje Šiške vzdolž Celovške ceste med Staro Šiško
in Kulturnim centrom Kino Šiška.
Območje Kulturne četrti Tabor je bilo iz obravnave izločeno, saj gre na nek način za že zrelo zgodbo, v
katero s strani mesta vsaj z vidika prostorskega načrtovanja ni treba dosti posegati. Pri KČ Tabor gre
za povezovanje obstoječih inštitucij in lokalnih akterjev, kar je izjemno dragocen razvoj dogodkov in
kar mesto sicer podpira in mora podpirati, a v primerjavi z ostalimi obravnavanimi območji ne gre za
zelo degradirano območje. S Taborom je prostorsko povezano tudi območje nekdanje tovarne Rog,
kjer Mestna občina Ljubljana načrtuje center sodobnih umetnosti, trenutno pa ga začasno
uporabljajo različni kreativci. Rog je sicer trenutno nedvomno degradirano območje, ki pa ima
izdelano vizijo, ki jo izvaja Oddelek za kulturo MOL, tako da bi bilo dodatno vpletanje v zgodbo
vprašljivo.
V ostalih štirih primerih gre za bolj problematična degradirana območja, ki so po drugi strani (razen
Saturnusa) do neke mere že sama po sebi začela s povezovanjem in / ali urbano regeneracijo od
spodaj navzgor.
Za preostala štiri območja je bila pripravljena preprosta analiza SWOT (prednosti / slabosti /
priložnosti / nevarnosti), na podlagi katere je bilo kot primarno izbrano območje Šiške, kot
sekundarno pa območje Šmartinske.
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Slika 1. Pet evidentiranih območij. Hišne številke s podjetji kreativnih industrij v centralnem delu
Ljubljane. povzeto po študiji Potenciali kreativne urbane regeneracije – Prostorska umeščenost
kreativnih industrij
ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI
Rimska
Obravnavano območje je povezava nekdanje Tobačne tovarne, ki je predvidena kot eno od območij
prenove z obsežnimi novogradnjami, hkrati pa v okviru starih stavb, predvidenih za prenovo že deluje
veliko število kreativcev z Rimsko cesto in Žabjakom ter Gornjim trgom na drugi strani, ki sta del
srednjeveškega mesta, ki je zaradi odmaknjenosti najmanj izpostavljen regeneraciji. Sama Rimska
cesta je območje z relativno raznoliko ponudbo nepremičnin in dejavnosti, mestnih inštitucij in že
prisotnih kreativcev, najbolj očitno v polju arhitekture. V skupno zgodbo bi torej povezali tri območja,
kjer je analiza že zaznala prisotnost kreativnih industrij, jih povezali z urbano prenovo in znamčili.
Pri tem se ponujajo tudi Muzej in galerije mesta Ljubljane kot inštitucija, ki ima v tem delu kar štiri
svoje prostore, ki deloma že povezujejo sceno na območju, potencial pa je še bistveno večji. To so
Mestni muzej, še bolj pa galerija Vžigalica na Trgu Francoske revolucije, Galerija Jakopič ob Slovenski
in Kulturni center Tobačna na območju Tobačne. Preko teh prostorov ima mesto dober vzvod za
podporo povezovanju kreativcev, ki so na tem območju že prisotni.
Prednosti:


večje število podjetij in predvsem posameznikov kreativnih industrij že deluje na tem
območju



že obstajajo neformalna socialna omrežja
8
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razmeroma pestra ponudba tako starih kot prenovljenih prostorov, veliko manjših enot,
primernih tako za stanovanja, kot za poslovne prostore



mešana poslovno / stanovanjska raba v starih stavbah



bližina institucij kot so predvsem fakultete, srednje šole, knjižnice, mestni muzej, galerije …



dobra ponudba gostinskih lokalov, storitev, relativno kakovostnih javnih prostorov



relativno dobra hodljivost



razpoložljivost prostorov v lasti MOL in institucij, skozi katere lahko MOL vpliva na območje
(Mestni muzej, galerija Vžigalica, galerija Jakopič, KC Tobačna 001,

Slabosti:


ni možnosti večje gradnje v režiji MOL ali privatnega partnerja



MOL ima omejene možnosti vpliva – predvsem skozi finančne spodbude in branding



območje ni močno degradirano

Priložnosti:


kombinacija spodbude kreativnih industrij in urbane prenove tudi na ravni mikroposegov –
prenove posameznih objektov, manjših javnih prostorov



zaradi bližine turistično zanimivega centra so možni sinergijski učinki obeh področij

Nevarnosti:


zaradi razdrobljenega lastništva in bližine centra je možna gentrifikacija – nadomestitev
kreativnih industrij z drugimi zaradi večje finančne zmožnosti
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Slika 2: V osi Rimske ceste s Tobačno, Salendrovo, Gornjim trgom in Žabjekom je zaznana večja
koncentracija kreativnih industrij, predvsem je koncentracija opazna na področju arhitekture.
Območje je na jugu večinoma omejeno z Aškerčevo in Zoisovo cesto, na severu pa s Kongresnim
trgom in Trgom Republike.
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Kino Šiška
Območje ob Celovški cesti od pivovarne Union do CUK Kino Šiška je eno od območij Ljubljane, ki je
predvideno za rekonstrukcijo in širitev vpadnice, ob tem pa vsa območja ob njej stagnirajo in so
danes večinoma degradirana. V tem območju so se deloma že začele naseljevati kreativne industrije,
dodaten impulz pa območju daje prisotnost institucionalnega akterja – Centra urbane kulture Kino
Šiška in odločitev mestne občine, da del prostorov nekdanje občine Šiška nameni kreativcem. S tem
območje postaja eno potencialno najzanimivejših v Ljubljani s stališča kreativnih industrij.
Prednosti:


MOL ima v lasti dva ključna objekta – nekdanjo občino in kino



v Spodnji (Stari) Šiški je že določeno število podjetij in posameznikov KI, delujeta tudi
kreativna cona in Urban Roof



območje že pridobiva lastnosti pomembnega prizorišča

Slabosti:


razen dveh ključnih objektov je na območju manj kreativnih dejavnosti



med kinom in Spodnjo Šiško je prostor brez KI, razmeroma velika razdalja



predvsem območje med Spodnjo Šiško in kinom je slabše hodljivo



objekti, primerni za prenovo so večinoma v lasti developerjev



manj razpoložljivih poslovnih prostorov različnega standarda in velikosti

Priložnosti:


določena območja vzdolž Celovške so degradirana in predvidena za prenovo



območje Celovške je z OPN predvideno za celovito obravnavo v OPPN

Nevarnosti:


S širitvijo Celovške in nepovezano gradnjo posameznih objektov območje lahko izgubi
karakter in s tem privlačnost za kreativne industrije
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Slika 3: V Šiški je zgostitev ob Celovški cesti nekoliko močneje naglašena v branži glasbene in vizualne
umetnosti. Do neke mere je zgostitev povezana tudi z večjo gostoto prebivalstva na splošno, kljub
temu pa je ni moč spregledati. Močnejše je še področje umetniškega ustvarjanja, pri katerem je
pričakovati najmočnejše brisanje delitve prostorov dela in prostorov bivanja. Območje je definirano z
osjo Celovške ceste, omejujejo pa ga območja individualnih hiš in Šišenskega hriba.
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Saturnus
Območje nekdanje tovarne Saturnus je eno od najbolj izoliranih in posledično degradiranih območij
znotraj Partnerstva Šmatinska. Zaradi arhitekturno zanimivih starih industrijskih objektov in
razdrobljenosti uporabnikov je danes območje prepuščeno stihijskemu razvoju različnih obrtnih
delavnic in manjših skladišč, obstaja pa velik potencial postopne, dolgoročne kreativne urbane
prenove, ki bi vključevala odpiranje območja, prenovo dediščine, vzpostavitev javnega prostora,
umeščanje kreativnih industrij in pozitivne vplive na širše območje, vključno z območjem Most južno
od železnice in Zelene jame.
Prednosti:


razpoložljivost zanimivih objektov industrijske dediščine



nizka cena najema prostorov



možnost prenove objektov in novogradenj



območje je močno degradirano

Slabosti:


zelo slaba povezanost območja s sosednjimi deli mesta, slaba dostopnost



slaba hodljivost



v samem območju ni stanovanj



v območju še ni prepoznanih akterjev, ki bi lahko postali motor kreativne urbane regeneracije



območje ni prepoznano kot celota z določeno identiteto, imenom ali celo "brandom"

Priložnosti:


navezava na ostala območja Partnerstva Šmartinska in na Moste: kreativna urbana prenova
lahko dvigne tudi ceno nepremičnin v sosednjih območjih



odpiranje prehodnosti območja in povezava območja s sosednjimi



ni konkurenčne dejavnosti, ni verjetnosti NIMBY

Nevarnosti:


drobljenje lastništva in programa ima lahko negativne vplive na kulturno dediščino, ki niti ni
zavarovana
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Slika 4: Območje nekdanje tovarne Saturnus je eden najbolj degradiranih delov območja urbane
regeneracije partnerstvo Šmartinska. O zgostitvi kreativnih industrij na tem območju ne moremo
govoriti, je pa njegova prednost ponudba nepremičnin in vključenost v razvojno območje partnerstva
Šmartinska. Območje obsega industrijska območja med Letališko, železniško progo in območjem
enostanovanjskih hiš v Zeleni jami. Pričakuje se močnejše povezovanje s sosednjimi območji kot v
preteklosti.
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BTC
BTC je centralno, korporativno regulirano območje znotraj Partnerstva Šmartinska, pri katerem je
zaznati težnja po diverzifikaciji rabe in postopni urbani prenovi trgovskega območja v živahen mestni
predel. Glede na koncentrirano lastništvo prostora je primer bistveno drugačen od ostalih v Ljubljani.
Prednosti:


razpoložljivost velikega števila najrazličnejših najemniških poslovnih prostorov z razvitim
trgom



dobra prepoznavnost območja



velik pretok ljudi



prisotnost močnih potencialnih partnerjev, npr. BTC …



potencial za razvoj družabnega življenja in kulturnega dogajanja

Slabosti:


v območju ni stanovanj, posebej cenovno ugodnih



utrip območja je izrazito vezan na delovni čas trgovin



na območju trenutno skoraj ni kreativnih dejavnosti



hodljivost v območju je slaba

Priložnosti:


neposredna povezanost območja s sosednjimi deli mesta



vpetost v razvojne strategije poslovno-trgovskega območja

Nevarnosti:


gentrifikacija, takojšen dvig najemnin ob uspešnosti urbane prenove
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Slika 5: V BTC kot celoti ni prepoznavne zgostitve posamezne branže kreativnih industrij, ali KI v
celoti. Se pa vsaj deloma že pojavljajo prvi zametki. Najočitnejši je zametek zgostitve oglaševalskih
podjetij v severnem delu, ob Šmartinski cesti. Potencial za območje kreativne urbane prenove ima
celotno območje BTC.
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DOKONČEN IZBOR OBMOČIJ OBDELAVE
Na podlagi analiz in dveh usklajevalnih delavnic z naročnikom ter lokalnimi odločevalci, konkretno
Oddelkom za urejanje prostora pri Mestni občini Ljubljana, je bilo za obravnavo izbrano primarno
območje Šiške in sekundarno območje Šmartinske.

Šiška
Območje kreativne urbane prenove ob Celovški v Šiški je izbrano zaradi velikega potenciala hitrih
ukrepov, s katerimi se poveže Kino Šiška in njegovo neposredno zaledje, na čelu z najemniki
prostorov MOL v stavbi nekdanje občine z območjem v Stari Šiški, kjer je zaznana koncentracija
kreativnih industrij, predvsem manjših in bolj razdrobljenih akterjev. Prednost območja so določene
nepremičnine v lasti in upravljanju MOL, kar daje večje upravljalske možnosti.
Območje Celovške ceste je prepoznano kot potencial za hitro doseganje pozitivnih rezultatov
kreativne urbane prenove.
Območje ni ostro zamejeno, kljub temu pa ga prostorsko lahko definiramo kot zgostitev vzdolž
Celovške med primorskim ter gorenjskim krakom železnice, Šišenskim hribom, stanovanjskimi
območji enodružinskih hiš, ki na severu sega nekako do območja okoli Kina Šiška, potencialno še dlje,
vendar je severno intenzivnost dejavnosti manjša.
Najpomembnejši javni prostor, ki danes ni izkoriščen, je ploščad pred CUK Kino Šiška, ki ima
potencial, da ponovno postane osrednji prostor območja, privlačen za vsakdanjo uporabo, po drugi
strani pa kot potencialen odprt prireditveni prostor. Poleg tega je v območju vzdolž Celovške ceste, ki
je sama najpomembnejši in združevalen javni prostor severozahodnega kraka Ljubljane več manjših
vrzeli, ki lahko bodisi kot trajne ureditve ali v smislu začasne rabe postanejo pomembne točke v
omrežju javnih prostorov Šiške.
Med lokalnimi akterji je gotovo najpomembnejši Center urbane kulture Kino Šiška, poleg tega pa še
vrsta manjših lokalnih akterjev, ki bodo identificirani in povabljeni na delavnice in k nadaljnjemu
sodelovanju pri dejavnostih kreativne četrti. Med ostalimi akterji velja omeniti vsaj še Vodnikovo
domačijo, M hotel, kavarno Kina Šiška, restavracijo Pomaranča, osnovno šolo, četrtno skupnost,
Društvo zaurbano okolje Stara Šiška in najemnike prostorov v upravni enoti oz. nekdanji občini.
Med kreativci so vsekakor pomembni še vsaj najemniki MOL-ovih prostorov na Trgu prekomorskih
brigad, ki so medsebojno povezani že z delovanjem v isti stavbi z istim najemodajalcem, ter Kulturna
cona Šiška, ki povezuje več neodvisnih akterjev in se že s svojim imenom prostorsko opredeljuje, ter
deluje tudi kot nekakšen lokalni hub.
Pomemben akter je Mestna občina Ljubljana, ki ima v lasti dovolj nepremičnin, da z njimi vodi aktivno
politiko, v lasti pa ima tudi javni prostor, ki ga lahko pri tem uporabi in vanj investira. Velike izboljšave
s strani MOL so mogoče tudi na področju hodljivosti, predvsem Celovške ceste. Sogovorniki na mestni
občini so Oddelek za urejanje prostora, Oddelek za kulturo in Oddelek za nepremičnine.
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Partnerstvo Šmartinska
Za razliko od Šiške, kjer je možna razmeroma hitra in poceni kreativna urbana regeneracija z
majhnimi posegi, je bilo območje partnerstva Šmartinska prepoznano kot velik potencial za
temeljito, a postopno in dolgotrajno kreativno urbano prenovo.
Za celotno območje partnerstva je bil leta 2008 izveden javni natečaj, izvedba projekta pa napreduje
postopoma. Zaradi obsežnosti območja se odvija po manjših delih, ki se izvajajo z zelo različno
dinamiko.
Znotraj partnerstva sta bili območji BTC in Saturnus prepoznani kot potencial za kreativno industrijo.
Saturnus je bil v študijo vključen kot sekundarno območje, za katerega bi bila lahko kasneje po vzoru
območja Kino Šiška pripravljena delna strategija prenove, predvsem kot dolgoročnejša alternativa
kratkoročnejši viziji Kina Šiška.
Zaradi popolne odsotnosti akterjev v območju kakršnekoli pobude od spodaj navzgor ni mogoče
spodbuditi. Ker je študija zasnovana predvsem preko pobud od spodaj, je bila obravnava območja
Saturnus kasneje ustavljena. Vsekakor pa se objekt same tovarne Saturnus s svojo specifično lego ob
železnici in med Mostami, Zeleno Jamo ter BTC ponuja kot možna lokacija za institucionalno dobro
podprt projekt tipa Spinnerei v Leipzigu, ali vsaj bistveno manjših sorodnih projektov. Tak pristop z
naseljevanjem kreativcev v območje bi ugodno vplival na regeneracijo tudi v sosednjih, danes tako ali
drugače degradiranih območjih.
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3. OBLIKOVANJE RAZVOJNIH VIZIJ
Razvojna vizija se je v študiji na podlagi predhodne SWOT analize in predvsem na podlagi dveh
srečanj z lokalnimi odločevalci, dne 13.4.2012 in 26.4.2012, osredotočila na območje Šiške v Ljubljani.
Oblikovanje vizije je izrazito temeljilo na pristopu od spodaj, pri katerem je ključno oblikovanje
skupnega razumevanja ključnih problemov in rešitev s strani vseh relevantnih akterjev v območju.
Naročnik in izdelovalec sta se strinjala, da je to za tako vrsto območja najbolj smiseln način za
oblikovanje razvojne vizije, namenjene kreativni regeneraciji območja, čeprav zahteva praviloma
nekoliko več časa in čeprav končni rezultat ni vedno povsem predvidljiv.
Za takšen pristop pri oblikovanju razvojne vizije so bili potrebni naslednji koraki:
1. Identifikacija deležnikov v območju
2. Vzpostavitev stikov / sodelovanja s ključnimi deležniki
3. Spodbuditev procesa sodelovanja med deležniki
4. Spremljanje procesa sodelovanja
5. Spodbuditev skupnega razumevanja problemov in rešitev
Poudarek pristopa je na procesu, ne na izdelku, ki lahko nastane - lahko pa tudi ne nastane - kot
posledica procesa. Bistvena sestavina takšnega pristopa ni dokument, imenovan vizija, pač pa
vzpostavitev kontinuirane komunikacije med deležniki, ki omogoča oblikovanje skupnega
razumevanja problemov in rešitev, kar je ključna značilnost skupne vizije. Pri tem je bolj kot
kakršenkoli dokument ključna platforma, ki omogoča skupno komunikacijo.

Slika 6: Približni obseg obranavanega območja
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Pri tem pristopu gre za vrsto Komunikativnega planiranja, ki vključuje nabor in sintezo idej
zainteresiranih skupin in posameznikov glede skupnega oblikovanja prihodnosti lokalnega okolja in
mesta (Creative Metropoles, 2010 in Kos, 2010). O procesu strateškega prostorskega načrtovanja in
ciljih javnih politik se moramo tako neprestano dogovarjati in pogajati, da vključujejo tudi dolgoročno
perspektivo. Pri tem Kos (2010) navaja Habermasovo teorijo komunikacijskega delovanja (Habermas,
1987) kot visok standard komunikacijskega delovanja in opozarja na pasti "piarovskega" pristopa k
odnosih med akterji v prostorskem načrtovanju.

Slika 7: Prostori Kreativne cone Šiška, enega od pomembnih lokalnih kreativnih akterjev
V našem primeru so bili tekom projekta izvedeni vsi zgoraj omenjeni koraki, proces pa se nadaljuje
tudi po zaključenem projektu. Identifikacija deležnikov je bila izvedena skupaj z naročnikom, med
ključnimi deležniki pa so bili opredeljeni: (1) Center urbane kulture Kino Šiška (kot ključna lokalna
institucija) ter druge lokalne institucije, (2) kreativci, ki delujejo v Šiški (ustvarjalci v kreativnih in
kulturnih industrijah), (3) lokalni prebivalci ter (4) kreativci iz drugih predelov Ljubljane. Največji del
aktivnosti je bil namenjen prvim dvem skupinam deležnikov, ki sta bili ocenjeni kot ključni za uspešno
oblikovanje skupne vizije.
Pri vzpostavljanju stikov in sodelovanja s ključnimi deležniki je bilo od vsega začetka največ
pozornosti namenjene Centru urbane kulture Kino Šiška kot ključni instituciji v območju, ki ima
potencial da postane lokalno vozlišče kreativne regeneracije območja. V ta namen je od začetka maja
2012 potekalo več srečanj med naročnikom in izvajalcem projekta ter predstavniki Kina Šiška. V
nadaljevanju je bila seveda pozornost namenjena tudi kreativcem, ki delujejo v Šiški. Vzpostavitvi
stikov in sodelovanja so bile namenjene predvsem delavnice, od katerih je prva potekala 14.6.2012,
kasneje pa jih je sledilo še več. Za vzpostavitev stikov z lokalnimi prebivalci sta bila izkoriščena dva
povezana dogodka, prvi je bil urbani sprehod na temo kreativne Šiške, ki je potekal 6.5.2012, drugi pa
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javni posvet na temo kreativne prenove v Šiški, ki je potekal 1.10.2012. Posebni sestanki so bili
namenjeni tudi širši skupnosti kreativcev.
Spodbujanje in spremljanje procesa sodelovanja med deležniki v območju je potekalo predvsem v
sodelovanju med naročnikom, izvajalcem in Kinom Šiška, temu so bile med drugim namenjene
delavnice 28.6.2012, 21.8.2012 ter 23.9.2012. Tekom procesa se je v veliki meri uspelo oblikovati
skupno razumevanje problemov in rešitev v okviru skupnosti kreativcev, ki so sodelovali v procesu.
Kot platforma za skupno komunikacijo se je uveljavila stran skupnosti na spletnem omrežju
Facebook, pomembno vlogo pri tem igrajo tudi dogodki namenjeni coworkingu oz. so-delu, ki se
redno odvijajo v Kinu Šiška.
Poudariti je potrebno, da vzpostavitev sodelovanja med deležniki ni potekala brez težav. Kot je pri
podobnih procesih v navadi so zlasti pri vzpostavljanju sodelovanja prišle do izraza razlike v naravi
delovanja in interesih med različnimi deležniki, kar je razvidno iz zapisnikov delavnic z deležniki.
Poseben problem je predstavljalo veliko nezaupanje kreativcev do institucij, še posebej izrazito do
Mestne občine Ljubljana (MOL), ki pa so se zaradi povezanosti do neke mere prenesle tudi na RRA
LUR, manj pa na Kino Šiška. K temu so veliko pripomogle zlasti neurejene razmere najemnikov
prostorov MOL na Trgu Prekomorskih brigad 1, deloma pa kot kaže tudi negativne pretekle izkušnje v
zvezi z vključevanjem javnosti v pripravo dokumentov in prostorskih aktov. Skozi nadaljevanje
sodelovanja se je, kot običajno v podobnih primerih, nezaupanje omililo, ni pa izginilo.
RRA LUR je bila tako v prvi fazi sprejeta z obilico nezaupanja, celo kot neke vrste zunanja grožnja. V
siceršnji potrebi po sodelovanju je tako obstoj skupne grožnje v nastajajoči skupnosti kreativcev
morda deloval celo kot povezovalni element. Skozi sodelovanje se je nezaupanje močno zmanjšalo,
povezave znotraj skupnosti pa so ostale.

Slika 8: Prostori Urban Roof v Stari Šiški
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Med ključne otipljive produkte sodelovanja, ki jih lahko obravnavamo kot del skupne vizije, štejemo
ime in logotip skupnosti. Kot ime je bilo na delavnici 23.9.2012 izbrano ime KIKŠ, Kulturna in
kreativna Šiška. Za to ime je bil s strani enega od kreativcev, ki deluje v območju, oblikovan tudi
logotip in znak skupnosti.
Ker gre za produkte, ki so nastali od spodaj, s strani samih deležnikov kreativne regeneracije, so s tem
izpolnjeni tudi pomembni pogoji za oblikovanje trajnejšega neformalnega partnerstva za kreativno
regeneracijo v Šiški.
Do ubesedenja poslanstva in vizije KIKŠ doslej še ni prišlo, čeprav so bile v okviru razprave o imenu
izpostavljene ključne besede, ki jih bo tako ali drugače verjetno zaobjela tudi vizija:
-

Kultura
Kreativa
Šiška
Skupnost

Slika 9: Logotip z znakom KIKŠ. Avtor Miha Artnak.
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4. ANALIZA POTENCIALOV ZA RAZVOJ KREATIVNE EKONOMIJE V IZBRANEM OBMOČJU
Pomemben del pričujoče študije predstavlja analiza prostorskih potencialov za razvoj kreativne
ekonomije na izbranem območju. Pripravili smo lokacijsko analizo razpoložljivih prostorov in
preprosto analizo trga. Splošne podatke o nepremičninah smo uravnotežili s podatki o najemnih
pogojih poslovnih prostorov v občinski lasti in prostorov, ki jih kreativne skupine in podjetja v Šiški že
najemajo. Nazadnje smo ugotovitve, izhajajoče iz kvantitativnih podatkov, dopolnili z vključitvijo
perspektiv lokalnih akterjev, ki smo jih pridobili z kvalitativnimi intervjuji.

METODOLOŠKA IZHODIŠČA IN POJASNILA
Analize praznih prostorov in analize trga smo se lotili celovito, tako, da smo najprej določili različne
postopke za pridobivanje informacij o praznih oz. prostih prostorih v Šiški, ki glede na zahtevnost
metode predstavljajo naslednje faze raziskovanja: (1) pridobivanje informacij od upravnikov stavb, (2)
pridobivanje informacij od nepremičninskih agencij, (3) analiza spletnih nepremičninskih portalov in
malih oglasov, (4) raziskovalno delo na terenu – opazovanje z udeležbo in (5) intervjuji.
Pridobivanje informacij od upravnikov stavb
V prvi fazi smo navezali stike z upravniki stavb, za katere smo sklepali, da posedujejo natančne
informacije o zasedenosti prostorov, ki jih upravljajo. Ugotovili smo, da temu ni tako, odkar je lani
stopil v veljavo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih
stavb (Ur.l. RS, št. 87/2011; http://www.uradni-list.si/1/content?id=105679), s katerim velja tudi
naslednje: »če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se
šteje da jo uporablja 1 uporabnik«, kar pomeni, da upravniki poslej nimajo več informacij o praznih
prostorih, ker formalno ti ne obstajajo več. Poskus pridobivanja informacij od upravnikov smo zato
opustili.
Pridobivanje informacij od nepremičninskih agencij
S prošnjami in pozivi smo nagovorili nabor nepremičninskih agencij, dejavnih v Ljubljani. Podatke
tistih, ki so se odzvali, smo vnesli v bazo podatkov o prostorih na trgu. Odziv je bil po pričakovanjih
relativno slab.
Analiza spletnih nepremičninskih portalov in malih oglasov
Analiza spletnih nepremičninskih portalov in malih oglasov se je osredotočala na pregled oglasov na
največji borzi malih oglasov v Sloveniji (www.bolha.com) in največjem nepremičninskem portalu
(www.nepremicnine.net).
Analiza zajema segment ponudbe stanovanjskih prostorov na vsem območju Šiške do avtocestnega
obroča. Pri prostorih za prodajo (nakup) smo analizirali vse tipe nepremičnin (garsonjera, 1-sobno,
1,5-sobno, 2-sobno, 2,5-sobno, 3-sobno, 3,5-sobno, 4-sobno, 4,5-sobno, 5 in večsobno, apartma in
drugo) razen kategorije soba, ki so v ponudbi na obeh omenjenih spletnih straneh med 15. 8. in
10.9.2012. Pri prostorih za oddajo (najem) smo postopali enako, vendar smo zaradi hitreje
spreminjajoče se ponudbe na trgu (in časovne ekonomičnosti študije) analizirali samo objave stare
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manj kot en mesec. Pri obeh analizah se nismo omejevali glede cene ali velikosti, saj nas zanimajo vsi
prostori, zlasti pa njihova razpršenost po raziskovanem območju ter razmerje med velikostjo
prostorov in ceno.
Analiza ponudbe poslovnih prostorov zajema vso ponudbo prostorov, ki so naprodaj in na voljo za
oddajo na območju Šiške do avtocestnega obroča, skupaj s poslovnimi prostori v Stegnah. Upoštevali
smo vse prostore na zgoraj omenjenih spletnih portalih med 10. 10. in 19.10.2012, s filtrom
»ponudbe objavljene v zadnjem mesecu«.
Raziskovalno delo na terenu – opazovanje z udeležbo in intervjuji
Osrednji del analize razpoložljivih prostorov za kreativne industrije je temeljil na opazovanju na
terenu. Opravljen je bil terenski pregled celotnega območja Spodnje Šiške med gorenjsko železnico in
Šišenskim hribom od podvoza Celovške ceste pod železniško progo pri Tivoliju do križišča z Drenikovo
ulico in ulico Na Jami. Obravnavano območje smo severno od tega križišča razširili približno do
Gorazdove ulice na vzhodni strani Celovške ceste ter do Scopolijeve in Tugomerjeve ulice na zahodni
strani. Popisali smo lahko predvsem nezasedene poslovne prostore z izložbami in vhodi v pritličjih
stavb. Poleg naslova smo k relevantnim podatkom dodali še tip oz. namen prostora, velikost ter
starost.

Slika 10: Celovška cesta v poteku skozi Staro Šiško
Drugi del terenskega dela je zajemal opazovanje stanovanjskih sosesk in povpraševanje med
domačini. Pregled slabe polovice raziskovanega območja je pokazal, da je lokalno prebivalstvo pri
podajanju informacij o praznih prostorih zadržano, v kolikor ne gre za stanovanja na trgu ali pa teh
informacij sploh nima. Zato smo se v nadaljevanju osredotočili zlasti na opazovanje na eni ter
intervjuje z zainteresiranimi posamezniki in skupinami na drugi strani. Za slednje namreč verjamemo,
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da imajo močnejšo zavest in so bolje informirani o stanju na območju, kjer živijo, ter so to vedenje
pripravljeni tudi deliti.
Opravili smo 7 intervjujev, 4 po klasični metodi z osebnim srečanjem, 3 pa preko elektronske pošte.
Pogovarjali smo se z osebami različnih profilov, ki iz različnih razlogov poznajo Šiško in jih
problematika, ki jo raziskujemo, zanima. Intervjuvali smo torej lokalna prebivalca in aktivista,
predstavnika Društva za urbano okolje – odbor za lepšo Staro Šiško, lokalna podjetnika, tukaj
stanujočega arhitekta in nepremičninsko agentko, aktivno na tem območju Ljubljane. Metodološko
gledano je šlo za polstrukturiran intervju (glej Prilogo 1!), ki je potekal po dveh različnih predlogah –
eden je bil namenjen vsem lokalnim akterjev, drugi pa specializiran za nepremičninskega agenta.

ANALIZA PRAZNIH PROSTOROV, PRIMERNIH ZA RAZVOJ KREATIVNIH DEJAVNOSTI
Na naslednjih straneh sledi analiza praznih prostorov, primernih za razvoj kreativnih dejavnosti,
kartografsko predstavljena glede na različne kategorije podatkov. Na kartah so skupaj prikazani
podatki, pridobljeni z raziskovalnim delom na terenu, ter podatki iz nepremičninskih portalov, pri
čemer pa so slednji pogosto brez natančnih podatkov o naslovu. Zato smo za podatke, kjer je bila na
voljo vsaj ulica, te prikazali v centroidu ulice.
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Karta 1: Poslovne površine.
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Karta 2: Površine lokalov.
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Karta 3: Stanovanjske površine.
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Karta 4: Površine naprodaj.
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Karta 5: Površine za najem.
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Karta 6: Vse razpoložljive površine skupaj.
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Karta 7: Razpoložljivi prostori po starosti.
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Karta 8: Razpoložljiva stanovanja.
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Karta 9: Razpoložljivi poslovni prostori.
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Karta 10: Razpoložljivi lokali.
35

Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa,
katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Karta 11: Vse razpoložljive enote.
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Lokacijsko razvrščanje razpoložljivih prostorov, ki so bodisi na trgu ali pa so preprosto prazni oz.
nerabljeni, izpostavi naslednje poudarke:


Povečana gostota prostih poslovnih površin je v Spodnji Šiški na Medvedovi, Žibertovi ulici,
Ulici Milana Majcna in ob Celovški. Več jih je tudi v stavbi Slovenijaavta in v Vodnikovem
dvoru ter ob Celovški v območju Trga Prekomorskih brigad.



Praznih lokalov je daleč največ v Stari oz. Spodnji Šiški (Karta 2 in Karta 10).



Razpoložljivih stanovanjskih površin je največ Na Jami (predvsem v novem, še ne povsem
naseljenem objektu Vodnikov dvor), nekaj manj na Aljaževi, še manj na Gorazdovi, Obirski,
Pavšičevi in Malgajevi (Karta 3 in Karta 8).



Prostorov naprodaj je skupno več kot površin za najem (Karta 4). Tistih naprodaj je nekoliko
več v najsevernejšem (Gorazdova in Scopolijeva) in najjužnejšem delu (Ulica Milana Majcna,
Malgajeva ulica) obravnavanega območja.



Največji del fonda razpoložljivih prostorov je zgrajen med 1945 in 2000, starejši (zgrajeni med
1900 in 1945 ter do 1900) so skoraj izključno v Spodnji Šiški, najnovejši pa so samo na
Malgajevi in v Vodnikovem dvoru (Karta Razpoložljivi prostori po starosti).

Po lokacijski analizi razpoložljivih prostorov in sledeč teoriji o 24-urnem načinu življenja z izrazitim
prežemanjem delovnega in stanovanjskega prostora ter delovnega in prostega časa kreativcev lahko
izpostavimo nekaj žarišč, ki bi lahko bila najbolj primerna za (nadaljnji) razvoj kreativne ekonomije v
Šiški. Zelo primerna za razvoj kreativne četrti je Stara Šiška oz. južnejši del obravnavanega območja.
Na tem območju so namreč na voljo tako stanovanja, kot tudi lokali in poslovni prostori, kar
kreativnemu miljeju omogoča nenehno kombiniranje zasebno-življenjskih s poslovnimi dejavnostmi.
Veliko razpoložljivih prostorov na tem območju je v slabem stanju in torej cenovno relativno
dostopnih ter za kreativno srenjo zanimivih ravno zaradi svojega propadajočega značaja.

Slika 11: Stavba stare železniške postaje v Stari Šiški.
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Medtem pa je tu tudi velik delež popolnoma novih poslovnih prostorov, ki so trenutno nezanimivi
tudi zaradi puste higienične okolice, vendar bi lahko bili, v kolikor bi se ta predel razvijal v kreativni
smeri, lahko zanimiv za zahtevnejša, že uspešna kreativna podjetja. Starost in s tem povezano stanje
stavb je najbolj raznovrstno ravno tukaj ter tako omogoča vselitev najrazličnejših dejavnosti z
različnimi potrebami in zahtevami. Poleg tega ima Stara Šiška tudi nekatere druge karakteristike,
zaradi katerih je lahko zanimiva, kot je zelo dobra opremljenost s storitvenimi dejavnostmi in
relativna bližina mestnega jedra.

Slika 12: Kebabdžinica v nekdanji slaščičarni Jagoda ob Celovški cesti.
Drugo območje, ki smo ga identificirali kot potencial za razvoj kreativne ekonomije glede na
prostorske potenciale bi se lahko vezalo na že obstoječe žarišče na Trgu prekomorskih brigad s CUK
Kino Šiška in v stavbo nekdanje upravne enote naseljenimi kulturnimi in kreativnimi podjetji in
ustvarjalci. Kar nekaj stanovanj je na voljo nedaleč stran – Na jami (Karta 8), kjer je tudi nekaj
poslovnih prostorov. Sicer pa je razpoložljivih poslovnih prostorov in lokalov veliko v pritličjih stolpnic
nasproti CUK Kina Šiška na vzhodni strani Celovške, ki so s Trga Prekomorskih brigad dostopni s
podhodom. Na podlagi trenutnih lokacij kreativnih skupin in podjetij združenih v KIKŠ lahko prav tako
sklepamo na velik potencial tega območja, kot tudi območja ob Celovški v Stari Šiški (karta!).
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Slika 13: Tržnica Šiška ob Celovški cesti med Staro Šiško in Trgom Prekomorskih brigad
Tretja možna mikro lokacija, ki sicer drugih karakteristik, ki bi jih od kreativne četrti pričakovali, nima
razvitih, vendar pa kaže potencial ravno zaradi zgoščanja razpoložljivih prostorov, ki omogočajo lažje
organiziranje kreativnega načina življenja, je na skrajnem severu našega opazovanega območja – v
okolici stavbe Slovenijaavta. V tej stavbi je namreč dostopnih več poslovnih prostorov, stanovanjskih
pa v neposredni bližini na Gorazdovi ulici. Čeprav izven našega območja opazovanja, je v industrijski
coni, na območju tovarne Litostroj, veliko neizkoriščenih prostorov, ki bi prav tako lahko predstavljali
izziv kreativcem, da se izrazijo v prostoru, kjer se nahajajo.

ANALIZA INTERVJUJEV
Namen polstrukturiranih intervjujev z lokalnimi aktivisti, strokovnjaki, podjetniki in prebivalci je bil
ugotoviti percipirano pogostost praznih prostorov in značilnosti konkretnih prostorov ter pridobiti
subjektivne vpoglede, vedenja in vrednotenja problema praznih prostorov ljudi, ki živijo na območju
Šiške.
Ključni prostori
Uvodoma smo sogovorce pozvali, da z nami delijo svoje poznavanje konkretnih primerov praznih
stanovanjskih in poslovnih prostorov. Večina jih je znala našteti kar nekaj prostorov, zlasti so se
osredotočali na tiste, ki po naši interpretaciji predstavljajo najmočnejši kolektivni primanjkljaj
šiškarske skupnosti. Pri stanovanjskih prostorih so bili sogovorci povečini manj izčrpni, saj teh
prostorov bodisi ne morejo zaznati kot praznih na svojih vsakdanjih poteh, bodisi so prepričani, da jih
ni veliko. Medtem pa nepremičninska agentka, s katero smo govorili, pravi, da je trg nepremičnin v
Šiški vezan zlasti na stanovanjske prostore, saj je poslovnih, razen v Stegnah in Litostroju, torej na
robu soseske, malo. Pri tem je smiselno poudariti, da prostori, ki jih lokalni akterji prepoznavajo kot
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prazne in opuščene, najverjetneje sploh niso na trgu in so težavni ravno zato, ker je njihov status
neznan oz. neurejen.
Večina jih kot najbolj pereče probleme navaja stavbo bivšega Kina Mojca, ploščad »Alkaloid« med
stolpnicama ob Celovški ter zapuščene objekte med Gasilsko in Ulico Milana Majcna. Veliko
vznemirjenja vzbuja tudi gradbena jama Energoplana, ki je sicer odprt prostor, vendar glede na
trenutno neizkoriščen potencial in ekonomske razglede v naslednji nekaj letih ne obeta pozitivnih
sprememb. Nadalje pa naštevajo še prostore v objektu, kjer se nahaja Bar Lepa žoga, v objektu, kjer
se nahaja Urban roof, v objektu, kjer se nahaja lokal Kraljev ulice – Stara roba, nova raba in
propadajoče objekte na začetku Vodnikove.

Slika 14: Ulica Milana Majcna v Stari Šiški
Bivši Kino Mojca sogovorniki identificirajo kot neizkoriščen javni prostor z možnostjo pozitivnega
vpliva na lokalno skupnost. Nekateri se ga v navezavi na (sedaj zapuščeno) zeleno površino v
neposredni bližini nostalgično spominjajo iz svojega otroštva kot odličnega prostora za druženje in
kakovostno preživljanje prostega časa. Kinodvorano bi po mnenju večine lahko uporabljali za
najrazličnejše namene ter s tem popestrili kulturno ponudbo v Spodnji Šiški.
Vzroki
Sogovornike smo nadalje povprašali o vzrokih zlasti za dolgotrajno praznost prostorov, kot jih
razumejo bodisi s svoje strokovne ali aktivistične bodisi laične perspektive. Ugotavljamo, da ni
mogoče najti enoznačnega odgovora, saj je mogoče identificirati vrsto različnih in pogosto med seboj
pogojenih oz. povezanih razlogov za nezapolnjenost prostorov. Kot ugotavljajo sogovorniki so razlogi
povečini strukturni: večinsko zasebno lastništvo prostorov, propadli posli in gospodarska kriza,
prevlada interesov zasebnega kapitala, neobstoj državne strategije ter pomanjkanje predpisov in
politične volje in demografske omejitve.
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Vrsta vzrokov za opustelost ali praznost prostorov izvira iz strukture stavbenega fonda pri nas, ki je
povečini lastniški. V nekaterih primerih gre za »ujetost v postopkih dedovanja, zaradi česar prostori
mirujejo na določeni točki in se z njimi nič ne zgodi, ali pa po postopkih denacionalizacije sploh ni
znano, kdo je njihov lastnik«. Nadalje zasebni lastniki predvsem starejših stavb pogosto niso
zainteresirani niti za ugodno oddajanje prostorov v slabem stanju niti za obnovo ali pa jim slednje
onemogoča pomanjkanje sredstev. Pri tem je potrebno upoštevati sestavo prebivalstva, ki da »je na
tem območju relativno staro in tudi zato nezainteresirano za obnovo svojih nepremičnin«.
Aktivacijo zasebnih lastnikov zadržujejo tudi občinski akti, ki predvidevajo prostorske spremembe
določenih območij in s tem zavirajo potencialno obnovo zgradb: »eni prostori so prazni, ker lastniki
čakajo ali se bo njihovo nepremičnino porušilo zaradi širitve Celovške ali ne«. Prav tako »ni lastnikov,
ki bi nezasedene prostore v zameno za začasno obnovo oddajali po neprofitnih cenah« ali pa
morebitni najemniki »ne zmorejo sami pokriti stroškov zahtevnih urejanj prostorov v slabem stanju«.
V nekaterih primerih pa gre za »namerno degradacijo starih zgradb«, kjer se po rušitvi pojavi ugoden
prostor za gradnjo nadomestnega objekta. »Stavbe, katerih lastnik je občina, so najverjetneje prazne
zaradi nezainteresiranosti občine, da bi se v njih kaj dogajalo, da bi prostor živel«.
Sogovorniki izpostavljajo konflikte med zasebnimi in javnimi interesi, kjer povečini zmaguje
kratkovidni interes zasebnega kapitala. Veliko prostorov ali območij je neurejenih zaradi pomanjkanja
predpisov, ki bi lastnike nepremičnin obdavčili, v kolikor so njihovi prostori prazni, ali jih spodbudili k
prenovi in oddajanju prostorov.
Nekateri sogovorniki opažajo nefunkcionalnost prostorov, ki je povezana z odsotnostjo urbanizma in
dolgoročnega načrtovanja občine za ceno vstopa zasebnega kapitala. Načrtovanje poslovnih
prostorov v vseh stanovanjskih stavbah se zdi sogovornikom nepotrebno in nesmiselno. Poleg tega,
po pričevanjih sogovornikov, vrsta novogradenj ni niti načrtovanih niti zgrajenih kakovostno, prostori
v njih pa se oddajajo ali prodajajo po (pre)visokih cenah, zato le-ti za morebitne kupce ali najemnike
niso zanimivi in ostajajo prazni. »Prostori so prazni predvsem zaradi situacije na trgu poslovnih
nepremičnin. Žal so na trgu le kupci, ki malo izkoriščajo krizo.«

Slika 15: Celovška cesta med Staro Šiško in Trgom Prekomorskih brigad.
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Poleg že predstavljenih strukturnih ovir, povezanih z občinskimi ali državnimi predpisi, sogovorci
izpostavljajo še pomanjkanje politične volje za uvajanje sprememb na tem področju. Zdaj uveljavljen
in najpogosteje uporabljan pristop temelji na kratkoročnih kapitalskih koristih, medtem ko
dolgoročne vizije in zastopanja javnega interesa v prostoru s strani oblasti ni čutiti. »Potreben je
mestotvorni input! Močnejši kot je urbanizem, bolj načrtno se razvija prostor, manj ko ima oblast
moči, močnejši je zasebni interes, kar pomeni manj janvega interesa in razvoj prepuščen trgu.«
Eden od sogovorcev pa izpostavlja lokalne posebnosti, ki botrujejo ne samo dilemam s praznimi
prostori, temveč tudi drugim težavam, s katerimi se soočajo prebivalci Šiške. Na eni strani govori o
»zaprtosti lokalnega prebivalstva za spremembe in njihovemu uspešnemu upiranju le-tem ter s tem
vzdrževanju statusa quo«. Na drugi strani pa opisuje trdovratnost tega območja za zgoščanje in
urbanizacijo, ki da še vedno »ni doživelo resnične preobrazbe iz vaškega v mestno okolje«.
Vplivi praznih prostorov na okolico – negativni in pozitivni
Osrednji negativni učinek praznih prostorov je ta, da so prazni in torej niso izkoriščeni, čeprav
prostorov nasploh močno primanjkuje oz. so le-ti finančno nedostopni. Zlasti boleč je pri tem
potencial, ki ga prazni prostori imajo, pa ni izkoriščen.
Ostale vplive praznih prostorov, ki smo jih uspeli identificirati, lahko delimo na stvarne in nestvarne
oz. družbene vplive. Stvarni učinki zapuščenosti prostorov so kopičenje smeti in navlake v njih, kar je
pogosto povezano z neprijetnimi vonjavami, propadanje samega objekta in neestetskost takih
prostorov. Negativna družbena vpliva sta neživost prostora, kar zbuja negativna občutenja ljudi ter
privlačnost takih prostorov za neželene in neprimerne rabe, ki povzročajo tako materialno kot
družbeno škodo.
Obe skupini vplivov se v svojih posledicah iz samih prostorov širita v javni prostor. Kot primer naj
navedemo »slabo osvetljenost prehodov med Gasilsko ulico in ulico Milana Majcna, kjer ti prehodi
delujejo kot javna območja, a so najverjetneje zasebna, zato MOL nima interesa za vlaganje v opremo
in urejenost«. Če bi bili objekti ob prehodih urejeni, bi bil interes mestne občine za ureditev gotovo
večji.
Praznih prostorov pa sogovorniki ne dojemajo kot izključno slabe za lokalno okolje. Območje med
Gasilsko ulico in Ulico Milana Majcna, kjer se nahaja veliko neurejenih in zanemarjenih zaprtih in
odprtih prostorov, ena od sogovornic identificira kot primerno za tiste družbene skupine, ki si želijo
pobega od urejenih površin. Pri tem misli zlasti na mladino, ki se pogosto želi zateči kam, kjer jih
nihče na nadzoruje. »Čeprav ni dobro, da je takih prostorov veliko, je nek delež vendarle lahko tudi
koristen. Gre namreč za normalno sestavino mesta, dokler je to zgolj začasno in takih prostorov ni
preveč. Taki prostori so lahko za del populacije dobri (npr. skrita zatočišča za mladino, če so
dostopna).Vendar je v tem delu mesta gotovo preveč tega!«
Rešitve
Sogovornike smo v luči prizadevanj za načrtovanje prostora z vključevanjem javnosti oz. participacijo
deležnikov, pozvali k temu, da podajo svoja videnja o možnih rešitvah za neizkoriščene, prazne
prostore. Kot ena ključnih rešitev se je pojavila »začasna raba«, ki postaja vse aktualnejša ravno v
okoliščinah gospodarske krize, ko so mnogi megalomanski projekti zaspali. »Zlasti za prostore v lasti
MOL bi lahko uvedli neke vrste časovni rok – če se v tem roku stanje objekta ne razreši oz. se ga ne
42

Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa,
katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

uporabi za noben namen, se ga začasno odda za netržno najemnino. Seveda pod določenimi pogoji,
npr. umetnikom.« »Vsi mali lokali bi lahko bili trgovinice lokalnih umetnikov, vendar se jih ne bi
smelo omejevati z najemninami.« Za povečanje zanimanja za začasno rabo bi bilo treba bolj zavzeto
promovirati primere dobre prakse, s čemer bi potencialne najemnike spodbudili k aktivaciji in obnovi
zapuščenih stavb. V ta namen bi lahko vzpostavili tudi neke vrste komunikacijski center, ki bi deloval
kot posrednik med povpraševanjem in ponudbo začasnih prostorov.
Predlagajo tudi »sistemske vzvode, ki bi stimulirali lastnike oz. investitorje k obnovi in naselitvi
prostorov. Potrebno bi bilo uvesti tako posredne kot neposredne finančne in druge stimulacije.«
Eden od sogovornikov govori o urbanotvorni politiki, ki da je ključna za reševanje težav s praznimi
prostori. »Prostor in dostopnost servisov oz. storitev za prebivalce je potrebno načrtovati dolgoročno
na ravni soseske, ne zgolj na ravni posameznih karejev.«
Za preprečevanje širjenja stvarnih negativnih vplivov praznih prostorov v okolico je nujno »sprotno in
ažurno odpravljanje negativnih vplivov (urejanje javne razsvetljave, odstranjevanje smeti, …)«.
Nepremičninska agentka poudarja, da je za boljšo izkoriščenost obstoječih prostorov potrebno
spremeniti miselnost ljudi, saj so »cene določenih nepremičnin nekje še previsoke, prodajalci pa
svojih nepremičnin niso pripravljeni ponuditi pod ceno.« Predstavlja pa tudi že obstoječe vzvode, ki
pomagaj zlasti lastnikom nepremičnin: »seveda imamo tudi na trgu veliko finančnih instrumentov, ki
pomagajo lastnikom razrešiti morebitne likvidnostne oziroma druge finančne težave. V primeru, da
prostorov ne morejo prodati in potrebujejo tekoča likvidnostna sredstva, se vedno bolj pogosto
odločajo za »sale and lease back« varianto leasinga.«
Kot enega pomembnejših faktorjev sogovorniki prepoznavajo tudi uspešno delovanje sosedske
skupnosti. »Izboljšati bi bilo treba komunikacijo med prebivalci v soseski – na nivoju urejanja
prostora, npr. da se podpira dejavnosti na ravni sosesk in tako preventivno preprečuje praznjenje
prostorov, samoiniciativno urejanje praznih ali zapuščenih odprtih prostorov, lokalne čistilne akcije,
dogodki itd.«
Konkretni predlogi
1. Vzpostavitev skupnih kolesarnic v praznih prostorih.
2. Premestitev smetnjakov v prazne prostore (prostor je prenasičen z njimi).
3. Netržna oddaja praznih prostorov organizacijam, ki delujejo v javno dobro.
4. Začasna ureditev gradbišča Energoplana.
5. Osvetlitev prehodov med Gasilsko ulico in ulico Milana Majcna.
6. Več projektov za povezovanje skupnosti oz. opolnomočenje ljudi.
7. Prenova obstoječih in umestitev nekaj novih tabel za informiranje lokalne skupnosti (kot npr.
na vogalu Ruske in Jesenkove ulice).
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PREPROSTA ANALIZA TRGA
Podatki za stanovanjske enote
Preprosta analiza stanovanj na trgu (izvedena na 119 enotah za oddajo in 496 enotah za prodajo)
kaže, da znaša v Šiški (oz. na raziskovanem območju) povprečna cena stanovanja za kvadratni meter
2476 evrov oz. 9,72 evra na mesec. Cena mesečnega najema na kvadratni meter pada z velikostjo
enote, tako za stanovanja do 40m² znaša 10,96 evra, medtem ko za stanovanja od 41m² do 60m²
znaša 9,09 evra in za enote od 61m² do 80m² le še 7,48 evra. Podobno velja za stanovanja, ki so
naprodaj, saj je cena kvadratnega metra v kategoriji enot do 40m² 2624 evrov, medtem ko ta v
kategoriji od 61m² do 80m² znaša 2237 evrov. Največje število stanovanj za prodajo na trgu je ravno
iz te kategorije – med 60 m² in 80 m².
Podatki za poslovne prostore
Po analizi poslovnih prostorov na trgu ugotavljamo, da prevladuje ponudba prostorov manjših
površin – do 100 m². V to kategorijo spada polovica poslovnih prostorov, ki so na trgu za oddajo in
nekaj manj kot polovica prostorov, ki so naprodaj.
Pri poslovnih prostorih razmerje med velikostjo prostora in ceno na kvadratni meter ni obratno
sorazmerno, kot ugotavljamo za bivalne prostore, temveč se kažejo določena odstopanja od tega
pravila. V kategoriji prostorov naprodaj so najdražji prostori z najmanjšo površino, uvrščeni v
kategorijo do 50 m², saj povprečna cena za kvadratni meter znaša 2373,19 evra, najcenejši pa
prostori v kategoriji od 601 do 1000 m², kjer kvadratni meter stane 1230,34 evrov. Med prostori za
oddajo so najdražji prostori velikosti od 101 do 200 m² z mesečno ceno 11,72 evrov na kvadratni
meter, najcenejši pa prostori večji od 1001 m² z mesečno ceno 6,28 evrov na kvadratni meter.
Tabela 1: Cene poslovnih prostorov
Naprodaj (€/m²)

Za oddajo
(€/m²/mesec)

Do 50 m²

2373,19

10,33

51-100 m²

2076,81

10,20

101-200 m²

1392,89

11,72

201-400 m²

1537,57

9,83

401-600 m²

1453,90

9,09

601-1000 m²

1230,34

Nad 1001 m²

1588,27

6,28

Najemni pogoji poslovnih prostorov v lasti MOL in prostorov kreativcev na trgu
Splošno analizo nepremičninskega trga poslovnih prostorov v Šiški smo uravnotežili s podatki o
poslovnih prostorih, ki jih oddaja občina ter s podatki, ki nam jih je zaupalo nekaj kreativnih skupin in
podjetij.
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Poslovni prostori, ki jih v Šiški oddaja občina so tako kot sicer prostori na trgu povečini manjši od 100
m², večji sta samo dve enoti, to je prostor na Frankopanski ulici 5, ki obsega 258,4 m² in poslovna
stavba na Trgu prekomorskih brigad 1 (nekdanji prostori upravne enote), kjer pa se prav tako
oddajajo posamezni manjši prostori, večina za kulturne dejavnosti. Povprečna najemnina vseh
občinskih poslovnih prostorov v Šiški znaša 10,77 €/m², medtem ko so med dražjimi prostori na
Celovški cest 143 (15,64 €/m² in 11,62 €/m²), na Tugomerjevi ulici 2 (12,73 €/m²) in prej omenjeni
prostori na Trgu prekomorskih brigad (12 €/m²).
Kreativne skupine in podjetja, ki prostore najemajo od zasebnih lastnikov, plačujejo najemnine nižje
ali enake »občinskemu« povprečju. Nekaj podjetij ob Celovški, naseljenih v lani obnovljeni stavbi
plačuje 10 €/m², medtem ko tisti kreativci, ki so naseljeni v poslovne prostore v slabšem stanju,
plačujejo polovične te cene. Primer slednjih so nor. tisti, ki najemajo prostore v hiši na Celovški 34, v
stavbi, kjer se nahaja Bar Lepa žoga. Če te cene najema v Šiški primerjamo še s tistimi, ki so nam jih
zaupali kreativci, ki delujejo v podobnem kreativnem žarišču v centru Ljubljane, sicer plačujejo več
kot samoorganizirani Šiškarji, vendar še vedno manj kot posamezniki in skupine v občinskih prostorih
na Trgu prekomorskih brigad – namreč 11 €/m².
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Načrtovanje: Pregled možnosti za kreativno regeneracijo v izbranem območju
1. PREGLED PLANSKIH DOKUMENTOV
ANALIZA PROSTORSKIH DOKUMENTOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V KONTEKSTU RAZVOJA
KREATIVNIH DEJAVNOSTI
Uvod
Pri analizi smo se osredotočili na elemente prostorskih dokumentov, ki nakazujejo na določene
povezave med načrtovanjem prostora in spodbujanjem razvoja kreativnih dejavnosti v Mestni občini
Ljubljana. Med te elemente spadajo različne oblike oz. načini spodbujanja razvoja družbene in
tehnične (fizične) infrastrukture, ki vplivajo na razvoj dejavnosti povezanih s kreativnimi industrijami.
Na primer zagotavljanje ustreznih prostorov, vpliv mikro lokacije, način umeščanja in spodbujanja
koncentracije določenih vrst dejavnosti ali možnosti privabljanja, zagotavljanja življenjskih pogojev
določenim družbenim skupinam in posameznikom v različnih delih mesta lahko bodisi spodbuja ali
zavira razvoj kreativnih dejavnosti.
Osnovno merilo »uspešnosti« povezovanja elementov, ki naj bi spodbujali razvoj kreativnih
dejavnosti na območju MOL, v naši analizi prostorskih dokumentov ni temeljilo zgolj na preučevanju
neposrednega umeščanja posameznih dejavnosti na mestne lokacije, temveč tudi preučevanju
»inkluzivnosti« samih prostorskih načrtov, ki naj bi od samega začetka vključevali različne
(interdisciplinarne) pristope in deležnike z namenom vzpostavljanja čim boljših razvojnih pogojev za
različne kreativne dejavnosti. Z upoštevanjem teh meril se pri analizi vloge kreativnih industrij v
prostorskih dokumentih MOL približujemo prostorsko-razvojnim konceptom, ki ne temeljijo zgolj na
shemah t.i. »kulturne produkcije«, temveč predvsem načelom »gospodarskega in kulturno vzdržnega
(trajnostnega) razvoja«. V nasprotju s koncepti kulturne produkcije kjer so kultura, umetnost in
druge kreativne industrije smatrane predvsem kot pomemben podporni element za uspešno
delovanje družbe in gospodarstva, so v koncepcijah gospodarskega in kulturnega trajnostnega
razvoja kreativne industrije dojete kot konstitutivni element, ki prežema celotno strukturo
prostorskega načrtovanja in hkrati zagotavlja inkluzivnost različnim deležnikom pri odločanju o
posegih v prostor. V tem kontekstu naj kultura ne bi bila “obravnavana zgolj kot dragoceno orodje za
diverzifikacijo lokalne gospodarske osnove in nadomestilo izgubljenih delovnih mest v tradicionalnih
industrijskih in storitvenih sektorjih” (Hesmondhalgh, 2002; Howkins 2001), temveč bi v okviru
prostorskega načrtovanja moralo 'načrtovanje za kulturo in ustvarjalne industrije' temeljiti tudi na
načelih razvoja raznolikosti, heterogenosti, inkluzivnosti in si prizadevati za zagotavljanje visoke
kakovosti življenja za vse skupine prebivalstva (Lash & Urry, 1994; Landry & Bianchini, 1995; Landry,
2000 itd.)
Na podlagi teh izhodišč smo analizirali različne domače in mednarodne dokumente, ki se povezujejo s
področjem razvoja kreativnih dejavnosti in prostorskega načrtovanja v MOL. Med drugim smo
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nekoliko več pozornosti namenili tudi območju Šiške4, ki predstavlja ključno lokacijo v naši poglobljeni
analizi možnosti razvoja kreativnih dejavnosti v MOL. V analizo so bili vključeni naslednji dokumenti:
(2010). Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list
RS, št. 78/2010)
(2012). Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012 - 2015. Ljubljana, Mestna občina
Ljubljana.
(2010). Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, priloga 2:
Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN (Uradni list RS, št. 78/2010, 10/2011-DPN in 22/2011-popr.)
(2007). Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013. Ljubljana, RRA LUR.
(2010). ZELENA KNJIGA - Izkoriščanje potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij (The Green Book on
cultural and creative industries). Bruselj, Evropska komisija.
(2011). KKIPS - Kulturne in kreativne industrije po slovensko. Ljubljana, Ministrstvo republike Slovenije
za kulturo.
(2008). Priporočila 9. razvojne skupine za kreativne industrije za povečanje konkurenčnosti Slovenije.
Ljubljana, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj.
(2007). Inovacijski razvojni načrt za Slovenijo. Ljubljana, Mestna občina, Oddelek za gospodarske
dejavnosti in turizem.
(2007). Akcijski načrt izboljšanja okolja za rast inovacijske kulture in uporabo znanja v prestolnici in v
Sloveniji v obdobju 2007-2013. Ljubljana, Mestna občina, Oddelek za gospodarske dejavnosti in
turizem.
(2004). Regionalna inovacijska strategija Slovenije kot EU regije – Akcijski načrt: »nacionalni sistem
inovacij«. Ljubljana, MOL, Projekt SLORITTS.
(2010). Pripravljena na jutri - Program Ljubljane na področju varstva okolja do 2013. Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja.
(2006). Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana 2007 – 2013. Ljubljana,
Zavod za turizem Ljubljana.
(2010). Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020. Ljubljana, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
(2011). Nacionalni program za kulturo 2012 – 2015. Ljubljana, Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo.
(2002). Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – strategija. Ljubljana, Mestna občina Ljubljana.

4

Točneje gre za območje, ki se konča pri Kinu Šiška in stari občinski stavbi v Šiški, začne pa v Spodnji Šiški.
Meje območja niso natančno določene, gre pa za izbran prostor/območje znotraj Partnerstva, v katerem bi
spodbujali koncentracijo kreativnih industrij.
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Dodatni dokumenti, poročila, vezana na območje Šiške
(2010). Celovška, kaj bo s tabo?: prihodnost Celovške ceste kot jo vidijo prebivalci Stare Šiške.
Ljubljana, Inštitut za politike prostora.
Peterlin, M., Žaucer, T., Uršič, M., Očkerl, P., Marn, T. (2011). Potentials of Urban Regeneration Spatial Distribution of Creative Industries. Ljubljana, Creative Cities - Development and Promotion of
Creative Industry Potentials in Central European Cities, RRA LUR, Regional Development Agency of
the Ljubljana Urban Region, IPOP.
PODROBNA ANALIZA PROSTORSKIH DOKUMENTOV POVEZANIH Z RAZVOJEM KREATIVNIH
DEJAVNOSTI V MOL
Prva analiza kreativnih dejavnosti za območje LUR (Potentials of Creative Urban Regeneration, RRA
LUR 2011) je razkrila da Ljubljana kot glavno mesto sicer predstavlja vodilno gospodarsko in kulturno
središče Slovenije, kjer se nahaja velika večina kreativnega sektorja in pomembnih kulturnih ustanov,
vendar ob tem ne obstaja jasno izoblikovana strategija razvoja kreativnih industrij na regionalnem,
državnem ali mednarodnem nivoju (glej npr. Priporočila 9. razvojne skupine za kreativne industrije,
2008). Ljubljana deluje kot ključno vozlišče širšega kulturnega omrežja, ki pokriva celotno državo.
Zaradi te izredne vozliščne vloge prihaja na območju LUR do spontane akumulacije kreativnih
sektorjev, kar povzroča da se na 'inkrementalistični ravni' sicer kopičijo kreativne dejavnosti
predvsem v bližini glavnih omrežnih točk, vozlišč in ob okrepljenih tokovih kapitala, informacij, ljudi in
virov, vendar obenem ne obstaja nobena močna platforma, usmeritev, strategija, ki bi omogočala,
ohranjala ali olajševala nadaljnjo rast in razvoj kreativnih dejavnosti. Analiza dokumentov povezanih z
prostorskim razvojem specifičnih območij v MOL nakazuje da na lokalnem nivoju ni izdelanih
podrobnih usmeritev, strategij razvoja kreativnih dejavnosti v MOL.
V Ljubljani in Sloveniji kreativne industrije niso opredeljene kot posebno tj. samostojno razvojno
področje, ki bi bilo integirano v razvojne politike mesta in države, temveč so urejene »posredno«,
preko drugih področij, zato so njihov pomen in vloge v produkcijski politiki in prostorsko-razvojnih
dokumentih temu ustrezno pomanjkljivo opredeljene. Kljub temu lahko na podlagi pregledanih
prostorskih dokumentov govorimo o t.i. posrednih »push/pull« dejavnikih, ki bodisi spodbujajo ali
zavirajo razvoj kreativnih dejavnosti. Vsak dejavnik v prostorskih dokumentih lahko za potencialne
uporabnike lokacije predstavlja pomemben strošek, napor ali pa ugodje, olajšavo, ki lahko bistveno
vpliva na vzpostavljanje/zaviranje primernega okolja za kreativne dejavnosti. Ker gre v primeru
kreativnih podjetij in ustvarjalnih posameznikov za visoko izobražene kadre raziskave (Featherstone,
1991, Scott, 2000, Florida 2002) pogosto ugotavljajo da je ekonomski dejavnik sicer pomemben
element ponudbe oz. ustvarjanja pogojev za razvoj kreativnih industrij, ni pa nujno tudi odločilni
faktor, saj le kombinacija ugodnih življenjskih pogojev in ekonomskega blagostanja lahko zagotovi
uspešne »pull« faktorje za oblikovanje kreativnih dejavnosti.
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Tabela 2: Posredni »spodbujevalni dejavniki« (pull faktorji) za razvoj kreativnih dejavnosti v
kontekstu prostorskih dokumentov MOL

Dokument

Posredni dejavniki spodbujanja razvoja kreativnih
dejavnosti v dokumentu

(2009). Strateški prostorski načrt
MOL - Odlok o Strateškem
prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana

- pospeševanje predvsem posameznih vej KI vezanih na
podjetniške oz. ekonomske segmente KI prek priprave
primernih lokacijskih pogojev za razvoj dejavnosti –
prostorska podpora domačim in tujim investicijam
- »turistifikacija mesta« z nadgradnjo dostopa specifičnih
skupin obiskovalcev in uporabnikov do turističnih storitev
(npr. infromacijska podpora kulturni ponudbi mesta)
- postopno preseganje prevladujočih oblik (avto)mobilnosti in
dolgoročen prehod na različne oblike javnega prevoza
(omilitev obstoječega »modal split-a«)
- pomenski preskok iz lokalne v regionalno in državno raven –
Ljubljana kot ključna točka kulturnega omrežja funkcionalne
regije Slovenije
- počasno in dolgoročno preseganje lokalne in regionalne
ravni mesta ter preskok v internacionalizacijo mesta s
postopnim povezovanjem v različna mednarodna družbena,
kulturna, ekonomska omrežja
- predlog decentralizacije oz. enakomernejše prostorske
razporejenosti kulturne ponudbe izven ožjega mestnega jedra
prek implementacije različnih predvidenih projektov, ki so v
večini primerov zgolj posredno vezani na KI5 (glej npr. SPN
MOL 2009, str. 66, Zasnova in usmeritve)

(2012). Strategija razvoja kulture v
Mestni občini Ljubljana 2012 2015.

- predlogi neposredne aplikacije koncepta kreativnih industrij
na specifične projekte v okviru strategije razvoja kulture
- podrobna (kvantitativna, strateška) analiza delovanja
specifičnih vej KI, analiza nadaljnjih programskih usmeritev
specifičnih sektorjev KI
- razdelava strateških ciljev in ukrepov za specifične veje KI
(npr. kulturna dediščina)
- umeščanje in razvoj posameznih vej KI prek implementacije

5

KI – v nadaljevanju teksta okrajšava za kreativne industrije
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specifičnih projektov v mestu (npr. Center Rog)
- zametki in postavljanje temeljev za intenzivnejše
medpodročno sodelovanje na področju kulture
- elaboracija ciljev za implementacijo specifičnih projektov na
področju kulturne infrastrukture
(2010). Izvedbeni prostorski načrt
MOL - Dopolnjeni osnutek Podrobna merila in pogoji za
pripravo posameznih podrobnih
prostorskih načrtov (OPPN).

- vsebinska, programska, ambientalna, tehnična dopolnitev
posameznih projektov vezanih na kulturne vsebine (npr.
dopolnjevanje načrtov varovanja kulturne dediščine,
dopolnjevanje novih in obstoječih (kulturnih) funkcijskih
programov in zasnov (deležev) namembnosti površin,
dopolnjevanje zasnov umeščanja objektov v prostor z
upoštevanjem okolice, kulturne krajine, družbeno-ekonomske
strukture itd.

(2007). Regionalni razvojni
program Ljubljanske urbane regije
2007-2013.

- identifikacija pomena in ohranjanja družbene, kulturne,
ekonomske raznolikosti za nadaljnji razvoj KI
- poudarek na identifikaciji strategij za dostop do kulturnih
dobrin v razvojnih regijah
- diverzificirana oz. raznolika projektna naravnanost
programov, ki jih agencija skuša implementirati

(2010). ZELENA KNJIGA Izkoriščanje potenciala kulturnih in
ustvarjalnih industrij.

- izpostavljanje konteksta globalizacije in čezmejnih vplivov na
oblikovanje kulturnih in kreativnih industrij
- izpostavljanje izrednega pomena digitalizacije in mreženja za
uspešen razvoj KI
- velik poudarek na pospeševanju mobilnosti kadrov in
mednarodnih izmenjav
- opredelitev vloge kulturne raznolikosti in poskus razširjanje
pojma kulturnih in kreativnih industrij na dodatna področja

(2011). KKIPS - Kulturne in
kreativne industrije po slovensko.

- nabor kvantitativnih informacij o KI, vpogled in analiza
konteksta lokalnega okolja za razvoj KI
- izpostavljanje ključnega pomena malih in mikro podjetij za
razvoj KI v Ljubljani in Sloveniji

(2008). Priporočila 9. razvojne
skupine za kreativne industrije za
povečanje konkurenčnosti.

- pregled, analiza in identifikacija bazičnih dejavnikov oz.
podpornih elementov za specifične veje KI (oblikovanje,
arhitektura, tržno komuniciranje) v Sloveniji
- identifikacija ključnih problematik na področju razvoja
specifičnih vej KI
- predlagane smernice nadaljnjih ukrepov za pripravo
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strateškega načrta ukrepov
(2007). Inovacijski razvojni načrt za
Slovenijo.

- identifikacija pomena posameznih vej KI za družbenoekonomski razvoj - nadgradnje obstoječih koncepcij o
produkciji oz. naložbah na področju kulture in KI z delitvijo na
materialni in nematerialni sektor
- poskus integracije, povezovanja različnih vej KI s procesi
vzpostavljanja, nadgrajevanja urbanega sistema in
infrastruktur tj. koncept kulture kot področja na katerem
prihaja do pomembnih tehnoloških inovacij (npr.
digitalizacija, turistični inkubator, povečevanje mobilnosti) poskus multiplikacije družbeno-ekonomskih učinkov razvoja

(2007). Akcijski načrt izboljšanja
okolja za rast inovacijske kulture in
uporabo znanja v prestolnici in v
Sloveniji v obdobju 2007-2013.

- predlogi ukrepov za izboljšanje inovacijske kulture v Sloveniji
in Ljubljani
- identifikacija podlag za potencialno »mreženje«,
vzpostavljanje omrežij med partnerji, ki delujejo na področju
inovacij
- pregled potencialnih programov financiranja, evropskega oz.
mednarodnega povezovanja različnih institucij, ki so delno
vpete v različne veje KI (zlasti velik poudarek je na
tehnoloških platformah)

(2004). Regionalna inovacijska
strategija Slovenije kot EU regije –
Akcijski načrt: »nacionalni sistem
inovacij«.

- identificirane so posamezne veje KI – kultura je koncipirana
kot del »podpornega okolja« za program inovacij
- analiza podpornih sistemov za podporo inovacijam
- predlogi sprememb zakonodaje za spodbujanje inovacij

(2010). Pripravljena na jutri Program Ljubljane na področju
varstva okolja do 2013.

- identifikacija različnih dimenzij trajnostnega razvoja v
kontekstu varovanja okolja (brez posebnih poudarkov na
pomembnosti kulturnih povezav z varovanjem okolja)

(2006). Strateški razvojni in
trženjski načrt turistične
destinacije Ljubljana 2007 – 2013.

- podrobna identifikacija prednosti in slabosti Ljubljane kot
turistične destinacije (SWOT analiza, 2005)
- strategija diverzifikacije in diferenciacije ponudbe v
kontekstu kakovosti življenja
- nadgradnja blagovne znamke (branding) in trženja mesta
Ljubljane kot turistične destinacije

(2010). Strategija ekonomskih
migracij za obdobje od 2010 do
2020.

- dopolnjevanje strategije mobilnosti v izobraževanju
- dopolnjevanje strategije (integriranega) upravljanja migracij
visoko izobraženih kadrov – zmanjševanje oz. omejevanje
učinkov »bega možganov«
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- identifikacija dejavnika privlačnosti okolja v kontekstu
privabljanja visoko izobraženih kadrov
(2011) Nacionalni program za
kulturo.

- delno vključevanje kreativnih industrij oz. vključevanje
posameznih vej KI (arhitektura, oblikovanje) v nacionalni
program

(2002). Trajnostni razvoj Mestne
občine Ljubljana – strategija.

- povezovanje dimenzij gospodarskega in družbenega razvoja
– trajnostni razvoj kot simbiotičen gospodarski in družbeni
razvoj
- identifikacija problematike razvoja KI v odnosu na »center«
in »periferijo« tj. problematizacija dualnosti in različnih
hitrosti razvoja specifičnih območij

Kljub množici posrednih dejavnikov, ki jih opažamo v prostorskih dokumentih in vplivajo na
oblikovanje prostorov, primernih za razvoj kreativnih dejavnosti, pa v kontekstu Ljubljane in Slovenije
ne moremo govoriti o trajnejših, predvsem pa trajnostnih6 sistemih ureditvah, ki bi dolgoročno
usmerjale razvoj na tem področju. Tovrstne pomanjkljivosti, ki jih opažamo v dokumentih povezanih
s področjem razvoja kreativnih dejavnosti v MOL potencialno zavirajo hitrejši razvoj mesta in
nedvomno vplivajo na širšo kvaliteto življenja. V zvezi s prostorskimi dokumenti v kontekstu razvoja
kreativnih dejavnosti lahko v smislu priporočil opredelimo naslednje dejavnike, ki so pogosto
medsebojno povezani 7:

1) Nejasna in nedorečena oz. nedodelana strateška in izvedbena raven prostorskega načrtovanja
za potrebe kreativnih dejavnosti – pomanjkljivo razdelani prostorski dokumenti v kontekstu
razvoja kreativnih dejavnosti. Pomanjkanje specifičnih strateških dokumentov za razvoj
kreativnih dejavnosti. Pregled ključnih prostorskih dokumentov za območje MOL razkriva, da je v
večini primerov razvoj kreativnih dejavnosti vključen oz. zamišljen zgolj »posredno« tj. prek
zagotavljanja razvoja drugih področij kot so: tehnična infrastruktura, kulturna dediščina,
podjetniške inovacije, izobraževanje, migracije in mobilnost itd. Razvoj omenjenih področij naj bi
predstavljal nekakšen predpogoj oz. temelje iz katerih bi sledil razvoj kreativnih dejavnosti na
posameznih lokacijah v MOL. Strategija inkrementralističnega poseganja oz. manjših posegov na
različna področja z namenom poskusa »vzpostavljanja primernih pogojev«, okoliščin za razvoj
kreativnih dejavnosti po svoje ni napačna in neprimerna v kolikor se kombinira z ostalimi
ugodnimi družbeno-ekonomskimi (kontekstualnimi) pogoji (npr. primerna zakonodaja in davčne
olajšave, visoka vlaganje v raziskave in razvoj, visoka stopnja sodelovanje javnosti, mestnih
6

V smislu zagotavljanja primernih pogojev, ki bi zagotavljali možnosti razvoja različnim (tudi tistim najšibkejšim)
družbeno-ekonomskih subjektom in skupinam, ki pa imajo velik razvojni potencial za mesto.
7

Pri tem je potrebno poudariti, da se zaznane pomanjkljivosti oz. značilnosti prostorskih dokumentov v »vzročni
odvisnosti«, kar pomeni da lahko vzroke nastanka in delovanja določenega elementa oz. značilnosti pojasnjujemo
tudi prek delovanja drugih elementov.
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oblasti in drugih interesnih skupin, visoka stopnja tolerance do drugačnosti in različnosti v
kontekstu družbenih skupin, kulturne in etnične diferenciacije itd.) ter dopušča implementacijo
»celotnega procesa« tj. od vznika samoniklih kreativnih obratov, zadrug do postopnega
preraščanja v kompleksnejši družbeni ali proizvodni proces, ki temelji na kreativnih industrijah.
Trenutni kazalci družbenih, kulturnih in ekonomskih okoliščin v Sloveniji (glej npr. Poročilo o
razvoju – Kazalniki razvoja Slovenije, 2012; Vrednote prostora in okolja, 2004, itd.) nakazujejo da
obstoječa strategija zgolj posrednega vzpostavljanja primernih pogojev morda ni zadostna za
hitrejši razvoj kreativnih dejavnosti v mestu, pri čemer bi veljalo razmisliti o oblikovanju posebne
prostorsko razvojne strategije, ki obravnava kreativne industrije kot posebno tj. samostojno
razvojno področje, ki bi bilo integrirano v razvojne politike mesta in države.
2) Problem neskladnosti med prostorsko-razvojnimi usmeritvami na državni in mestni (lokalni)
ravni ter izključevanje globalnih vplivov. Šibko medinstitucionalno sodelovanje in povezovanje.
Kljub podobnim usmeritvam in razvojnim ciljem institucij in akterjev, ki delujejo na področju KI in
prostorskega razvoja, v dokumentih ni opaziti strategije medinstitucionalnih povezav s katerimi bi
bolj učinkovito izvajali razvojne strategije na različnih področjih. Prav tako nekonsolidirana
institucionalna struktura in sorazmerno kratka tradicija strankarske politike nedvomno prispevata k
nastajanju neusklajenih državnih in mestnih oz. lokalnih »prostorskih politik« ali vsaj divergentnih
prostorskih usmeritev med mestom in državo. Morebitne divergence v prostorskih politikah med
»centrom in periferijo« so seveda verjetnejše, če so razmerja političnih barv na teh dveh nivojih
različna, kar se zrcali tudi v različni obravnavi prioritetnih projektov, pri čemer lahko prihaja do
zaviranja hitrosti razvoja kreativnih dejavnosti. Pri tem pogosto ne prihaja do ustreznih sinergičnih
učinkov tj. povezovanja, integriranja različnih razvojnih ciljev. V tem kontekstu so določena področja
med katere spadajo tudi kreativne dejavnosti zaradi svoje občutljivosti že vnaprej močno ovirane pri
nadaljnjem razvoju. Npr. vprašanje razvoja državnega omrežja in finančna podpora kadrom, ki bi
delovali v potencialnih kreativnih raziskovalnih laboratorijih, sam problem oblikovanja ustreznega
eksperimentalnega centra za razvoj kreativnih industrij, zagotavljanje ustreznih prostorov za
opravljanje tovrstne dejavnosti in bivanje visoko izobraženih kadrov, problem zagotavljanja večje
lokalne (mestne, državne) in globalne mobilnosti (problem neomreženosti Ljubljanskega letališča) in
tako dalje. S tega vidika na razvoj kreativnih dejavnosti močno vpliva tudi nadnacionalna razsežnost
oz. čezmejni in globalni vplivi.8 Dejstvo, da je naše državno ozemlje v neposredni bližini obkroženo z
večjimi in manjšimi urbanimi središči je nedvomno treba upoštevati pri analizi dejavnikov, ki vplivajo
na pojavljanje in učinkovanje različnih prostorskih politik, ki bi lahko vplivale na razvoj kreativnih
dejavnosti. Še posebej, ker so ti centri v zgodovini že opravljali vlogo gravitacijskih in političnih
središč za dele sedanjega državnega ozemlja. V bistvu je potrebno tovrstne čezmejne vplive na
Slovenijo razširiti na ozemlje celotne Evropske unije in globalno mrežo najrazvitejših mest in držav, ki
so v konstantnem iskanju najsposobnejših kadrov.
3) Nejasni okviri časovne izvedbe prostorsko-razvojnih načrtov. V večini analiziranih prostorskih
dokumentov so sicer razdelani posamezni posegi in spremembe v prostoru, vendar obenem niso
podrobno razdelani tudi časovni okviri oz. roki izvedbe teh posegov. Pri prostorskem načrtovanju
8

Npr. s selekcijo ustreznih kadrov visoko izobraženih skupin prebivalstva, privabljanjem kreativnega sektorja –
gre za t.i. »brain drain« (glej npr. Spring, 2009).
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namreč ne gre zgolj za napovedovanje potrebne implementacije določenih posegov v prostor tj.
urejanje prostora, temveč tudi za določanje časovnih okvirov izvedbe prostorskih posegov glede
na obstoječe okoliščine oz. kontekstualno vpetost projektov, prostorskih posegov v določeno
družbeno, ekonomsko, kulturno okolje. Poznati čas izvedbe posegov v prostor s tega zornega
kota pomeni poznati tudi »dinamično razmerje med strukturo in delovanjem« (Kos, 2002), kar pa
je v prostorskih dokumentih pogosto podcenjena kategorija.
4) Problem definiranja pomena in vloge posameznih kreativnih dejavnosti v prostorskih
dokumentih. Iz analize navedenih prostorskih dokumentov izhajajo različne definicije kreativnih
dejavnosti. Dokumenti v večini primerov prevzemajo prvotne definicije Ministrstva za kulturo,
medije in šport (2001) iz Velike Britanije ali pa povzemajo smernice iz Zelene knjige - Izkoriščanje
potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij (Evropska komisija, 2010). Omenjeni koncepti
definirajo kreativne dejavnosti predvsem v odnosu na ekonomski sektor in se osredotočajo
pretežno na potrebe po diverzifikaciji lokalne gospodarske osnove ter pri tem izključujejo
določene oblike kreativnih dejavnosti in družbenih skupin, ki lahko predstavljajo pomemben
element vzpostavljanja primernih pogojev za delovanje kreativnih dejavnosti in pri zagotavljanju
visoke kvalitete življenja. Problem nekritičnega povzemanja oz. prehitrega prevzemanja
omenjenih konceptov lahko vodi k izključevanju drugačnih pristopov, ki morda ponujajo
drugačne definicije vloge kulture in kreativnih industrij (npr. UNESCO, Creative Industries (2009),
UNESCO - desetletje za izobraževanje za trajnostni razvoj (2005-2014); Agenda 21 za kulturo
(2004, 2008) itd.).
5) Problem identifikacije in vključevanja deležnikov oz. zagotavljanja inkluzivnosti pri razvoju
kreativnih dejavnosti. Pri procesu razvoja kreativnih dejavnosti na urbanih območjih ima
sodelovanje med različnimi deležniki, interesnimi skupinami in mestnimi oblastmi nadvse
pomembno vlogo. Ker gre v primeru generiranja kreativnih dejavnosti v večini primerov za zelo
izobražene in razgledane posameznike, je koncept inkluzivnosti v tem pogledu še posebej
pomemben, če se hočemo v mestu izogniti potencialnim konfliktom ter doseči čimboljše
družbene in ekonomske učinke (glej npr. Lash & Urry, 1994;. Landry & Bianchini, 1995; Landry,
2000 itd.). Tematike zagotavljanja inkluzivnosti in vključevanja javnosti so v večini prostorskih
dokumentov pretežno slabo razdelane ali celo nerazdelane. Glede na Arnsteinovo (1969) lestvico
participacije uporabnikov pri prostorskem načrtovanju se je razpon participacijskih strategij v
Sloveniji v zadnjem obdobju le malo spreminjal in je osredotočen na konvencionalne metode, ki
se ukvarjajo pretežno z diseminacijo informacij javnosti, ne pa neposrednim vključevanjem
uporabnikov (od spodaj-navzgor) v proces prostorskega načrtovanja. Pod okvir konvencionalnih
participacijskih strategij spadajo na primer razstave, javne tribune, različne medijske objave
statističnih podatkov, analiz, v določenih primerih pa tudi posvetovalni referendumi in javne
preiskave. Pristopi, ki bi omogočali identifikacijo vseh deležnikov in večjo stopnjo vključevanja
uporabnikov v prostorsko načrtovanje so zaenkrat še v povojih in ne pridejo do izraza.
6) Posledica razmeroma nizke stopnje inkluzivnosti oz. nezmožnost zagotavljanja večje stopnje
inkluzivnosti povzroča, da pri procesih »samoniklega (grassroots) vzpostavljanja kreativnih
dejavnosti« prihaja do problema nezaupanja kreativnih posameznikov do struktur oblasti.
Navedeni problem relativno nizkega zaupanja posameznikov v strukture oblasti ne izhaja
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neposredno iz analize prostorskih dokumentov, vendar je opažen v vrsti javnomnenjskih raziskav
(2009, 2012); med drugimi tudi v terenski analizi razvoja kreativnih dejavnosti na območju Šiške
(2012). Slabo sodelovanje oz. nezaupanje posameznikov in skupin, ki delujejo v okviru kreativnih
dejavnosti lahko povzroča kratke stike na relaciji med različnimi deležniki, mestom, prebivalci,
omejuje hitrejši razvoj ter vodi v izolacijo kreativnih dejavnosti oz. t.i. »enklavni razvoj«
kreativnih industrij, ki je vezan zgolj na posamezne lokacije brez širših, intenzivnejših povezav z
mestnimi ekonomijami. Ena izmed ključnih prioritet oblasti na lokalni, regionalni in državni ravni
je zato pridobivanje zadostne stopnje zaupanja javnosti, ki pravzaprav legitimizira posege v
prostor, zagotavlja visoko stopnjo inkluzivnosti in omogoča polno implementacijo razvojnih
procesov vezanih na KI.
Iz navedenih ugotovitev izhajajo tako splošna priporočila za podobna mesta po Evropi, kot tudi
konkretna priporočila za lokalne odločevalce, ki so podrobneje pojasnjena tudi v zaključku študije.
Priporočila na transnacionalni ravni:
-

Treba je okrepiti medinstitucionalno sodelovanje in povezovanje v zvezi s prostorsko-razvojnimi
usmeritvami glede kreativnih industrij.

-

Opredeliti je treba vlogo in ukrepe prostorskega načrtovanja na strateški in izvedbeni ravni za
potrebe razvoja kreativnih dejavnosti.

-

Opredeliti je potrebno pomen in vlogo posameznih kreativnih dejavnosti za prostorski razvoj.

-

Zagotoviti je potrebno vključenost deležnikov pri razvoju kreativnih dejavnosti.

-

Treba je krepiti socialni kapital območij

-

Zagotavljati je treba zadostne in primerne urbane prostore, tako odprte kot zaprte, ki lahko
služijo kot srečališča različnih kreativnih skupnosti v območju.

-

Potrebno je zagotoviti zadostno stopnjo zaupanja javnosti za posege v prostor, namenjene
kreativnim dejavnostim.

-

Predvideti je treba učinke gentrifikacije

-

Izkoristiti je treba potencial začasne rabe prostora za kreativne industrije

Priporočila na lokalni ravni:
-

Opredeliti je potrebno izvedbene ukrepe prostorskega načrtovanja, kar vključuje finančne,
časovne in organizacijske okvire izvedbe.

-

Krepiti je treba hodljivost območij

-

Omogočati in spodbujati je treba začasno rabo prostora

-

CUK Šiška naj dobi trajno vlogo povezovalnega institucionalnega partnerja v Šiški

-

MOL naj politiko oddaje nepremičnin prilagodi politiki spodbujanja kreativnih industrij

-

Javni prostor naj postane motor povezovanja kreativnosti v Šiški

-

Kreativne urbana regeneracija naj postane element OPPN
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-

Za kreativno urbano regeneracijo v Šiški je treba izkoristiti potencial EU sredstev

Zgoraj navedene ugotovitve in priporočila niso nujno specifična za območje Šiške, saj pretežno veljajo
za mesto kot celoto, deloma celo za celotno državo. Vendar pa so ne glede na to povsem enako
relevantna tudi za obravnavano območje kreativne regeneracije. Konkretnejša priporočila za
prostorske načrte so težavna zaradi pomanjkanja vsebin, neposredno povezanih s kreativnimi
industrijami v prostorskih aktih, še bolj pa zaradi same narave prostorskih aktov v našem pravnem
redu in načrtovalski praksi, saj prostorski načrti niso povezani npr. s finančnimi načrti in
organizacijskimi viri za njihovo izvajanje. Priporočila se zato lahko nanašajo le na posredne
»push/pull« dejavnike, ki spodbujajo ali zavirajo razvoj kreativnih dejavnosti v izbranem območju.

2. PREGLED MOŽNOSTI FINANCIRANJA
Podobno kot smo ugotavljali v zvezi s planskimi dokumenti, lahko tudi v zvezi s finančnimi viri za
njihovo izvajanje ugotovimo, da za spodbujanje kreativne urbane regeneracije ne obstajajo
neposredni finančni viri ne na občinski ravni v Ljubljani, ne na državni ravni. Zato kaže finančne vire
iskati v zvezi z posrednimi dejavniki, ki lahko spodbujajo razvoj kreativnih industrij na konkretnem
območju.
Javna sredstva za posredno spodbujanje kreativne regeneracije lahko iščemo predvsem na treh
ravneh: lokalna raven, državna raven in raven EU. Posebno vlogo pri povezovanju omenjenih treh
virov v zvezi s politiko spodbujanja skladnega regionalnega razvoja igrajo tudi regionalni razvojni
programi.
Lokalna raven

- področje kulture
- področje turizma
- področje urejanja prostora
- področje prometa
- druga področja (okolje, izobraževanje,...)

Državna raven

- področje kulture
- področje podjetništva
- področje inovacij
- področje turizma
- področje regionalne politike
- druga področja (energija, znanost, izobraževanje,...)

Raven EU

- urbana dimenzija kohezijske politike EU (države v svoje
operativne programe za uporabo sredstev evropske kohezijske
politike vključijo vsebine urbanih politik)*
- programi čezmejnega sodelovanja (Slovenija-Italija, Slovenija56
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Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška)**
- programi transnacionalnega sodelovanja (Alpine Space, Central
Europe, South East Europe, Mediteran)**
- programi medregionalnega sodelovanja (INTERREG IVC, URBACT,
ESPON)**
- 7. okvirni program**
- program Kultura**
- drugi programi
* Podrobnejši način za vpeljavo urbane dimenzije v izvajanje kohezijske politike EU še ni določen
** Programi so v iztekanju in večinoma ne bodo imeli več razpisov

Posebej velja izpostaviti tudi vlogo regionalne ravni v zvezi z viri financiranja. Čeprav je ta raven v
Sloveniji brez izvirnih finančnih prihodkov, pa ima pomembno vlogo v povezavi z regionalno politiko
in s kohezijsko politiko na ravni EU. V okviru razvojnih regij, ki ozemeljsko ustrezajo statističnim
regijam na ravni SKTE3 (NUTS3), se namreč skladno z nacionalno zakonodajo izvaja peridodično
programiranje v ritmu sedemletnih proračunskih obdobij Evropske unije. Regionalni razvojni
programi, ki so temeljni programski dokumenti na tej ravni, povezujejo lokalne interese v programe
in projekte, ki presegajo lokalno raven, a niso nujno državnega pomena. Z vidika virov financiranja
regionalni razvojni programi povezujejo predvsem različne lokalne vire in državne vire z viri na ravni
EU. Regionalni razvojni programi lahko tako z učinkovitim povezovanjem drugih virov predstavljajo
tudi pomemben potencial za podporo kreativnim industrijam.

57

Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa,
katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

ZAKLJUČEK IN SKLEP ŠTUDIJE
Koncept »kreativnega mesta« zajema zelo raznolike dimenzije, glavna ideja pa sloni na predpostavki,
da je kreativnost na nek način povezana s specifično lokacijo in z njenim miljejem, s krajem. To ima
pomembne posledice za oboje, tako za kreativno gospodarstvo in politike, ko podpirajo razvoj
kreativnih industrij, kakor tudi za urbani razvoj in urbane politike. Kreativne četrti se kažejo kot
ključno orodje urbane politike za spodbujanje kreativnega gospodarstva, po drugi strani pa so
kreativne četrti tudi ključno orodje v zvezi z urbano regeneracijo.
Na podlagi študije Potenciali kreativne urbane regeneracije (2011), ki jo je za naročnika RRA LUR
izdelal Inštitut za politike prostora in je dostopna na spletu, predhodne SWOT analize in predvsem na
podlagi dveh srečanj z lokalnimi odločevalci, je bilo v tej študiji izbrano konkretno območje znotraj
LUR in sicer območje v Šiški med Staro Šiško in CUK Kino Šiška. Kot sekundarno območje z bolj
dolgoročnimi cilji, na katerega bi lahko prenesli izkušnje in pristop iz Šiške, je bilo izbrano območje
partnerstva Šmartinska, konkretno območje Saturnus. Namen študije KRIL je združiti pristopa od
spodaj (bottom up) in od zgoraj (top down) v vizijo kreativne regeneracije izbranega območja.
Sama študija je razdeljena na dva dela. Prvi del študije, katerega tema je razvoj od spodaj, je
imenovan Vizija, drugi del, ki je usmerjen v pristop od zgoraj, pa Načrtovanje. Oba dela skupaj
predstavljata celoto študije.

VIZIJA
Razvojna vizija se je v študiji osredotočila na območje Šiške v Ljubljani. Oblikovanje vizije je izrazito
temeljilo na pristopu od spodaj, pri katerem je ključno oblikovanje skupnega razumevanja ključnih
problemov in rešitev s strani vseh relevantnih akterjev v območju.
Poudarek pristopa je na procesu, ne na izdelku, ki lahko nastane - lahko pa tudi ne nastane - kot
posledica procesa. Bistvena sestavina takšnega pristopa ni dokument, imenovan vizija, pač pa
vzpostavitev kontinuirane komunikacije med deležniki, ki omogoča oblikovanje skupnega
razumevanja problemov in rešitev, kar je ključna značilnost skupne vizije.
Med ključne otipljive produkte sodelovanja, ki jih lahko obravnavamo kot del skupne vizije, štejemo
ime in logotip skupnosti. Izbrano je bilo ime KIKŠ, Kulturna in kreativna Šiška. Do ubesedenja
poslanstva in vizije KIKŠ doslej še ni prišlo, čeprav so bile v okviru razprave o imenu izpostavljene
ključne besede, ki jih bo tako ali drugače verjetno zaobjela tudi vizija: kultura, kreativa, Šiška,
skupnost.
Povezovanje lokalnih akterjev je ključni korak pri oblikovanju vizije. Razlika med območjem Šiške in
Saturnusa je tudi v tem (poleg izoliranosti in slabe dostopnosti Saturnusa), da je v Šiški kreativcev,
potencialnih akterjev povezovanja in kreativne urbane regeneracije precej, na območju Saturnusa pa
jih skoraj ni, tako da kritične mase za procese od spodaj navzgor ne moremo pričakovati.
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ANALIZA PRAZNIH PROSTOROV
Pomemben del študije predstavlja analiza potencialov za razvoj kreativne ekonomije v izbranem
območju, katere glavni del je analiza praznih prostorov, primernih za razvoj kreativnih dejavnosti.
Analize praznih prostorov in analize trga smo se lotili celovito: (1) pridobivanje informacij od
upravnikov stavb, (2) pridobivanje informacij od nepremičninskih agencij, (3) analiza spletnih
nepremičninskih portalov in malih oglasov, (4) raziskovalno delo na terenu – opazovanje z udeležbo
in (5) intervjuji.
Rezultati analize so prikazani na kartah, na katerih so skupaj prikazani rezultati vseh kvantitativnih
delov analize. Iz kart je razvidna predvsem razlika med Sponjo Šiško in delom Šiške okoli CUK Kino
Šiška, pri čemer je predvsem v Spodnji Šiški opaziti znatno količino praznih prostorov, primernih za
razvoj kreativnih dejavnosti.
Pomemben element analize so bili tudi intervjuji, ki so kvantitativni analizi dodali kvalitativno
dimenzijo, in iz katerih je izšla vrsta konkretnih predlogov za urejanje problematike praznih prostorov
ob podpori kreativnim dejavnostim.
Izvedena je bila tudi preprosta analiza trga, pri kateri so zanimivi predvsem rezultati glede cenovne
dostopnosti poslovnih prostorov. Med prostori za oddajo so najdražji prostori velikosti od 101 do 200
m² z mesečno ceno 11,72 evrov na kvadratni meter, najcenejši pa prostori večji od 1001 m² z
mesečno ceno 6,28 evrov na kvadratni meter.
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Slika 16: Prikaz možnega izkoriščenja potenciala praznih prostorov za potrebe kreativnih dejavnosti v
Šiški, fotomontaža. Avtorji: Društvo za ustanavljanje kreativnih zadrug, 2012.

NAČRTOVANJE
Ključni del študije, vezan na načrtovanje, je bila analiza prostorskih in drugih dokumentov Mestne
občine Ljubljana v kontekstu razvoja kreativnih dejavnosti. Iz te analize in ostalih delov študije
izhajajo ključne ugotovitve in na njihovi podlagi naslednja priporočila za odločevalce na lokalni in
transnacionalni ravni.

Priporočila na transnacionalni ravni
1. Treba je okrepiti medinstitucionalno sodelovanje in povezovanje v zvezi s prostorsko-razvojnimi
usmeritvami glede kreativnih industrij.
Poskrbeti je potrebno za usklajenost prostorsko-razvojnih usmeritev na ravni države in mesta, ter za
vključitev zavedanja o vpetosti v globalno mrežo mest v usmeritve na obeh ravneh.
2. Opredeliti je treba vlogo in ukrepe prostorskega načrtovanja na strateški in izvedbeni ravni za
potrebe razvoja kreativnih dejavnosti.
60

Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa,
katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Premisliti bi bilo treba o oblikovanju posebnih ukrepov z vidika prostorskega načrtovanja, ki bi
obravnavali kreativne industrije kot samostojno razvojno področje, predvsem zaradi ključnega
pomena za urbano regeneracijo.
3. Opredeliti je potrebno pomen in vlogo posameznih kreativnih dejavnosti za prostorski razvoj.
Kreativne industrije se pogosto obravnavajo zgolj z gospodarskega vidika, s čimer se daje prednost
posameznim oblikam kreativnih dejavnosti, zapostavlja pa se njihov pomen pri zagotavljanju visoke
kakovosti življenja.
4. Zagotoviti je potrebno vključenost deležnikov pri razvoju kreativnih dejavnosti.
Pri procesu razvoja kreativnih dejavnosti na urbanih območjih ima sodelovanje med različnimi
deležniki, interesnimi skupinami in mestnimi institucijami nadvse pomembno vlogo. Potrebno je
zagotoviti ustrezna znanja, orodja, čas in sredstva za vključevanje deležnikov. Med orodja sodijo npr.
delavnice, posveti, javne tribune, razstave, analize, medijske objave, celo posvetovalni referendumi
na lokalni ravni.
5. Treba je krepiti socialni kapital območij
Socialni kapital je ključna lastnost, ki povezuje skupnosti s konkretnim območjem, zato je potrebno
podpirati aktivnosti, ki pripomorejo h krepitvi socialnega kapitala območja, še posebej v smislu
povezovanja raznolikih obstoječih skupnosti in krepitve šibkih vezi med njimi.
6. Zagotavljati je treba zadostne in primerne urbane prostore
Za spodbujanje povezav med kreativci na konkretnem območju je pomembno zagotavljati zadostne
in primerne urbane prostore, tako odprte kot zaprte, ki lahko služijo kot srečališča različnih kreativnih
skupnosti v območju.
7. Potrebno je zagotoviti zadostno stopnjo zaupanja javnosti za posege v prostor, namenjene
kreativnim dejavnostim.
Zagotoviti je potrebno legitimnost prostorsko-razvojnih odločitev, ki omogoča celovito izvajanje
potrebnih ukrepov za razvoj kreativnih industrij in ustrezno vpetost v mestno gospodarstvo.
8. Predvideti je treba učinke gentrifikacije
Ukrepi za preprečevanje škodljivih učinkov gentrifikacije morajo biti opredeljeni vnaprej. Če ti ukrepi
niso predvideni vnaprej in pravočasno izvedeni, lahko gentrifikacija kmalu izniči pozitivne učinke
kreativnih četrti za kreativno ekonomijo.
9. Izkoristiti je treba potencial začasne rabe prostora za kreativne industrije
Mesta naj spodbujajo začasno rabo praznih, zapuščenih ali premalo uporabljenih nepremičnin, tako
stavb kot zemljišč. To lahko pozitivno učinkuje na privlačnost območja, krepi socialni kapital območja,
hkrati pa je to lahko tudi eno od orodij za zagotavlanje zadostne količine cenovno dostopnih
prostorov v območjih.

61

Projekt poteka v okviru programa Srednja Evropa,
katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Priporočila na lokalni ravni
1. Opredeliti je potrebno izvedbene ukrepe prostorskega načrtovanja, kar vključuje finančne,
časovne in organizacijske okvire izvedbe.
Prostorsko načrtovanje se ne more in ne sme končati s sprejetim prostorskim načrtom.
2. Krepiti je treba hodljivost območij
Občinski prostorski načrti ter podrobni prostorski načrti morajo podpirati razvoj hodljivih območij, ki
so ključna za vzpostavitev kreativnega miljeja. To vključuje ukrepe za urejanje odprtih javnih
prostorov, pa tudi ukrepe na področju urbane mobilnosti, odprtih zelenih površih itd. V Šiški to
pomeni izboljšanje pogojev za pešce in kolesarje, v navezavi na Celovško cesto, pa tudi v njenem
širšem zaledju.
3. Omogočati in spodbujati je treba začasno rabo prostora
Mestna občina Ljubljana naj spodbuja začasno rabo praznih, zapuščenih ali premalo uporabljenih
nepremičnin, tako stavb kot zemljišč. Zapuščeni prostori so pogosto rezultat nasedlih investicij, ki
čakajo na boljše čase in ambicioznejšo prenovo. V tem čakanju pa lahko produktivno služijo
kreativnim industrijam, kar lahko pozitivno učinkuje na privlačnost območja in krepi socialni kapital
območja.
4. CUK Šiška naj dobi trajno vlogo povezovalnega institucionalnega partnerja v Šiški
Kulturne institucije so ključna lokalna žarišča za kreativne in kulturne dejavnosti. Kadar imajo take
institucije svoje prostore v degradiranih območjih lahko postanejo katalizatorji njegove urbane
regeneracije. V tem smislu je v Šiški ključna vloga CUK Kino Šiška, ki jo je potrebno podpreti v njegovi
vlogi nosilne institucije kreativne prenove v Šiški.
5. MOL naj politiko oddaje nepremičnin prilagodi politiki spodbujanja kreativnih industrij
Mesto lahko učinkovito podpre kreativne industrije v Šiški tudi z oddajanjem svojih nepremičnin po
cenah, ki so nižje od tržnih. S tem lahko ne le pritegne kreativne dejavnosti, temveč tudi vpliva na
tržno ponudbo nepremičnin. Mestna občina Ljubljana del svojih nepremičnin na naslovu Trg
Prekomorskih brigad 1 že ponuja na ta način, vendar bi bilo ob razmeroma ugodni ceni potrebno
zagotoviti tudi druge pogoje za kreativne dejavnostih, npr. v smislu 24/7 življenjskega stila, obenem
pa bi bilo smiselno ponudbo tovrstnih nepremičnin povečati.
6. Javni prostor naj postane motor povezovanja kreativnosti v Šiški
Trg prekomorskih brigad oziroma prostor pred CUK Kino Šiška ima potencial, da se razvije v osrednji
javni prostor za kulturne in kreativne dejavnosti v območju. V ta namen bi bilo potrebno močno
zmanjšati njegovo prometno funkcijo in parkiranje podrediti drugim neprometnim rabam.
7. Kreativne urbana regeneracija naj postane element OPPN
OPPN, ki so načrtovani za območja v Šiški morajo obvezno integrirati spodbujanje kreativnih industrij
ter cilje in ukrepe kreativne urbane regeneracije.
8. Za kreativno urbano regeneracijo v Šiški je treba izkoristiti potencial EU sredstev
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Priloga 1 – Vprašalnik »Prazni, zapuščeni in prosti prostori v Šiški«
LOKALNI AKTERJI
Kaj veste o praznih (zapuščenih in prostih) prostorih v Šiški? – v vaši soseski?
-

Ali ste seznanjeni s velikostjo, ceno, stanjem teh stanovanj/poslovnih prostorov?

Kaj mislite, zakaj so ti prostori prazni? Kakšni so razlogi za to?
Se Vam zdi to problematično? Zakaj?
Kako bi lahko ta problem razrešili?
-

Kakšni so Vaši predlogi?
Kaj mislite, kdo in kako bi lahko/moral ukrepati glede tega?
Imate kakšne ideje, s kakšnimi dejavnostmi ali programom bi lahko zapolnili prazne lokale?

Kaj menite o tem, da se Šiško vse pogosteje opisuje kot kreativno oz. da se jo obravnava kot
potencialno območje za razvoj kreativne oz. kulturne četrti?
NEPREMIČNINSKI AGENT
Kako ocenjujete stanje nepremičninskega trga v Šiški? Je veliko prostorov naprodaj oz. za oddajo (v
primerjavi z drugimi ljubljanskimi soseskami)? Kakšni so ti prostori na ravni četrti (velikost, cena,
stanje, namen, …) v primerjavi z drugimi ljubljanskimi četrtmi – so kakšne očitne razlike ali
posebnosti?
Kaj še veste o praznih (zapuščenih in prostih) prostorih v Šiški? Lahko podate primere? Kakšni so ti
prostori (velikost, cena, stanje, namen, …)? V čigavi lasti so (večinoma)?
Kaj mislite, zakaj so ti prostori prazni? Kakšni so razlogi za to?
Se Vam zdi to problematično? Zakaj? Kako bi lahko ta problem razrešili?
-

Kakšni so Vaši predlogi?
Kaj mislite, kdo in kako bi lahko/moral ukrepati glede tega?
Imate kakšne ideje, s kakšnimi dejavnostmi ali programom bi lahko zapolnili prazne lokale?

Kaj menite o tem, da se Šiško vse pogosteje opisuje kot kreativno oz. da se jo obravnava kot
potencialno območje za razvoj kreativne oz. kulturne četrti? Ima to kakšen vpliv na dogajanje na trgu
nepremičnin? Se spreminja profil ljudi, ki povprašujejo po stanovanjih oz. profil podjetij, ki
povprašujejo po poslovnih prostorih?
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Priloga 2: Seznam organizacij, ki so izrazile interes za sodelovanje v KIKŠ
Stanje 12.11.2012

Karta 12: Naslovi kreativcev, združenih v KIKŠ in potencial praznih prostorov.
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Iz karte sta razvidni dve zgostitvi kreativcev v Šiški. Prva je v spodnji Šiški, neposredno ob Celovški
cesti. Celotno območje južno od Gasilske ceste ima tudi veliko praznih in razpoložljivih prostorov ter
zelo pester nabor stavb različnih starosti. Objekti, ki jih v tem delu Šiške naseljujejo kreativci so v
zasebni lasti in v bolj ali manj komercialnem najemu. Razmeroma ugodno okolje za kreativne
industrije so stavbe, ki so zaradi svoje starosti in lege v območju, dolgoročno predvidenem za rušitev
(OPN predvideva širitev Celovške ceste!) ehnično pogosto v slabem stanju in zato ne dosegajo višjih
vrednosti najemnin.
Druga zgostitev je Trg Prekomorskih brigad, kjer gre v bistvu le za dve stavbi – Kino Šiška in Trg
Prekomorskih brigad 1 (nekdanja občinska stavba občine Lj. – Šiška). Oba objekta sta v lasti občine in
njuna naseljenost s kreativci je odraz politične volje. Tudi v neposredni okolici Trga Prekomorskih
brigad je razmeroma veliko razpoložljivih nepremičnin, največ je stanovanj, vendar je tudi nekaj
poslovnih prostorov in posamezni lokali.
Stanje, prikazano na karti potrjuje ugotovitve študije in pravilnost usmeritve v oblikovanje kulturne in
kreativne četrti v Šiški.
KCŠ / Rompom hiša
interdisciplinarni studio za komuniciranje z dodano vrednostjo
komunikacije / učinek / osveščanje
Slovenia Coworking
Prek vzpostavljanja odprte platforme spodbujamo sodelovanje in deljenje znanja med kolektivi in
posamezniki delujočimi na polju kreativnih industrij, umetnosti in socialnih inovacij.
sodelovalna kultura / novi ekonomski modeli / redefinicija dela
Senzorium Zavod
Pionir senzorialnega gledališča v Sloveniji, zavod za izvedbo in organizacijo kulturnih projektov in
prireditev.
senzorialno gledališče / izobraževanja in delavnice / kulturne prireditve
Inštitut za politike prostora (IPoP)
Razvijamo mrežo komplementarnih organizacij na področju urejanja prostora in ustvarjamo pogoje
za skupno razumevanje problemov, ciljev in rešitev, ki vodijo v trajnostno urejanje prostora.
urejanje prostora / participativni procesi / dolgoročno razmišljanje
Center Urbane Kulture Kino Šiška
Središče sodobne in urbane ustvarjalnosti v Ljubljani ter v širšem slovenskem prostoru.
sodobna urbana kultura / mednarodna povezovanja / vzpodbujanje inovativnosti in kreativnosti
Zavod za kulturne dejavnosti Kultipraktik
Organizacija dogodkov s tematiko jugoslovanske kulture in založništvo
združevanje sodobnih kulturnikov bivše Jugoslavije / opozarjanje na politično vlogo v razvoju kulture
/ promocija umetniških del
TiPovejZavod
Izobraževalna organizacija, ki uči ustvarjalnega razmišljanja in uresničevanja idej.
ustvarjalno razmišljanje / uresničevanje idej / ustvarjalna družba
DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo
Divja misel odkriva spregledane družbeno koristne teme in jih pakira v ljudem privlačne projekte.
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družbeno pomembno / dogodki / produkcija
Zavod za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij, SOCIALNI INKUBATOR
Spodbujamo, razvijamo in promoviramo socialno podjetništvo.
socialno podjetništvo / družbena odgovornost podjetij / družbena ekonomija
Regionalni center kreativne ekonomije -RCKE
RCKE, ustanovljen v okviru RRA LUR, poudarja pomembnost kreativnih industrij za razvoj regije.
Regija, kreativnost, razvoj.
Zemanta
Zemanta blogerjem, priporoča zanimive vsebine, ki jih lahko uporabijo v svojih člankih.
blog / založništvo / marketing
Radio Terminal
Terminal ne vrti hitov, ampak jih za vas odkriva, v smislu sugestije in urbane kulture in je namenjen
prav vsem, ki gojijo afiniteto do nove muzike, pa nimajo časa za njeno odkrivanje.
interaktivno / inovativno / entuziastično
d.Labs
Razvijamo spletne potenciale velikih in malih startupov.
internet / posel / startup
Emanat, Zavod za afirmacijo in razvoj plesa in sodobne umetnosti
Ustvarjanje umetniške (odrske, intermedijske in glasbene) produkcije, odpiranje prostora
ustvarjalnega dialoga, priprava in izvedba izobraževalnih programov in delavnic na področju
uprizoritvenih umetnosti, založništvo.
umetniška produkcija / izobraževanje / založništvo
Smetumet, kulturno ekološko društvo
Preko uporabnih recikliranih izdelkov, prostorskih pREureditev, delavnic, dejavnic, razstav, staromodnih revij, in drugih dogodkov, akcij in različnih projektov osveščamo, obujamo na novo
uporabljene zdravorazumske rešitve naših babic in problematiziramo posameznikov odnos do narave,
potrošnje, odpadkov in sodobnega načina življenja.
oblikovanje / reciklaža / izobraževanje
ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo
Primarna dejavnost usmerjena v produkcijo animiranih filmov in izvajanje delavnic animiranega filma.
animirani film / kulturna vzgoja / produkcija
CONA zavod za procesiranje sodobne umetnosti
Cona ustvarja projekte sodobne (intermedijske, vizulane, glasbene) umetnosti, ki so družbeno kritična,
ter senzibilizira javnost za slušno prostorsko percepcijo.
radioCona / radioart / sound art
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