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Povzetek
Summary

Mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR

Uvodni nagovor
Za razvita mesta in regije v Evropi je značilno,

S kreativno urbano regeneracijo neizkoriščeni

da prebivalcem omogočajo visoko kakovost živ-

javni prostori zaživijo z novimi vsebinami na po-

ljenja, ki je preplet spodbudnega in odprtega

budo kreativnih posameznikov in skupin, ki so

gospodarskega okolja, kakovostnega servisa

velik (še neizkoriščen) kulturni in gospodarski

javnih institucij, hitrega in udobnega transpor-

potencial Ljubljanske urbane regije. V Regio-

ta ter številnih priložnosti za aktivno preživljanje

nalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije

prostega časa, zato se ljudje v svojem lokal-

bomo tudi v prihodnje aktivno spodbujali razvoj

nem okolju počutijo dobro. Regionalna razvojna

kreativne ekonomije v regiji. Prepričani smo, da

agencija Ljubljanske urbane regije je pobudnica,

se bodo na podlagi primerov uspešno izpelja-

ustvarjalka in skrbnica različnih razvojnih projek-

nih projektov kreativne urbane regeneracije in

tov, s katerimi Ljubljansko urbano regijo razvija-

povezovanja lokalnih kreativnih skupnosti, ki

mo v sodobno, odprto ter hkrati povezano regijo

so predstavljeni v tej brošuri, tudi v prihodnje

priložnosti in kakovostnega življenja.

odvijali novi projekti, ki bodo z novo vsebino in

V brošuri, ki je pred vami, vam predstavljamo
projekte ustvarjalne urbane regeneracije, ki

razvojno vizijo napolnili neizkoriščene javne in
tudi zasebne prostore.

so jih pripravili in izvedli sodelavci Regionalnega centra kreativne ekonomije v sodelovanju

Želim vam prijetno branje in

s projektnimi partnerji in lokalnimi kreativnimi

plodne razmisleke o potencialih

skupnostmi. S finančnimi in človeškimi viri smo
v treh občinah (Ljubljani, Trzinu in Dobrovi – Polhovem Gradcu), partnericah projekta Regionalni
center kreativne ekonomije, izpeljali dejavnosti,
v okviru katerih so v neizkoriščenih prostorih v
lasti občin svoj prostor našle nove dejavnosti lokalnih kreativnih pobud. Projekte smo s partnerji
zasnovali tako, da imajo potencial za razvoj tudi
po zaključku projektnega financiranja.
2

ustvarjalne urbane regeneracije v vaši lokalni skupnosti.

Aidan Cerar, RCKE

Uvod v ustvarjalno regeneracijo
Ustvarjalna urbana regeneracija je del pro-

odpornost na vplive ekonomske krize. Poleg

1

jekta Regionalni center kreativne ekonomije

tega je pomemben tudi zaradi zagotavljanja

(RCKE). Projekt RCKE izhaja iz široko (medna-

zaposlitev mladim, ki se na trgu dela spopri-

rodno) sprejete teze, ki opredeljuje razvoj krea-

jemajo z mnogimi izzivi in preprekami. Znotraj

tivne ekonomije in kreativnih dejavnosti kot

kreativnega sektorja pa se poleg produktov in

ključni element uspešnega postindustrijskega

storitev z visoko dodano vrednostjo ustvarjajo

gospodarstva. Vsebinsko je projekt RCKE nadalje-

tudi družbene novosti, osredotočene na nove

vanje EU projekta Creative Cities (januar 2010

načine sodelovanja družbe, družbenih skupin

– maj 2015), v katerem je bila znotraj Regional-

in skupnosti. Prostorsko je kreativna ekonomija

ne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije

pomembna kot vir novih vsebin za degradirane

(RRA LUR) ustanovljena pisarna RCKE, name-

oziroma neizkoriščene prostore. Nemalokrat so

njena spodbujanju razvoja kreativne ekonomi-

to prostori, ki so bili namenjeni industrijski pro-

je na ravni regije, saj je ta za regijo pomemb-

dukciji, ta pa se je v zadnjih desetletjih iz Evrope

na v ekonomskem, družbenem in prostorskem

odseljevala v druge dele sveta. In morda je prav

smislu.

to bistveno:

Ekonomski pomen kreativne ekonomije predstavlja doseganje višje dodane vrednosti, hkrati

kreativna ekonomija lahko do

pa je kreativna ekonomija pomemben vir zaposli-

neke mere nadomesti izpad in-

tev. Občine z večjim deležem ustvarjalnih poklicev kažejo višjo stopnjo ekonomskega razvoja,
obenem pa je kreativni sektor pokazal večjo

1 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete razvoj regij, prednostne
usmeritve regionalni razvojni programi. V projekt RCKE so vključene tri občine LUR: Mestna občina Ljubljana, Občina Dobrova
– Polhov Gradec in Občina Trzin.

dustrijske produkcije na ravni
zaposlitev, na ravni novih oblik
skupnostnega sodelovanja in na
ravni

nove

vsebine

neizkori-

ščenih prostorov.
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Foto: Primož Korošec

Cilj te publikacije je prikazati nekaj primerov
ustvarjalne urbane regeneracije na ravni Ljubljanske urbane regije. Primeri bodo predstavljeni tako, da bo pojasnjena vloga vseh vključenih
partnerjev, povzeta zgodba razvoja, načina podpore, ki ga je bil primer deležen s strani projekta
RCKE, in načina vključevanja lokalne kreativne
skupnosti. Predstavljeni primeri so nadgrajeni z zaključki, ki bodo oblikovalcem politik in
stroki ponudili nov pogled na kreativno urbano
regeneracijo, ki izhaja iz dejanskih praktičnih
primerov. Upamo, da bo to spodbudilo razvoj
novih primerov kreativne urbane regeneracije,
s pomočjo katerih bodo neizkoriščeni prostori
pridobili novo ustvarjalno vsebino, obenem pa
bodo tako tudi kreativne dejavnosti pridobile
prostore za svoj nadaljnji razvoj. Hkrati opozarjamo bralce te brošure, da smo se področju
teoretičnega razmišljanja o vlogi kreativne ekonomije v odnosu do prostorskih vprašanj izognili, kar pa ne pomeni, da teoretičnih izhodišč,
ki jih dobro poznamo, nismo vpletli v praktične
primere, ki jih predstavljamo. Bralce, ki jih zanimajo tudi bolj teoretična izhodišča, vabimo
k prebiranju drugih študij, brošur in raziskav,
ki so dostopne v knjižnici RCKE (www.rcke.si).

4

Jani Kozina, GIAM ZRC SAZU2

Ustvarjalna
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V zadnjih letih se je čedalje več mest in regij

regijami, in je povsem primerljivo s stanjem v re-

v prizadevanjih za pospeševanje svojega gos-

gijah severne in zahodne Evrope. Po tem merilu

podarskega razvoja in regeneracijskih strategij

še posebej izstopa Mestna občina Ljubljana, ki

naslonilo na koncept prebivalcev z ustvarjal-

je hkrati kraj bivanja in dela za mnoge delavce

nim poklicem (Florida, 2002 ) in/ali na koncept

v ustvarjalnih poklicih. V zadnjem času je vidno

ustvarjalnih dejavnosti (kreativnih/kulturnih in-

razseljevanje ustvarjalcev v ožji obmestni pro-

dustrij) (Chapain, Clifton in Comunian, 2013 ).

stor, čemur pa niso sledila tudi delovna mesta.

Koncept ustvarjalnih poklicev govori o tem, da

V obmestnih občinah je tako veliko več prebival-

se v sodobnih gospodarskih razmerah ustvarjal-

cev z ustvarjalnim poklicem kot ustvarjalnih de-

na delovna sila ne seli zgolj z namenom iskanja

lovnih mest, regija pa se posledično spoprijema

zaposlitve, temveč se seli tja, kjer je zadovoljna

z močnimi tokovi dnevne mobilnosti. Drugi kon-

z življenjskim okoljem. Posledično prebivalcem

cept o ustvarjalnih dejavnostih se nanaša na tiste

3

4

z ustvarjalnim poklicem sledijo tudi delovna
mesta. Po tem konceptu, ki ga je utemeljil Florida (2002), je pomembno, da regije privlačijo ustvarjalne ljudi in s tem tudi nova delovna
mesta. Leta 2011 je v Ljubljanski urbani regiji

Število kulturnih ustvarjalcev na 1000 prebivalcev

Amsterdam
Helsinki

20 odstotkov prebivalcev opravljalo ustvarjalni

Utrecht

poklic, kar je veliko nad državnim povprečjem

Stockholm

(15 odstotkov), največ med vsemi slovenskimi

Haag
Rotterdam

2 Poglavje temelji na študiji Razporeditev ustvarjalnosti v izbranih občinah Ljubljanske urbane regije. Projektno skupino v
razvoju študije je vodil Jani Kozina, sodelovali pa so David Bole,
Janez Nared, Lucija Lapuh in Jernej Tiran.
3 Florida, R. (2002): The Rise of the Creative Class: And how
it’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life.
New York.
4 Chapain, C., Clifton, N., Comunian, R. (2013): Understaning
Creative Regions: Bridging the Gap between Global Discourses
and Regional and National Contexts. Regional Studies 47-2.
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Razporeditev ustvarjalnih dejavnosti (kreativne/
kulturne industrije) je šibkeje, a prav tako pozitivno povezana z boljšim stanjem gospodarske
razvitosti občin v Ljubljanski urbani regiji. Ana-

kazalniki višje bruto osnove za

liza tako nedvomno kaže, da je eden od načinov

dohodnino, nižje brezposelnosti

splošne gospodarske rasti občin privabljanje:

in višje dodane vrednosti na za-

a) ljudi z ustvarjalnimi poklici in

poslenega.

b) podjetij, ki se ukvarjajo z ustvarjalnimi
dejavnostmi.

5 Kozina, J., idr. (2014): Razporeditev ustvarjalnosti v izbranih
občinah Ljubljanske urbane regije. Naročnik RRA LUR. Ljubljana.
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Aidan Cerar, RCKE

Ustvarjalna urbana regeneracija
Koncept urbana regeneracija izhaja iz poj-

store prinesejo novo vsebino, kar pogosto spod-

ma prenova, le da fizično prenovo nadgradi z

budi razvoj širšega območja. Kot take kreativne

družbenim in ekonomskim vidikom. Ustvarjal-

dejavnosti vsebujejo močan mestotvorni naboj.

na urbana regeneracija ekonomski, družbeni in

Na drugi strani pa mesta pogosto najlažje razvoj

prostorski vidik nadgradi z ustvarjalnostjo ter

novih ekonomskih sektorjev podprejo prav z za-

se osredotoča na spodbujanje kreativne eko-

gotavljanjem produkcijskih oziroma ustvarjalnih

nomije, novih oblik družbenega sodelovanja in

prostorov po ceni, nižji od tržne. Tako se kreativ-

spremljajočo fizično prenovo, ki pogosto teme-

nim dejavnostim omogoči hitrejši razvoj, mesta

lji na pristopu od spodaj ter na konceptu niz-

pa na ta način lahko oživljajo izbrane mestne

ke stroškovne prenove in naredi si sam kulture

predele, saj kreativne dejavnosti pogosto urba-

(angl. DIY). Kakorkoli, skupni imenovalec praks

nim območjem, v katerih se zgoščajo, dodajo

ustvarjalne urbane regeneracije je, da prostor-

neko novo zanimivost in prijetnost. Ti predeli

ske intervencije sledijo vsebinskim ter da so

na eni strani spodbujajo ustvarjalnost, na drugi

nove družbene in ekonomske dejavnosti vlečni

pa so zmožni ustvarjalnost vključiti v svoje de-

konj procesa regeneracije.

lovanje. Podobno navede utemeljitelj koncepta

Ustvarjalna urbana regeneracija je koristna za
oživitev prostorov oziroma območij, ki jih pesti
pomanjkanje vsebine ali (javnega) življenja. Delež teh prostorov se v mnogih evropskih mestih
povečuje, saj se industrijske dejavnosti iz mest
umikajo, interes za nove rabe teh prostorov pa
pogosto izostane, kar še posebej velja v času
gospodarske recesije. K temu lahko prištejemo
še primere nasedlih investicij, kadar so prostori še vsaj delno uporabni in niso bili porušeni z
namenom sproščanja prostora za novogradnje.
Kreativne dejavnosti lahko v degradirane pro-

kreativnega mesta Charles Landry. V svoji tezi
o kreativnem miljeju zanj pravi, da vsebuje fizično in vsebinsko infrastrukturo, ki spodbuja tok
idej in novosti6. Nasploh se grozdenje kreativnih dejavnosti kaže kot koristno za oblikovanje
novih produktov in storitev, saj ta okolja zaradi
dovolj kritične mase ustvarjalnih poklicev omogočajo stalno preverjanje idej ter sodelovanje
med različnimi profili in skupnostmi ustvarjalcev
v procesu razvoja idej v inovativne produkte ali
6 Landry, C. (2000): The Creative City: A Toolkit for Urban
Innovators. London.
7

storitve. Še pomembnejša značilnost ustvarjal-

kapital na ravni javnih institucij, potem smo zelo

nih območij oziroma prostorov pa je, da omo-

blizu uspešne ustvarjalne urbane regeneracije.

gočajo razvoj socialnega kapitala v sproščenem

Treba je poudariti, da imajo mestne uprave v

in neformalnem vzdušju. Prav socialni kapital
med različnimi kreativnimi skupnostmi je pomemben, saj je delo v kreativnem sektorju pogosto projektno, zato se možnosti sodelovanja hitro spreminjajo. Prostorska platforma je v
tem sektorju projektnega dela lahko stalnica v
obliki nekakšne platforme družbenih povezav.

Sloveniji precej ovir pri spodbujanju ustvarjalne
urbane regeneracije preko oddaje svojih nepremičnin po ceni, nižji od tržne, oziroma brezplačno. Omejitev predstavlja Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, ki vzpostavlja določene zakonske
omejitve. Zakon ne omogoča brezplačnega oddajanja prostorov kreativnim dejavnostim, zato

Ker ustvarjalnosti ne moremo

je bila pri projektu RCKE pripravljena tudi spre-

načrtovati ne na ravni posamezni-

memba tega zakona, ki bi olajšala oddajanje ne-

ka ne na ravni skupnosti – v najboljšem primeru jo lahko spodbujamo, pa proces ustvarjalne
urbane regeneracije praviloma
vsebuje element od spodaj, torej
sodelovanje z (lokalnimi) kreativnimi skupnostmi.
Najuspešnejši primeri temeljijo na združevanju
sredstev: kot sredstva ustvarjalnih skupnosti imamo v mislih zanos, ustvarjalnost, strast,
osredotočenost, čas, socialni kapital. Če to
združimo s sredstvi javnih institucij, ki imajo
strokovno znanje, finančna sredstva, razumejo
administrativni okvir delovanja ter imajo socialni
8

premičnin v javni lasti kreativnim dejavnostim.

Primeri ustvarjalne urbane regeneracije
V okviru projekta RCKE smo partnersko sodelovali pri razvoju treh primerov ustvarjalne urbane regeneracije, kar je v skladu s projektom
RCKE, ki je temeljil na sodelovanju treh občin:
Mestne občine Ljubljana, Občine Trzin in Občine
Dobrova – Polhov Gradec. Primeri se med seboj
vsebinsko precej razlikujejo, kar pa nikakor ne
pomeni, da nimajo skupnih točk:
 izhodišče v specifičnih lokalnih nastavkih
ustvarjalne urbane regeneracije;
 poudarjeno sodelovanje z lokalnimi (ustvarjalnimi) skupnostmi;
 razvoj socialnega kapitala na ravni lokalne
(ustvarjalne) skupnosti;

Dom skupnosti Savsko naselje
Dom skupnosti je v Savskem naselju v Ljubljani.
Del doma, prostor, v katerem je bil včasih lokal,
zadnja leta ni bil v uporabi. Skupina lokalnih prebivalcev je v sodelovanju z nevladno organizacijo, ki je vodila pilotni projekt skupnostne regeneracije soseske, izrazila željo, ki se je nanašala na
vsebinsko revitalizacijo Doma skupnosti. Oblikovala se je ideja Knjižnice REČI, knjižnice, ki ne
bi izposojala knjig, ampak reči – smučke, žar,
čelado itd. Prostor v Domu skupnosti pa bi bil
namenjen različnim dejavnostim lokalne skupnosti in lokalnih ustvarjalcev.

 zagotavljanje dostopnega prostora kreativni
produkciji in storitvam.
Vsak od predstavljenih primerov regeneracije je
zgodba zase, ki se bo razvijala naprej v skladu
s potrebami lokalnih in ustvarjalnih skupnosti. Ustvarjalna urbana regeneracija je proces,
v katerem se bosta identiteta in raba opisanih
prostorov še spreminjali. Izkušnje, ki smo jih vsi
sodelujoči pri projektih pridobili, in uspešen začetek delovanja vseh regeneriranih prostorov
so podlaga za razumevanje, snovanje in zagon
novih projektov.
9

PingPong Kreativni center
Trzin

Brošuro zaključimo še z nekaj primeri, ki so se

Kreativni center Trzin je prostor trzinske ustvar-

stavljamo še orodje PIIP, ki na nacionalni rav-

jalne skupnosti, ki omogoča sodelo (angl.

ni pomeni stičišče neizkoriščenih prostorov in

coworking). Razvit je bil na pobudo in v sode-

ustvarjalnih rab.

načrtovanja delovanja kreativnega centra. Mladinski klub, v katerem se zdaj lahko odvija sodelo, so tudi delno prenovili. Namen je bil ponuditi
prostor, ki ga lokalna kreativna skupnost na eni
strani soustvarja, na drugi pa koristi kot prostor
sodelovanja. Sodelo in dejavnost Kreativnega
centra Trzin pa je le ena od dejavnosti v mladinskem klubu, ki PingPong gosti ob petkih.

Skupnostno ustvarjanje
Dobrova – Polhov Gradec
V Občini Dobrova – Polhov Gradec smo izhajali
iz lokalnih zametkov ustvarjalnih skupnosti. Te
smo prepoznali v skupnosti prodajalcev Miklavževega sejma, ki ga v Polhograjski graščini organizirajo vsako leto okrog Miklavža. Cilj je bil
spodbujanje razvoja članov skupnosti v skupnostnem, oblikovalskem in poslovnem smislu.
Hkrati smo pripravili idejno zasnovo novega sejma oziroma tržnice, ki bi odprla nove možnosti
prodaje lokalnih izdelkov in hkrati doprinesla k
razvoju kraja.
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podpore s strani projekta RCKE. V brošuri pred-

Foto: Oloop

lovanju z lokalnimi kreativci, ki so vodili proces

začeli od spodaj (angl. bottom up) in bili deležni

Aidan Cerar, RCKE / Maša Cvetko, ProstoRož

Dom skupnosti Savsko naselje
Izhodišče

Zgodba

Po letu 2010 so se kreativni sektor in z njim

Vizija in idejna zasnova regeneracije Doma

ljubljanske kreativne skupnosti razvijali z izjem-

skupnosti sta se vsebinsko dopolnjevali s širšim

no hitrostjo. V mestu se je razvila množica novih

projektom Celovite urbane prenove Savskega

kreativnih skupnosti, nastale so nove povezave

naselja v Ljubljani, ki ga na povabilo MOL od

med različnimi kreativnimi skupnostmi, nasta-

leta 2013 izvaja skupina ProstoRož. Dom skup-

li so novi izdelki, nove storitve in novi kreativni

nosti Savsko naselje so po drugi svetovni voj-

prostori. Večina teh prostorov pa je v središču

ni gradili nemški ujetniki. Dokončan je bil leta

mesta ali pa vsaj blizu središča. Po drugi strani

1948. Prvotno je bil namenjen oskrbi okoliških

obstaja soglasje, da so povojne soseske z leti

prebivalcev in sestankom družbenih organizacij.

postale precej monotone in da bodo nekatere

Okrog leta 1965 se je v objekt preselila Krajev-

od njih v prihodnosti potrebne regeneracije. Pri

na skupnost Savsko naselje, v spodnjih prosto-

projektu RCKE ne naslavljamo izziva regeneraci-

rih pa so bili večnamenska dvorana za potrebe

je sosesk, izhajamo pa iz prepričanja, da z nekaj

krajevne skupnosti in prostori za manjši lokal.

ustvarjalnosti lahko doprinesemo k prijetnosti

V zgornjih prostorih so delovale družbenopoli-

in kakovosti bivanja v soseskah. Regeneracija

tične organizacije (SZDL, ZKJ, Mladinska orga-

Doma skupnosti oziroma dela Doma skupnosti

nizacija ...), ki so se leta 1978 preselile v so-

je pilotni projekt ustvarjalne urbane regeneracije na ravni skupnostnega prostora, izziv pa
vidimo v razvoju ustvarjalnih vsebin tudi zunaj
mestnega središča na ravni sosesk. Upamo, da
bo primer Doma skupnosti sprožil razvoj novih
primerov v drugih soseskah in drugih krajih.

sednji novozgrajeni Družbeni dom oz. Dom
stanovanjske skupnosti (sedanja knjižnica). Del
doma, prostor, v katerem je bil včasih lokal, zadnja leta ni bil v uporabi. Lokalna skupnost nas je
opozorila na potencial Doma skupnosti v smislu
krepitve občutka lokalne skupnosti. Skozi sodelovanje društva ProstoRož, Slovenia Coworking,
Mestne občine Ljubljana in RRA LUR se je oblikovala ideja, da skupaj s strokovnjaki in s podporo
lokalnega prebivalstva ter raznih drugih ustanov
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pilotno prenovimo Dom skupnosti. Prenova nikakor ni bila omejena na fizično prenovo. Osred-

Glavno vodilo osnutka pilotne-

nje vprašanje prenove je predstavljal skupnost-

ga projekta regeneracije Doma

ni, družbeni in servisni potencial doma. Tako se

skupnosti je bilo osredotočiti se

je oblikovala ideja Knjižnice REČI – knjižnice, ki

na vsebino in skupnost vsaj to-

ne bi izposojala knjig, ampak reči – smučke, žar,
čelado itd. Prostor v Domu skupnosti pa bi bil
namenjen različnim dejavnostim lokalne skup-

liko kot na prostor.

nosti in lokalnih ustvarjalcev.

Skozi nove vsebine, navezave in povezave z

Prenova

se bosta začela oblikovati bolj urejena okolica

Fizična prenova Doma skupnosti ni bila dra-

neformalnemu druženju, sodelovanju in soupo-

ga, bila pa je dovolj obsežna, da je omogočila

rabi. Knjig in reči.

okoliškimi institucijami (npr. mestno knjižnico)
in novo družbeno stičišče soseske, namenjeno

uporabo (novih produkcijskih) prostorov za raznovrstne ustvarjalne dejavnosti, ki bi spodbujale
prenos raznolikih znanj in spretnosti med prebi-

Osrednja tema prenove se navezuje na vsebino, Knjižnico REČI, ki

barvanju, čiščenju, oblikovanju pohištva in po-

bo izposojala različne uporabne

vezanih vsebin so sodelovali lokalni prebivalci in

predmete in tako ljudem pomaga-

lokalna ustvarjalna skupnost.

la prihraniti denar in prostor.
Foto: David Lotrič

valci. Tudi pri prenovi, prostorskih intervencijah,

Prebivalci Savskega naselja večinoma živijo v
stanovanjskih blokih, kjer je vedno premalo
prostora za shranjevanje številnih predmetov, ki
jih uporabljamo le občasno. Dodaten motiv za
uporabo Knjižnice REČI je ekonomski, saj omogoča odmik od nenehnega kupovanja dobrin, ki
jih potrebujemo bolj redko. Knjižnica REČI vsebuje tudi element okoljske odgovornosti, saj
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manj izdelkov, kar pomeni manjše izkoriščanje
naravnih virov. Družbena komponenta Knjižnice

Foto: David Lotrič

je zaradi souporabe potrebnih manj reči, torej

REČI se kaže predvsem v spodbujanju novega
načina sodelovanja na ravni skupnosti, kar prinese tudi nove vezi in večji socialni kapital.

Vizija
Gre za projekt, ki ilustrira potencialni dopripoklicev v procesu regeneracije soseske. Vizija
regeneracije Doma skupnosti pa presega okvir
Savskega naselja. Želimo si, da postane pilot-

Foto: David Lotrič

nos kreativno zasnovanih storitev in kreativnih

ni projekt regeneracije skupnostnih prostorov v
soseskah in primer novega načina sodelovanja
med mestnimi upravami, lokalnimi skupnostmi,
nevladnimi organizacijami, kreativnimi dejavnostmi in regionalnimi agencijami.

Vizija Doma skupnosti v Savskem
naselju

temelji

na

ideji,

da

Dom postane prostor, kjer bi se
srečevali

prebivalci

Savskega

naselja med seboj in z drugimi.
Vzporedno vizija vsebuje razvoj

Vloga kreativne skupnosti
Vloga kreativne skupnosti pri projektu je
večplastna. Na eni strani so vključeni arhitekti
in raziskovalci iz skupin ProstoRož in Slovenia
Coworking, ki razvijajo idejo Knjižnice REČI, ozi-

storitve Knjižnice REČI v smislu

roma so vključeni v proces regeneracije na ravni

ustvarjanja novih delovnih mest

soseske. Prav tega dela ne gre podcenjevati, saj

na ravni soseske.

ProstoRož pomeni most med ustanovami in lokalno (ustvarjalno) skupnostjo.
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Foto: David Lotrič

skupnosti. Hkrati so v Domu skupnosti predvidene razne dejavnosti, na primer delavnice.
Posamezniki, ki jih bodo vodili, bodo tako svoje
ustvarjalno znanje delili s člani lokalne skupnosti. Na novo izobraženi lokalni prebivalci bodo
skozi čas lahko začeli sodelovati pri produkciji
izdelkov ali storitev, ki so se jih skozi delavnico
naučili ustvariti. Tako se lahko začnejo razvijati
inovativni oblikovalski ali specifični lokalni produkti.

Partnerstvo
Kulturno društvo ProstoRož – partner v zasnovi in tehnični izvedbi Knjižnice REČI.
Mestna občina Ljubljana – partner pri zagotavljanju primernega prostora za izvajanje
Knjižnice REČI v delu Doma skupnosti v Savskem naselju v Ljubljani.
RRA LUR – partner za vzpostavitev in koordinacijo poslovne verige ter promotor izvedbe proLokalna skupnost se nanaša na heterogeno
množico lokalnih prebivalcev, med katerimi so

Slovenia Coworking – razvoj koncepta Knjiž-

tudi posamezniki z ustvarjalnimi poklici. Tudi ti

nica REČI kot socialne inovacije.

so bili aktivno vključeni v razvoj Knjižnice REČI.
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jekta v Ljubljanski urbani regiji.

Oblikovalka iz soseske je oblikovala znak knjižni-

Vloga občine

ce, ilustrator oziroma stripar iz soseske pa je pri-

Mestna občina Ljubljana pri projektu sodelu-

pravil spremljajoče ilustracije. Med drugim bodo

je kot partner, ki je v souporabo odstopila del

znak in ilustracije krasile tudi podobo Doma

Doma skupnosti. Na strani MOL so v procesu so-

delovali različni oddelki, predvsem Služba za lokalno samoupravo (SLS) in Četrtna skupnost
Bežigrad. Ključni za izpeljavo projekta na strani
MOL pa so bili župan Zoran Janković, podžupan
Janez Koželj, vodja SLS Vojko Grünfeld in Zvone

RCKE je sodeloval kot partner. Podprl je razvoj
Knjižnice REČI in regeneracijo Doma skupnosti
ter ustanovil partnerstvo, znotraj katerega se je
odvila regeneracija in razvila Knjižnica REČI.

Foto: David Lotrič

Gaberšek (SLS).

Vloga Regionalnega centra
kreativne ekonomije
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Aidan Cerar, RCKE / Metka Pravst, PingPong KCT / Marko Živković, PingPong KCT / Jani Kozina7, GIAM ZRC SAZU

PingPong
Kreativni center Trzin
Jani Kozina
7

Izhodišče

Zgodba

Občina Trzin je glede ustvarjalnih poklicev ne-

Občina Trzin je ena od treh občin, vključenih v

koliko posebna. Leta 2011 je 25,8 odstotka

projekt RCKE. Po le nekaj srečanjih predstavni-

njenih prebivalcev opravljalo ustvarjalni poklic,

kov agencije in občine, predvsem župana in nje-

kar je največ med vsemi občinami v Ljubljan-

govih ožjih sodelavcev, so slednji predlagali, da

ski urbani regiji. Ob tem velja opozoriti na pro-

bi v pogovore vključili lokalne ustvarjalce. Skup-

ces, ki je skoraj obraten kot v drugih občinah.

nost lokalnih ustvarjalcev je že na prvem sre-

Ob velikem številu ustvarjalnih delovnih mest je

čanju izrazila željo po prostoru, ki bi bil name-

rast prebivalcev z ustvarjalnim poklicem najpo-

njen sodelovanju in sodelu (angl. coworking),

časnejša med vsemi občinami v regiji, čeprav

skupnim projektom ipd.

je v primerjavi z državo še vedno nekoliko nadpovprečna. Občina se ponaša z velikim številom
ustvarjalnih delovnih mest in veliko koncentracijo prebivalcev z ustvarjalnim poklicem. V ta-

Ker pa je prostor v takih projektih le en del zgodbe, medtem ko

kih okvirih je lažje doseči medsebojno povezo-

je drug del skupnost, ki prevzame

vanje različnih deležnikov, saj so za to izpolnjeni

skrb in upravljanje s prostorom,

osnovni pogoji – velika koncentracija ustvarjal-

je RCKE razvoj tovrstnega prosto-

cev, prostorska bližina in opremljenost s funkci-

ra razvijal v tesnem sodelovanju

jami.

z lokalno ustvarjalno skupnostjo.
Sčasoma je lokalna kreativna skupnost prevzela
primarno vlogo pri procesu razvoja kreativnega
centra. Sodelovanje z lokalno kreativno skup-

7 Poglavje vključuje dele študije Razporeditev ustvarjalnosti v
izbranih občinah Ljubljanske urbane regije. Projektno skupino v
razvoju študije je vodil Jani Kozina, sodelovali pa so David Bole,
Janez Nared, Lucija Lapuh in Jernej Tiran.
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nostjo se je uradno začelo na delavnici, na kateri
smo z ustvarjalci razmišljali o razvoju kreativnega centra – prostora sodela. Spraševali smo se,
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Foto: Matevž Kosterov

kakšne so značilnosti lokalnega kreativnega

da je ta povezava zaradi majhnosti kraja že tako

centra, za kakšne dejavnosti bi ga uporabljali in

ali tako precej močna. Obe skupnosti sta tudi

kako bi lahko doprinesli k razvoju kreativnega

sodelovali pri preurejanju Mladinca. Kakorkoli,

centra. Na koncu delavnice smo lokalno kreativ-

če bi interes za sodelo prerastel petkov okvir, ni

no skupnost vprašali, ali želi aktivneje sodelovati

izključeno, da bi se nove možnosti lahko razvile

pri razvoju kreativnega centra, in javilo se je ne-

v zasebnih prostorih, pisarnah ali kavarnah.

kaj posameznikov. Z njimi smo se začeli srečevati približno enkrat tedensko. Skupina si je sčasoma nadela naziv Federativni kreativni komite
in prevzela pomembno nalogo: sodelovanje pri
vodenju razvoja Kreativnega centra Trzin (KCT).
Z dogovorom, redko pa tudi z glasovanjem, je
skupina sprejemala pomembne odločitve o
razvoju KCT. Za lokacijo KCT je bil izbran Mladinski klub Trzin, Mladinc. Ker pa Mladinca uporabljajo tudi druge skupnosti, predvsem Društvo
za zaščito mladosti (DZMT) – lokalna mladinska
skupnost, glasbena šola in skupina starejših telovadcev, so se dogovorili, da ustvarjalna skupnost lahko uporablja Mladinca vsak petek, s tem
pa se lahko razvije nekakšen pop-up coworking
center. Če bi bil Mladinc vsebinsko premalo iz-

18

Komite je skupaj z Občino Trzin in RCKE organiziral več delavnic, na katerih so sodelovali tudi
strokovnjaki za razvoj kreativnih prostorov. Komite je razvil znak KCT, načrte za manjšo fizično
prenovo mladinskega centra in način upravljanja
KCT. Na podlagi pripravljenih načrtov je bilo izpeljanih nekaj delavnic, na katerih so predstavniki različnih skupnosti uporabnikov mladinskega centra skupaj odstranili dotrajano pohištvo.
Predstavniki komiteja so samoiniciativno kupili
nekaj miz, stolov in eno večjo delovno mizo,
ki pa je bila pravzaprav miza za namizni tenis
(»pingpong«). Tako je bil izbran tudi ime Kreativnega centra Trzin – PingPong.

koriščen, pa bi sčasoma lahko dejavnosti KCT

Prenova

potekale tudi v drugih terminih. Gotovo pa ne

Fizična prenova je presegla okvir projekta RCKE,

bi bilo prav, če bi dejavnosti KCT onemogočile

saj je ta predvideval le idejno zasnovo prenove,

izvajanje osnovne dejavnosti mladinskega klu-

zato so ustvarjalci prostore samoiniciativno pre-

ba, to so dejavnosti za mlajše generacije. Prav

novili. Prenavljati so začeli na način od spodaj.

zato je bila določena spodbuda usmerjena v po-

Lokalna ustvarjalna skupnost je sodelovala pri

vezovanje kreativnega komiteja s predstavniki

oblikovanju načrtov in pri prostorskih interven-

mladinskega kluba, vendar se je kmalu izkazalo,

cijah. Proces je vodil arhitekt, član kreativnega

komiteja. Proces fizične prenove pa je bil le del
razvoja. Vsaj tako pomembno kot fizična prenova je bilo sodelovanje lokalne ustvarjalne skupnosti. Pri prenovi je sodelovala tudi Občina Trzin,
ki je poskrbela za beljenje sten, loščenje tal in

Vloga kreativne skupnosti
Lokalna kreativna skupnost je vodila proces
razvoja kreativnega centra in pri tem hitro prevzela vlogo motorja. Komite, ki je vodil preno-

kar nekaj uporabnega pohištva, stolov in miz.

vo, so sestavljali (abecedni vrstni red): Andreja

Vizija

Matevž Kosterov, Metka Pravst in Živa Štih.

PingPong je zamišljen kot pros-

Breznik, Florence Maria Bratuž, Marko Živkovič,

Partnerstvo

tor, ki omogoča sodelo lokalnim

Lokalna kreativna skupnost – vodenje pro-

ustvarjalcem, predvsem ustvar-

cesa razvoja kreativnega centra, načrtovanje in

jalcem iz Trzina, kar pa ne izključuje ustvarjalcev iz okoliških
krajev. Prostor sodela je primarno namenjen posameznikom, ki
opravljajo t. i. svobodne in ustvarjalne poklice.

izvajanje prostorskih intervencij ter soodločanje
o ključnih vprašanjih, povezanih z razvojem KCT.
RCKE – vodenje procesa, strokovna podpora
ter razpolaganje s sredstvi za oblikovanje idejne
zasnove prenove in delovanja KCT.
Občina Trzin – sodelovanje pri razvoju KCT,
povezovanje deležnikov – uporabnikov mladinskega centra in drugih skupnosti. Občina je tudi

Hkrati je prostor Mladinca že gostil večje ustvar-

omogočila uporabo mladinskega centra za po-

jalne dogodke, na primer festival animiranega

trebe kreativnega centra.

filma. Upajmo, da se bodo v prostoru kmalu pojavili novi ustvarjalni dogodki.
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Avtor: Marko Živković

Vloga občine
Občina je imela izredno pomembno vlogo pri
procesu razvoja Kreativnega centra Trzin, saj je
povezala predstavnike RCKE z lokalnimi ustvarjalci, prav tako je spodbujala razvoj KCT na različne načine skozi ves proces razvoja. KCT je bil
deležen velike podpore prejšnjega župana občine Toneta Peršaka in sedanjega župana Petra

Foto: Matevž Kosterov

Ložarja (v času razvoja KCT so bile namreč lokalne volitve). Še posebej pomembna za razvoj
KCT je bila predstavnica Občine Trzin Sida Valentinčič.

Vloga Regionalnega centra
kreativne ekonomije
RCKE je spodbudil razvoj socialnega kapitala
med lokalnimi ustvarjalci s tem, ko je s finančnimi in človeškimi viri omogočil vzpostavitev KCT.
RCKE je nudil strokovno podporo pri spodbujanju procesa vključevanja skupnosti v razvoj KCT.
To je bil nujen element razvoja, saj se podporne
institucije, kot je RCKE, ki je sodeloval s projektno omejenimi finančnimi sredstvi, po zaključku
projekta umaknejo. Ker je namen, da KCT deluje dolgoročno, je bil razvoj lokalne kreativne
skupnosti ključen za zagotovitev samostojnega
upravljanja s KCT.
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Urban Jeriha, Društvo Preboj / Tjaša Bavcon in Jasmina Ferček, Oloop / Aidan Cerar, RCKE / Jani Kozina8, GIAM ZRC SAZU

Skupnostno ustvarjanje Dobrova - Polhov Gradec
Izhodišče
Polhov Gradec je idilično naselje na vznožju hribov, vzhodno od Ljubljane. Njegov pomen je

Razvojna

omejitev

občine

je

majhnost, zato je pri tem tre-

veliko večji, kot bi lahko sklepali po številu pre-

ba upoštevati lokalni kontekst,

bivalcev – teh je dobrih 600. Zaradi zgodovine

razvojne možnosti občine, želje

nosi ime po tamkajšnjem hribovju in je kultur-

domačinov in komplementarnost

no središče Občine Dobrova – Polhov Gradec.

z drugimi potenciali občin.

Ampak, ali je tudi ustvarjalno središče? V Občini
Dobrova – Polhov Gradec število prebivalcev z
ustvarjalnim poklicem nadpovprečno narašča,
delovna mesta pa ne sledijo temu procesu. V
občini je tako veliko več prebivalcev z ustvarjalnim poklicem kot ustvarjalnih delovnih mest. V
skladu z željo ustvarjalcev po medsebojni bližini
kraja bivanja in kraja dela ter konceptom policentrične mestne regije bi bilo smiselno razmisliti o spodbujanju novih ustvarjalnih delovnih
mest v tej občini.

Tako smo pri projektu razvoja ustvarjalnih dejavnosti v Občini Dobrova – Polhov Gradec izhajali
iz lokalnih zametkov ustvarjalnih skupnosti. Te
smo prepoznali v skupnosti prodajalcev Miklavževega sejma, ki ga v Polhograjski graščini organizirajo vsako leto pred Miklavžem. Cilj je bil
spodbujanje razvoja na treh ravneh:
 razvoja občutka skupnosti med ustvarjalci
oziroma prodajalci;
 spodbujanje podjetniškega razvoja na ravni
vključenih ustvarjalcev;

8 Poglavje temelji na študiji Razporeditev ustvarjalnosti v izbranih občinah Ljubljanske urbane regije. Projektno skupino v
razvoju študije je vodil Jani Kozina, sodelovali pa so David Bole,
Janez Nared, Lucija Lapuh in Jernej Tiran.

 priprava idejne zasnove novega sejma oziroma tržnice, ki bi odprla nove možnosti prodaje lokalnih izdelkov in hkrati doprinesla k
razvoju kraja.
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Skupaj s partnerji Oloop in društvom Preboj smo

kalnih. Rokodelci, ki so sodelovali pri delavnicah

organizirali serijo delavnic Skupnostno ustvar-

Skupnostno ustvarjanje, so se ukvarjali z ilu-

janje, na katere smo povabili lokalne ustvarjal-

stracijo, zeliščarstvom, mlečnimi izdelki in veze-

ce, tako tiste, ki že sodelujejo pri Miklavževem

njem, izdelovali so mila, suho (papirnato) cvetje

sejmu, kot tudi tiste, ki še ne.

in lesene okrasne izdelke, pletli ter pekli kruh.

Zgodba

Na delavnicah smo opazili nekaj pozitivnih zna-

V občini deluje približno 400 kmetij, ki jim je to

bane ustvarjalne skupnosti. Opazna je bila večja

osnovna dejavnost, in zavidljivo število rokodel-

vloga tradicije in avtentičnosti ter manj mode.

cev. Združujejo se v klekljarskem, turističnem in

Vsi vključeni so poudarili pomen ekološkega vi-

upokojenskem društvu, veliko je samostojnih.

dika in naravnosti, izdelki so bili večinoma na-

Občina aktivno spodbuja razvoj mikropodjet-

rejeni ročno, rokodelci pa so se z dejavnostjo

ništva; tako želijo rokodelcem in kmetom po-

praviloma ukvarjali neprofesionalno. Opazili smo

magati do uspeha, zato v ta namen že deluje

tudi nekaj priložnosti za razvoj. Predvsem v smi-

nekaj dejavnosti. Na Viču v Ljubljani organizira-

slu podjetnosti, primerjalne prednosti izdelkov,

jo Kmečko tržnico, ob koncu leta pa Miklavžev

oblikovanja embalaže, izboljšanja procesa pro-

sejem v Polhovem Gradcu. Prodajalce vzpod-

daje in stika s trgom.

čilnosti, ki so odstopale od tistih, značilnih za ur-

bujajo k registraciji svoje dejavnosti, kar bi jim
omogočilo legalno prodajo. Promovirati želijo
njihovo lastno krajevno blagovno znamko Dobrote Blagajeve dežele, s katero želijo vzpostaviti določen standard kakovosti.
Kmečka tržnica na Viču poteka vsako soboto že
ustvarili krog rednih strank. Večina prodajalcev
je iz Občine Dobrova – Polhov Gradec, nekaj pa
jih je tudi od drugod. Na Miklavževem sejmu, ki
poteka vsak december v Polhograjski graščini,
se zvrsti od 30 do 35 prodajalcev, predvsem lo-
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Foto: Oloop

več kot 10 let in v tem času so si kmetje že

Prenova

razviti moč, darove in talente ter s tem vsak po

Projekt smo zasnovali kot vajo v dveh delih:

rih rešitev.

izboljšavo izdelkov in stojnic ter grajenje skupnosti. Izboljšavo izdelkov, ki jih rokodelci izdelujejo, in stojnic, kjer bi se ti prodajali, smo
opredelili kot lažje delo, saj je vsak posameznik praviloma zainteresiran za osebni poslovni
uspeh. Izdelke posameznikov smo izboljševali z
različnimi skupinskimi in individualnimi vajami.
Srečavali smo se enkrat tedensko v prostorih
Polhograjske graščine, kjer smo ustvarili dovolj
varen, odprt in prijeten prostor, da so se ustvarjalci in rokodelci iskreno srečali drug z drugim,
se medsebojno podprli, raziskovali, izmenjali
ideje, mnenja in osebne zgodbe. Na vodenih vajah in skozi pogovor smo se seznanili z resničnimi individualnimi potrebami lokalnih rokodelcev

svojih močeh prispevamo k soustvarjanju modTržnico kmetov in rokodelcev smo poskušali izboljšati glede na izkušnje podobnih tržnic
doma in v tujini. Ključni dejavniki uspešnosti so:
 dostopen, označen in frekventen prostor,
tudi za naključne mimoidoče;
 primerno velik prostor za približno 30 razstavljavcev, da je kakovost na primerljivi ravni in da je izbira raznolika;
 edinstvena identiteta oz. drugačnost, ki dajeta razlog za obisk;
 urejenost in estetika stojnic;
 kulinarična ponudba tako za kupce kot za
razstavljavce.

in njihovo motivacijo pri vzpostavitvi skupnosti.
Pri tem smo uporabili osnovna načela partici-

Uspešna stojnica ima:

patornega vodenja skupin, ki temeljijo na vklju-

 streho za zaščito pred soncem in dežjem,
prikaz avtentičnosti in certifikatov, ki vzbu-

čenosti in spoštovanju vseh udeležencev. Z vajami, ki smo jih izvajali v parih, trojicah in skupini, smo prebudili individualne in kolektivne potenciale, obudili novo upanje in iskali inovativne
rešitve za kompleksne probleme, s katerimi
smo se spoprijemali v skupnosti. Ključni trenutki
skupnih srečanj pa so bili, ko smo prepoznali, da

jajo zaupanje;
 pestrost za različne cenovne razrede in različne namene nakupa;
 izpostavljen razlog, zakaj je nakup dober, in
brezplačno darilce, ki zaustavi mimoidočega.

lahko drug drugemu pomagamo prepoznati in
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Pomembnejše in kompleksnejše
delo je bilo grajenje skupnosti
ustvarjalcev, saj rokodelski sejem pomeni tudi skupnost trgovcev.

Vloga kreativne skupnosti
V Občini Dobrova – Polhov Gradec nismo našli povezane kreativne skupnosti, kaže pa se
zametek skupnosti v lokalnih ustvarjalcih in
rokodelcih. Zato je bil cilj delavnic Skupnostno
ustvarjanje povezati te posameznike z bolj ali
manj ustvarjalnim poklicem v skupnost. Skupnost se je dobro odzvala, obisk delavnic je bil

Izkušeni prodajalci namreč vedo, da več proda-

v skladu s pričakovanji in je bil relativno stalen.

jalcev privabi več kupcev in da večja izbira in

Med delavnicami so lokalni ustvarjalci že zavzeli

raznolikost izdelkov večata prodajo. Če se roko-

določene vloge pri potencialni organizaciji nove

delski sejem ustanavlja in uveljavlja na novo, pa

lokalne tržnice ali sejma.

zahteva skupnost še toliko večjo povezanost,
ker so začetki praviloma težki. Spoznavanju,
zbliževanju in empatiji smo zato namenili veliko

Partnerstvo

pozornosti, saj bodo rokodelci potrebovali med-

Občina Dobrova – Polhov Gradec – partne-

sebojno pomoč, usklajevanje in tudi odrekanje.

rica v organizaciji tržnice, omogoča uporabo
prostora za srečanja in skupno delo.

Vizija
Lokalni ustvarjalci z združevanjem idej izdelujejo
dovršene izdelke z višjo dodano vrednostjo. Pod

cijo poslovne verige ter promotor implementacije projekta v Ljubljanski urbani regiji.

blagovno znamko Dobrote Blagajeve dežele jih

Oloop – partner za gradnjo skupnosti in obli-

uspešno prodajajo v lokalni občini in Ljubljani. V

kovno nadgradnjo izdelkov rokodelcev.

Polhovem Gradcu je zaživela kmečka tržnica za
prodajo živil, enkrat mesečno pa tudi rokodelska
tržnica z unikatnimi izdelki.
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RRA LUR – partner za vzpostavitev in koordina-

Društvo Preboj – partner v prostorski zasnovi
sejma.

Pregled možnih lokacij za tržnico kmetov in rokodelcev
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Vloga občine
Občina Dobrova – Polhov Gradec je bila osrednji
člen tega projekta, saj je sama močno vpletena v organizacijo sejma in je nosilka blagovne
znamke Dobrote Blagajeve dežele. Poleg podFoto: Oloop

pore župana Franca Setnikarja je bila še posebej pomembna vloga Helene Budin Čuk, ki je
aktivno sodelovala na delavnicah, pomagala pri
vzpostavitvi stika z lokalnimi ustvarjalci in bila
neizčrpen vir relevantnih informacij.

Vloga Regionalnega centra
kreativne ekonomije
Foto: Oloop

RCKE je bil v primeru Občine Dobrova – Polhov Gradec predvsem povezovalec. Glede na
značilnosti in potrebe občine je poiskal najprimernejše partnerje, s katerimi je sodeloval pri
organizaciji delavnic, hkrati pa je preko občine
vzpostavil začetni stik z lokalnimi ustvarjalci ter
jih povabil k sodelovanju pri delavnicah Skupnostno ustvarjanje. RCKE je občini predstavil
tudi končne rezultate sodelovanja z lokalnimi
ustvarjalci z namenom spodbujanja nadaljnjih
dejavnosti, ki bi sodelovanje partnerjev in lokalne ustvarjalne skupnosti nadgradile s konkretno
izvedbo.
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Aidan Cerar, RCKE

Podprti primeri ustvarjalne urbane regeneracije
od spodaj
Pop-up dom
jalnih skupnosti. Ustvarjalne skupnosti so na-

večjega industrijskega prostora v Ljubljani.

polnile večji prostor v stari Tobačni tovarni s

RCKE je projekt podprl finančno, v protivred-

svojimi izdelki ter prostor spremenili v začasno

nosti najema prostora, in vsebinsko. Nekatera

prodajno razstavo ustvarjalnih produktov. Hkrati

svetovanja so potekala ob podpori RCKE. Hkrati

je bilo v prostoru veliko dogodkov, katerih skup-

je RCKE pristopil k partnerstvu v obliki organiza-

ni imenovalec je bila ustvarjalnost v različnih ob-

cije dogodka Nove ideje za stare hiše: Kreativ-

likah. Ustvarjalcem je bil na voljo tudi prostor za

ne dejavnosti kot nova vsebina neizkoriščenih

sodelo in podporne dejavnosti, na primer razna

prostorov. Dogodek je bil začetek sodelovanja

svetovanja, predvsem tista, ki se tako ali dru-

med tremi ustvarjalnimi skupnostmi in RCKE,

gače dotikajo novih ekonomij in različnih oblik

katerega rezultat je (spletna) pobuda PIIP, pred-

sodelovanja. Šlo je za prvi primer ustvarjalne ur-

stavljena v nadaljevanju te brošure.

Foto: Mankica Kranjec

bane regeneracije od spodaj (angl. bottom up)

Foto: Mankica Kranjec

Pop-up dom 2 je bil projekt ljubljanskih ustvar-

27

Kreativni center Poligon
2014 v Tobačni 5 in je rezultat dvoletnega no-

ju kreativnega ekosistema na ravni Ljubljane in

madskega grajenja skupnosti Slovenia Cowor-

Ljubljanske urbane regije. Organizirani sta bili

king iniciative, ki je nastala s podporo Kina

dve delavnici, ki sta ju vodila britanska strokov-

Šiške. Poligon je prvi slovenski kreativni center,

njaka; Lynne Elvins je vodila delavnico na temo

ki deluje po metodi dela coworking kot odpr-

družbenega oblikovanja, Oliver Marlow pa de-

ta, neodvisna platforma za razvoj neprofitnih

lavnico na temo skupnostnega soustvarjanja

in profitnih projektov. Njegovo poslanstvo je

coworking prostora.

opolnomočenje samozaposlenih ustvarjalcev

RKCE je podprl tudi delovanje Slovenia Crowd-

najrazličnejših profilov s področij kreativnih in-

funding iniciative in v obliki finančne podpore

dustrij, socialnega podjetništva in kulture. Ker

nastopil kot eden od partnerjev pri organizaciji

so prav povezave med različnimi kreativnimi

Prvega crowdfunding regionalnega foruma, ki

skupnostmi pomemben element razvoja lokal-

je združil strokovnjake s področja množičnega

nega kreativnega ekosistema, je RCKE spodbu-

financiranja iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske,

jal srečevanje ustvarjalnih skupnosti v Poligonu.

Avstrije in Italije z namenom predstavitve razvo-

Hkrati je RCKE v skupni organizaciji s Poligonom

ja množičnega financiranja v regiji.

28

Foto: David Lotrič

izpeljal dva dogodka, ki sta doprinesla k razvo-

Foto: David Lotrič

Kreativni center Poligon je bil odprt februarja

Aidan Cerar, RCKE

PIIP - Orodje spodbujanja ustvarjalne urbane
regeneracije
Ena od posledic krčenja gospodarstva je tudi

Najlažje mesta, regije ali države za spodbudo

porast slabo izkoriščenih in praznih prostorov.

novim ekonomskim in družbenim dejavnostim

To se še posebej kaže v državah, ki jih je kriza

uporabijo prostore v svoji lasti, kar pa je v Slove-

močneje prizadela, in v mestih s socialistično

niji zaradi zakonskih omejitev težje. RRA LUR je

preteklostjo. V teh mestih se je industrijska pro-

v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom

dukcija iz mest umaknila pozno, hkrati pa je ka-

nevladnih organizacij (PIC) na pobudo Mestne

pital postal bistveno dostopnejši po spremembi

občine Ljubljana pripravil spremembe Zakona o

režima. To je sprožilo načrtovanje novih investi-

stvarnem premoženju države in samoupravnih

cij, vendar so nekatere med njimi zaradi krčenja

lokalnih skupnosti na način, da bi olajšal začas-

gospodarstva zastale. To stanje je v urbanizmu

no rabo, predvsem začasno rabo za kreativne

precej neobičajno, saj naj bi bil čas med rabami

dejavnosti. Zakon namreč že omogoča začasno

prostorov čim krajši. Ker pa se je ta čas izrazito

rabo za kulturne in družbene dejavnosti. Upa-

podaljšal, se je razvil institut vmesne ali začasne

mo, da bo sprememba zakonodaje, če bo spre-

rabe. Začasno rabo vse več mest, regij oziro-

jeta, omogočila več ustvarjalnih rab neizkorišče-

ma držav spodbuja, saj tako začasno povrnejo

nih prostorov v javni lasti.

življenje v degradirane mestne predele. Začas-

Neizkoriščeni prostori pa niso omejeni le na jav-

ne rabe pogosto tudi privabijo nove stalnejše

no last. Velik delež takšnih prostorov je v za-

rabe oziroma del mesta oživijo ter regenerirajo

sebni lasti. Na zasebne lastnike ustanove težko

v družbenem in ekonomskem smislu. Številna

vplivamo, saj je zasebna lastnina zaščitena v

mesta začasno rabo že integrirajo v upravljanje

najvišjih pravnih aktih, na primer v Ustavi RS.

mesta. Tak primer je nemški Leipzig. Kreativ-

Tako mesta in regije na tem področju uporablja-

ne dejavnosti so pogosta oblika začasne rabe

jo mehkejše tehnike spodbujanja zasebnih last-

neizkoriščenih dejavnosti. Prav prostor je tisto, s

nikov za oddajo svojih prostorov v začasno rabo.

čimer mesta najlažje spodbudijo nove družbene

Pogosto so predmet spodbude stičišča ponud-

in/ali ekonomske prakse.

be in povpraševanja med ustvarjalnimi rabami
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in ponudniki neizkoriščenih prostorov. Nekateri

povpraševanjem po cenovno ugodnih prostorih

primeri gredo korak naprej v smeri ustanavljanja

za delo in produkcijo. Spletišče PIIP pospešuje

upravljavca za te prostore, ki spodbuja začasne

razvoj ustvarjalnih dejavnosti in kreativnih eko-

rabe in skrbi za varnost tistih, ki prostor odda-

nomij ter iniciativam, posameznikom in skupi-

jajo, ter tistih, ki ga začasno uporabljajo. Nema-

nam omogoča možnosti uporabe neizkoriščenih

lokrat gre za podjetja, ki prevzamejo obliko so-

prostorov.

cialnega podjetja, saj nikakor ne gre za običajne

Pomemben element PIIP-a je sodelovanje jav-

nepremičninske agencije. Sicer legitimno željo
po ustvarjanju dobička v teh primerih nadomesti
želja po spodbujanju raznih kreativnih dejavnosti in regeneraciji izbranih mestnih predelov.
Tako so ta podjetja pogosto deležna tudi podpore s strani mestnih uprav. Te so lahko tudi njihove ustanoviteljice.

Spletna stran PIIP.si
RCKE je kot eden od ustanovitvenih partnerjev
sodeloval s Poligonom, Punktom − Laboratorijem za kreativne industrije in ProstoRožem, ki
se jim je pozneje pridružil še četrti partner Creative Mornings. Skupaj so razvili spletno mesto
www.piip.si. PIIP − Povezovanje idej in prostorov
− stremi k vzpostavljanju vezi med potencialnimi ustvarjalnimi uporabniki in najemodajalci.
Namen je odpiranje novih možnosti nizkoprofitnega ali neprofitnega najema praznih in slabo izkoriščenih objektov, prostorov in površin.
Platforma želi na nacionalni ravni identificirati
in prikazati prazne prostore, hkrati pa ustvariti povezavo med ponudbo praznih prostorov in
30

ne institucije in štirih kreativnih skupnosti. To je
najboljša osnova za to, da bo PIIP deloval tudi po
zaključku projekta RCKE in se razvijal v skladu
s potrebami ponudnikov in uporabnikov neizkoriščenih prostorov. PIIP je že spodbudil določene
povezave med ponudniki prostorov in ustvarjalci. Upajmo, da jih bo čim več. Tako bodo prostori pridobili več ustvarjalnosti, ustvarjalnost pa
več prostora.

Avtor strani: BVG
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Povzetek
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Ustvarjalna regeneracija je proces, s katerim že-

živijo in se samostojno razvijajo naprej. Skupna

limo zagotoviti nov prostor za delovanje ustvar-

točka vseh treh izpostavljenih projektov je, da

jalnih dejavnosti (kreativnih industrij), hkrati

so prostori, na katere se nanašajo, v lasti občin.

pa to ustvarjalnost uporabiti za regeneracijo

V Savskem naselju smo skupaj z nevladno orga-

prostorov oziroma območij, ki so v vsebinskem

nizacijo ProstoRož, ki je močno vpeta v soses-

smislu neizkoriščeni. V brošuri Več prostora za

ko, pripravili idejno zasnovo regeneracije slabo

ustvarjalnosti, več ustvarjalnosti za prostor smo

izkoriščenega dela Doma skupnosti. Ta je bila

predstavili tri primere ustvarjalne regeneracije

vsebinsko povezana z razvojem Knjižnice REČI,

na ravni Ljubljanske urbane regije. Primer Doma

ki deluje v tem prostoru. Gre za knjižnico, ki na-

skupnosti Savsko naselje, primer PingPonga –

mesto knjig izposoja uporabne predmete. Tako

Kreativnega centra Trzin in primer Skupnost-

prostor pridobi nekakšnega koordinatorja, knjiž-

nega ustvarjanja v Občini Dobrova – Polhov

ničarja, ta pa lahko pomaga pri doseganju raz-

Gradec. Omenjene občine so bile tudi partner

ličnih lokalnih pobud v tem prostoru. Prostor je

projekta Regionalni center kreativne ekonomi-

namenjen tudi druženju in sodelovanju lokalne

je, ki je okvir vsebini, predstavljeni v tej brošu-

(ustvarjalne) skupnosti. Ob zaključku projekta je

ri. Vsi trije primeri so med seboj precej različni,

prostor že gostil dogodke, prav tako pa je delo-

saj njihov skupni imenovalec ni vsebinska po-

vala Knjižnica REČI.

dobnost, ampak izhajanje iz lokalne specifike in

V Trzinu smo skupaj z lokalnimi ustvarjalci razvi-

potreb lokalne (ustvarjalne) skupnosti. Izhajanje

jali prostor sodela, v katerem se bodo odvijali

iz lokalnih specifik in zgodnje vključevanje lokal-

tudi razni dogodki. Lokalna ustvarjalna skupnost

ne ustvarjalne skupnosti je najboljši recept za

je med sodelovanjem prostor samoiniciativno

nadaljnje življenje vseh treh primerov oziroma

prenovila − ob pomoči Občine Trzin, tako da

prostorov. To je tudi glavni namen, da prakse, ki

omogoča sodelo in dogodke. S tem namenom

so se razvile v okviru projekta RCKE, tega pre-

so lokalni ustvarjalci skupaj priskrbeli nekaj miz,

stolov in mizo za namizni tenis. Ob zaključku

ne regeneracije. Z nekaterimi pobudami smo v

projekta je lokalna ustvarjalna skupnost prostor

okviru projekta sodelovali. Pri tem je šlo za pod-

uporabljala za namen sodela.

poro v obliki sredstev za najem prostora oziro-

V Občini Dobrova – Polhov Gradec smo izhajali

ma za partnerstvo v organizaciji dogodkov.

iz lokalne ustvarjalne skupnosti. Z delavnicami

Predvsem pa si želimo, da bi več neizkoriščenih

smo spodbujali občutek skupnosti med lokal-

prostorov našlo svojo ustvarjalno rabo, ustvar-

nimi ustvarjalci, spodbujali razvoj ustvarjalcev

jalne vsebine pa prostore, v katerih bi se lahko

v smislu podjetništva in oblikovanja ter skupaj

naprej razvijale.

pripravili idejno zasnovo tržnice, ki bi omogočila
prodajo raznolikih lokalno ustvarjenih izdelkov.
Poleg lokalne ustvarjalne skupnosti smo sodelovali z oblikovalci Oloop in društvom Preboj.
Priložnost za ustvarjalno regeneracijo pa se skriva tudi v množici slabo izkoriščenih prostorov:
tako tistih v javni kot tudi tistih v zasebni lasti.
Na področju javnih prostorov določeno omejitev
predstavljajo zakonski okvirji, zato smo pripravili
predlog spremembe zakonodaje. Ker je del teh
prostorov v zasebni lasti, smo soustvarili platformo PIIP, namenjeno povezovanju slabo izkoriščenih prostorov in ustvarjalnih vsebin.
V času projekta RCKE se je pojavilo več skupnostnih pobud (na primer Pop-up dom), ki so
občutno doprinesle k popularizaciji ustvarjal33

Summary
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It is our aim to provide new spaces for creati-

go beyond the project itself and continue to

ve activities (of the creative industries) through

evolve independently. The common point of the

the process of creative regeneration, whilst at

three highlighted projects is that the spaces to

the same time use this creativity to regenera-

which they relate are owned by municipalities.

te unused spaces by providing them with new

In Savsko naselje we prepared a conceptual

contents. The brochure More Spaces for Crea-

draft for the regeneration of the underutilized

tivity, More Creativity for Spaces presents three

part of the Community Centre together with

cases of creative regeneration within the Ljub-

the non-governmental organization ProstoRož,

ljana urban region. These include the Savsko

which is heavily involved in the neighbourhood.

naselje Local Community Centre, PingPong –

In terms of content, this is now linked to the

Trzin Creative Centre, and Community Creation

development of the Library of THINGS, which

in the Municipality of Dobrova – Polhov Gradec.

operates in the space. This is a library that lends

These municipalities were also partners in the

useful items instead of books. In such a way

Regional Creative Economy Centre project,

the space acquires a kind of a coordinator, a

which serves as a framework to the contents

librarian, who can help in the realization of va-

presented in this brochure. All three cases are

rious local initiatives in the space. The space is

quite different from each other as their com-

also aimed at socialising and cooperation of the

mon denominator does not constitute any simi-

local (creative) community. At the end of the

larity in content, whereas they stem from a local

project, the space was already hosting events,

specificity and the needs of the local (creative)

with the Library of THINGS also in operation.

community. Stemming from local specificities

In Trzin, we developed a collaborative space to-

and the early involvement of the local creative

gether with local artists, in which various events

community is the best recipe for the ongoing

will also take place. The local creative commu-

survival of all three cases, or better, spaces.

nity renovated the space during the course of

The main objective for the practices that have

the collaboration upon their own initiative – with

developed within the RCKE project was also to

the help of the Municipality of Trzin, so as to

enable coworking and events. To this end, the

During the RCKE project, several community ini-

local artists joined together to acquire some

tiatives (such as the Pop-up Dom) have sprung

tables, chairs and a table tennis table. At the

up, which have brought considerable input to

end of the project, the local creative community

the popularization of creative regeneration. We

used the space for the purpose of coworking.

collaborated with some of the initiatives as part

In the Municipality of Dobrova – Polhov Gradec

of the project. This represented support in the

we used the local creative community as a star-

form of funding space rental or partnership in

ting point. Through workshops, we promoted

the organization of events.

a sense of community among the local artists,

But more than anything, it is our wish for many

encouraged their development in terms of en-

more unused spaces to find their creative use,

trepreneurship and design, and prepared a con-

and creative contents to find spaces in which

ceptual draft for a marketplace together, which

they could continue their development.

would allow the sale of a diversity of locally created products. Besides the local creative community, we worked with the Oloop designers
and the Preboj association.
However, there is opportunity for creative regeneration in many underutilized spaces: both
those in public as well as private ownership.
There are certain legal restrictions as far as public spaces are concerned, which has prompted
us to prepare a proposal for the legislation to
be amended. Because a part of these spaces
is privately owned, we have co-created the PIIP
platform aimed at bringing together underutilized spaces and creative contents.
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