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I. Uvod/orientacija
Cilji projekta UrbSpace
Projekt “UrbSpace - Izboljšanje kakovosti in privlačnosti mestnega okolja je namenjen ustvarjanju dobrih odprtih urbanih prostorov, glede na ekološka,
socialna in ekonomska načela koncepta trajnostnega
razvoja. Skrbno načrtovani in izgrajeni odprti prostori
v mestih neposredno vplivajo na zaznavanje ponudbe
mesta tako lokalnega prebivalstva kot tudi obiskovalcev. Poleg tega nudijo možnost ublažitve negativnih
vplivov podnebnih sprememb in pozitivno vplivajo na
njihovo okolico. Ta področja lahko tudi postopno vplivajo na pozitivno lokalno stanje ekonomske perspektive v širšem smislu.
“Odprt prostor je nepozidano zemljišče znotraj
urbanega območja, ki ima potencial da bi lahko zagotovil okoljske, socialne in / ali gospodarske koristi
skupnosti, bodisi posredno ali neposredno “ (Okoljska merila, delovni dokument, str. 5).
Projekt UrbSpace je sam po sebi razvil večnamenski
niz pomembnih in bistvenih elementov za oblikovanje
trajnostnih odprtih prostorov v mestih. To bi moralo
zagotavljati možnost za krepitev konkurenčnosti in
privlačnosti mest in regij. S svojimi prostorskimi tezami umešča te prostore v urbano krajino. Kot osrednje prispevke tega projekta lahko štejemo kakovosti

mestnega okolja in okolice, zagotavljanje varnega
bivanja, omogočanje gibanja, dostopnost in uporabnost za širok spekter prebivalstva.
Da bi lahko dosegli načrtovane lastnosti urbanih prostorov, ključne vidike UrbSpace –opisane v nadaljevanju, je postavitev temeljev za realizacijo urbanih
odprtih prostorov eden od ključnih elementov v okviru oblikovanja urbane krajine mest različnih velikosti.
Načela, ki jih je treba upoštevati so povzeta s spodnjimi šestimi ključnimi vidiki:
>
>
>
>
>
>

Okoljski vidiki
Kriterij udeležbe javnosti
Vidika spola
Varnost in kohezijska socialna merila
Vidiki dostopnosti
Oblikovalska – arhitekturna merila

Smernice

Ta dokument ponuja uporabniku podatke in namige
za organiziranje in vodenje proces razvoja odprtega
urbanega prostora: V poglavju II, kjer se ukvarjajo s
“Smernicami”1 je proces predstavljen z različnimi fazami, sestavljena iz (glej sliko 1 spodaj) ciljev in dejavnosti,
ki jih je potrebno izvesti v vsaki od faz od začetka projekta, oblikovanje in načrtovanje, izvajanja in zaključka.

Slika 1: Proces projektnega razvoja (Vir: Skupna strategija, str. 32)

1  Pripravljeno s strani avtorjev Zuzana Hudekova (REC Slovakia) in Martina Paulíková (Ekopolis Foundation)

Metodološki načrt



Kontrolni seznam del in vzorne študije
primerov iz UrbSpace pilotnih aktivnosti
Dokument omogoča uporabniku pregled temeljnih
meril za uresničitev šest zgoraj omenjenih vidikov, ki so
značilni za dobro urejene urbane prostore. V poglavju III
(“Kontrolni seznami za UrbSpace - ključni vidiki - merila,
ki se šteje za dobro oblikovanje odprtih urbanih prostorov”) je vsak vidik predstavljen v strnjeni obliki: kratek vnos se nanaša na vidike, lokalne vrednosti v okviru
trajnostnega urbanega razvoja, sledi kontrolni seznam
del. To bi moralo usmeriti uporabnika na osnovno idejo,
kako pristopiti k razvojnemu procesu za “urejene urbane prostore«, ki jih določa izvajanje ključnih vidikov v
konkretnem prostorskem načrtovanju in oblikovanju
projekta, v skladu z lokalnimi predpogoji in viri, ter v
skladu s potrebami in pričakovanji uporabnikov (prim.
sl. 2 spodaj).
Poleg smernic in kontrolnih seznamov, so primeri prispevkov ključnih vidikov različnih pilotnih aktivnostih v
UrbSpace zbrani in predstavljeni v prilogi (“Študije primerov UrbSpace-pilotnih projektov”)

Metodologija akcijskega načrta:
dopolnjevanje Skupne strategije in
delovnih dokumentov
Ta dokument upošteva izkušenje in nauke naučene iz
pilotnih projektov, ki so bili izvedeni v okviru projekta
UrbSpace. V smislu Skupne strategije - Vodnika za urejanje prostora2, je bil teoretičen in delovni dokument
pripravljen za vsak ključen vidik, ki je praktično usmerjena podlaga za pripravo ali načrtovanje (glej poglavje
II), oblikovanje, načrtovanje in izvajanje mestnih odprtih
prostorov pilotnih projektov.
Izkušnje iz UrbSpace - pilotnega projekta kažejo, da je
udeležbi treba dati pomembno vlogo v celotnem procesu.
Obstaja več načinov za uresničitev metodološkega pris-

Pre-School Children

School Children

Slika 2: Različne prostorske zahteve glede na starost/fizično
sposobnost, mobilnost in čas proračuna (Vir: Skupna strategija,
str. 23)

topa (glej poglavje II + III). V vsakem primeru je aktivno
sodelovanje ustreznih zainteresiranih strani in uporabniških skupin v različnih fazah procesa razvoja projekta nepogrešljiv dejavnik uspeha za ustanovitev odprtih urbanih
prostorov, ki izpolnjujejo pričakovanja mnogih članov
družbe, danes in v prihodnje. Zato se sodelovanje javnosti
obravnava kot okvir za vse druge aktivnosti in vidike, ki jih
je treba upoštevati, načrtovati in izvajati.
Ta dokument ne nadomešča Delovnih dokumentov in
Skupne strategije, temveč ima značaj metodološkega vodila. Tako služi kot dopolnilo teh dokumentov, ki
zagotavljajo natančnejše opise in specifikacije za podroben načrtovan pristop.
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Urban Open Space

The Physically Disabled
and their Carers
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Local Residents

The Unemployed

Slika 3: Udeleženci razporejeni okoli “mize” odprti prostor (Vir: Skupna strategija, str. 22)

2  Skupna strategija (v angleščini in nacionalnih jezikih projektnih partnerjev, ki sodelujejo v Urb-Space) in Delovni dokumenti vsake od šestih
ključnih vidikov so na voljo za brezplačen prenos na spletni strani projekta UrbSpace pod http://www.urbanspaces .eu / index.php id =?
joint-strategy.php
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II. Smernice
Začetek projekta - Vizija za spremembo
Proces načrtovanja se začne pred vsemi načrti, ki jih je
treba pripraviti za preoblikovanje urbanega prostora in
dobro bi bilo da se nadaljuje po končanem preoblikovanju. Za proces je potrebna celovita vizija in nekdo s potrebno vizijo ter omogočanje zainteresiranim stranem, da
odigrajo svojo vlogo (Skupna strategija, str. 30).

II.1

Pripravljalna faza

II. 1.1 Identifikacija lokalnih
skupnosti, zainteresirane javnosti
in ključnih akterjev. Zagotavljanje
informacij o načrtih za oblikovanje /
prenovo javnega prostorae
Pripravljalna faza3 je pogosto faza določanja, ki vpliva
na uspešno izvajanje obnove ali rekonstrukcijo javnih
prostorov, ki vplivajo na resnost in legitimnost celotnega procesa.
V tem delu pripravljalne faze so aktivnosti še posebej
osredotočena na identifikacijo in vključevanje vseh
sedanjih in prihodnjih deležnikov (uporabniki prenovljenega javnega pros-tora – civilne iniciative, združenja
lastnikov, administratorji itd., ustrezni deležniki bi lahko vključili tudi združenja lastnikov stanovanj, združenja invalidov, materinske klube ali klube upokojencev, ki
imajo dovolj informacij o lokalni skupnosti in čas za
aktivno sodelovanje).
Nenadomestljivo vlogo igra občinska uprava, ki bi
morala biti ena od glavnih partnerjev med celotnim
izvajanjem projekta. Če se projekt izvaja v manjši občini, je priporočljivo vanj vključiti pomembne osebnosti,
ki vplivajo in organizirajo lokalne družbeno in kulturno
življenje (npr. vodje kakšne interesne skupine, lokalni župniki, itd.) Te osebnosti igrajo ključno vlogo, saj
ponavadi uživajo dober ugled med prebivalci.
Med pripravljalno fazo se obravnavajo zgoraj omenjene
interesne skupine. Objavilo se je informacije o načrtu za
oblikovanje, obnovo ter rekonstrukcijo javnega prostora. Ključni akterji so zaprosili za potencialno sodelovanje.
Prav tako je pomembno predstaviti načrtovane osnovne

vidike strategije za oblikovanje in obnovo na okoljskem
področju, področju razpoložljivosti, ustreznem oblikovanju in izbiri materialov, preprečevanju kriminala, itd.
Za javnost je to priložnost, da sodeluje tako pri oblikovanju kot tudi izvajanju projekta.
V tem kontekstu je lahko koristno oblikovanje posebne komunikacijske platforme (npr. z blogi ali socialnimi
omrežji).

Cilj
• Zagotavljanje informacij in aktivno sodelovanje
z lokalnimi skupnostmi, sedanjimi in prihodnjimi
uporabniki prenovljene prostora, civilnimi iniciativami, združenji lastnikov, administratorji, predstavniki združenj lastnikov stanovanj itd.
• Zagotavljanje, da razumejo proces, vedo katere
dejavnosti so načrtovane za kakšen namen, in
kako bi jih bilo mogoče vključiti v proces.

Dejavnosti
• Informacijska kampanja s tiskovnimi poročili, član
ki v lokalnih medijih, na internetu, letaki v poštnih
nabiralnikih, na kratko pojasnjuje korake in načrtovane
dejavnosti, v katerih lahko državljani sodelujejo,
plakati na javnih mestih so za obveščanje o mestu,
datumu in času začetnega sestanka.
• Možna začetna srečanja lokalnih skupnosti, - za
javne uslužbence in interesne skupine sedanjih in
bodočih uporabnikov prenovljenega javnega prostora, civilne iniciative, združenja lastnikov, menedžerjev, predstavniki združenja lastnikov stanovanj, itd.
• Oblikovanje delovne skupine, na primer kot “okrogla miza”, ki vključuje oblikovalca (-e), predstavnike uprave ali lastnika (-e) javnega prostora, dotično
javnost, osebe odgovorne za zunanje in notranje
komuniciranje. Izkušen moderator je pogosto član
ožje delovne ekipe, ki ne le olajša celoten proces
sodelovanja javnosti, temveč tudi rešuje morebitne
spore, ki izhajajo iz različnih interesov, itd.

3  Nanaša na Programiranje-faza, ki obsega pripravo in analitične korake (glej II.2, prim. Skupna strategija, poglavje 4.3.6).
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II.1.2 Izdelava časovnega okvira, delov
nega načrta / načrta aktivnosti (časovni
načrt), določanje odgovornosti, itd.
Ta dejavnost se izvaja vzporedno z II.2.1.

•

Načrt dela mora biti izdelan in objavljen v sodelovanju
s ključnimi akterji iz lokalne skupnosti.

Dejavnosti

•

• Izpopolnjevanje časovnega okvira, delovnega načrta / načrta aktivnosti, določanje odgovornosti, izdelava pogodb in sporazumov s ključnimi akterji, itd.
• Potrebno je skrbeti za projektno dokumentacijo
zaradi vrednotenja, za motivacijo lokalnih skupnosti, z namenom krepitve zmogljivosti.
• Natančno določena razpoložljiva finančna sredstva
  

II.2

Analitična faza

•

Pridobivanje osnovnih dokumentov in
informacij o javnem prostoru
Pomembno je pridobiti potrebne informacije v zvezi z
uporabo javnega prostora: raziskava sedanje rabe prostora (npr. s pomočjo kartiranja navad sedanjih uporabnikov), identifikacija osnovnih lokalnih problemov, temeljne
omejitve, inidentifikacija glavnih točk, ki ne omogočajo
zadovoljivega trenutnega stanja javnega prostora.

•

Cilj
• Pridobivanje zadostnih informacij o pretekli in
sedanji uporabi javnega prostora, ter njegove
omejitve iz vidika uporabe v prihodnosti.
• Pridobivanje informacij o širši okolici javnega
prostora in njegovih problemih.
• Pridobivanje strokovne podlage za fazo načrtovanja, in informacije o problemih in odstopanjih
v zvezi s predvidenim oblikovanjem javnega prostora visoke kakovosti.
• Seznanitev z idejami o uporabi javnega prostora
v bodoče s strani zainteresirane javnosti.

•

Dejavnosti
Spoznavanje posameznika s prostorskim načrtom in
drugimi pravno zavezujočimi dokumenti povezanimi
s funkcijami in uporabo konkretnega javnega prostora (glej Skupna strategija “Politični okvir odprtega
urbanega prostora “, str.8).
• Identifikacija in posvetovanje z lastniki, skrbniki in
uporabniki prostora. Določitev pogodb ali sporazumov o začasni rabi prostora (npr. pogodbe za
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•

sezonsko hrambo v poletnem času ali skladiščenje
pozimi, itd.) Potrebno je določiti načrte zainteresiranih skupin za spremembo ali uporabo prostora
v prihodnje.
Pridobiti stare mapne kopije na geodetskem oddelku ali pri lokalnih arhitektih, fotografije domačinov (to lahko dosežemo s pripravo tekmovanja za
otroke. Otroci si skupaj z družino ogledajo fotografije ali prosijo starejše ljudi, klube upokojencev,
arhive in muzeje) o tehničnih zemljevidih s podzemnimi omrežji, itd.
Pregled trenutne rabe prostora in identifikacija
glavnih skupin uporabnikov skozi celotno časovno
obdobje (ne le podnevi) ter zagotoviti informacije
o uporabi prostora skozi celo leto. Zato je potrebno v to dejavnost vključiti lokalno skupnost, na
primer študente, ki bodo opazovali obnašanje ljudi v prostoru čez dan, opravili pogovore z uporabniki v prostoru, itd. (glej delovni dokument “kriterij udeležbe javnosti”, str. 6, in ustrezni kontrolni
seznam v poglavju III).
Predhodno fizično razporejanje prostora in njegove okolice – identifikacija trenutnih problemov
na področju okolja, preprečevanje kriminalitete,
dostopnosti za družbene skupine s posebnimi
potrebami z vidika, varnostne dostopnosti, uporabnosti in gibanja, spoštovanja kulturne dediščine, ki zagotavlja uporabnikom prostorske informacije, urejenost, skrb, vključitev v okoliške objekte,
itd. (glej merila zbrana v kontrolnih seznamih v
poglavju III).
Opredelitev temeljnih problemov, temeljnih omejitev in glavne točke, ki ne omogočajo določitve
trenutnega stanja javnega prostora kot zadovoljivega. Identifikacija problemov javnega prostora
v zvezi z vidika okolja, preprečevanja kriminalitete, dostopnosti za družbene skupine s posebnimi
potrebami, zgodovinskega bogastva območja, itd.
(primer Skupne strategije, poglavje 5, podpoglavje 5.2 in izbrana merila v kontrolnih seznamih v
poglavju III).
Načrtovanje srečanj z udeleženci – Cilj takšnega
dogodka uresničuje strukturirano razpravo, da
razišče ideje prebivalcev o prihodnji sliki prostora.
Vloga povezovalca je, da pridobi širok spekter idej
in predlogov za spremembo prostora, ki jih skozi
razpravo zmanjšuje, ter poda dogovor o izboljšani
namenski rabi prostora in njenih funkcij. To ozadje
je pomembno za arhitekta ko načrtuje dejavnosti.
Primerno je, če načrtovanje srečanja vključuje tudi
aktivnosti za združevanje skupnosti in posameznih skupin.
Na splošno so javne delavnice zelo koristne saj
skupaj z npr. dodatnimi dejavnostmi, kot so likovni
natečaji za otroke, dovoljujejo, da izrazijo idealno
rabo prostora (ocenjevanje se opravi v obliki javne
razstave, nagrade za zmagovalce + analize predlogov, ocenjevanje posameznih elementov, itd.).
Taka dejavnost ahko pritegne tudi starše v celoten
proces.

• Povpraševanje javnosti za katere dejavnosti naj bi prostor služil in kaj naj se tam nahaja oz. kaj naj se ne bi
tam nahajalo itd., se lahko izvede na primer preko
lokalnih časopisov, interneta (npr. lokalni forumi) ali
se povpraša prebivalce okoliških hiš v zvezi s sedanjo
rabo namenskega prostora in rabo v prihodnosti, oz.
letakom z informacijami o dejavnostih in načinu, da
izrazijo svoje mnenje, Možnost objave načrta tukaj
(tako imenovan prazen zemljevid) za opis težav ali
predlogov. Ocenjevanje rezultatov javnih mnenj.

II.3

Projekt faze načrtovanja

II.3.1 Opredelitev vizije prihodnosti
novooblikovanega ali obnovljenega
javnega prostora
Po zbranih pomembnih informacijah o javnem prostoru in njegovi okolici, ter po izdelani osnovni zbirki
podatkov o problemih je bila s strani javnosti pridobljena ideja o uporabi prostora v prihodnosti, na podlagi
katere je mogoče začeti fazo zasnove projekta. “Vizija”
vključuje način, kako zagotoviti oblikovanje visoko
kakovostnega javnega prostora (Za dodatne informacije glej tudi Skupno strategijo, poglavje 4.4).

Cilj
Določiti dolgoročno vizijo in kratkoročne cilje
uporabe prostora v zvezi z določenim javnim
prostorom in njegovo okolico.

Dejavnosti
• Opredelitev dolgoročnih ciljev (vizija) - kaj bi bilo
potrebno doseči s spreminjanjem ali vzpostavljanjem javnega prostora na splošno ter ob upoštevanju vidikov kot so, okoljski vidik, varnost in preprečevanja kriminalitete, dostopnost za prebivalce,
itd. Prav tako je treba upoštevati položaj javnega
prostora znotraj naselja (mestno središče, periferija, stanovanjske nepremičnine), velikost in naravo
naselja, velikost samega prostora, naravo pozidanih
območij v okolici, ugotoviti težave v zvezi s prostorom in njeno okolico, itd. (za dodatne informacije
glej Skupno strategijo, poglavje 1.in 3. ter zbrano
merilo v kontrolnih seznamih v poglavju III).
• Opredelitev kratkoročnih ciljev - kaj bi bilo potrebno
doseči v krajšem časovnem obdobju na splošno in
posebno na območjih z najbolj perečimi problemi,
ugotovljenimi v okviru postopka v prejšnjih korakih. Treba je ponovno upoštevati vire in zmogljivosti (časovne, finančne, tehnične), omejitve samega
javnega prostora ter tudi načelo, da (v robdobju
nekaj mesecev), bi morala lokalna skupnost zaznati

fizične spremembe prostora vsaj v nekaterih delih.
• Ustrezen nabor aktivnosti vključuje tudi ukrepe
usmerjene h krepitvi skupnosti - različni kulturni in
drugi dogodki prinašajo življenje v prostor, kažejo
možnosti njegove uporabe, obveščajo širšo skupnost o spremembah prostora, pritegnejo ljudi k
načrtovanju ali k neposrednemu izvajanju načrtov.
Te aktivnosti so lahko povezane v ključne korake
pri načrtovanju in izvajanju faz. Vendar pa jih je
potrebno izvesti popolnoma ločeno od priložnosti,
kot so Dan Zemlje, Dan mesta, konec šolskega leta,
itd. (glej poglavje II.6).

II.3.2 Oblikovanje vizualizacije in
potrditev le te s strani deležnikov
Glavni del - oblikovanje javnega prostora, ki ga je oblikoval poklicni oblikovalec (on / ona je član ekipe, glej točko
II.1.2), se osredotoča na težave, obravnavane v poglavju
II.2. Datum zaključka projektne faze mora biti točno določen in mora jasno vključevati vse deležnike v projektu.  

Cilj
Oblikovanje javnega prostora in določitev prednostnih nalog in morda tudi podpornih funkcij,
prioritet in podpore ciljnih skupin.
Določanje regulatorjev, omejitev in drugih pravil za
javni prostor ob upoštevanju okoljskih vidikov, varnosti in preprečevanja kriminalitete, dostopnosti
za prebivalce, varnega in neprekinjenega gibanja v
javnem prostoru (npr. kako ravnati z uporabljenim
materialom, obseg osnovnih površin, kako priti
varno do javnih prostorov).
V kolikor je potrebno pri tej fazi upoštevati
vzdrževanje javnega prostora ter reševanje morebitnih sporov (npr. vizualni nadzor prostora v primerjavi z okoljskimi merili za ohranjanje življenjskega prostora, opomba: Pripombe v zvezi s to
zadevo so v poglavju kontrolnega seznama).

Dejavnosti
• Načrtovanje dela - je zelo primerno za pripravo
različnih oblikovalskih alternativ/rešitev, modeli ali
drugi vizualizirani predlogi so prav tako primerni.
• Potrditev predlaganega oblikovanja s strani skupnosti ali izbira alternative - ena možnost je organizirati drugo načrtovano srečanje kot poldnevno
ali enodnevno srečanje usmerjeno v razprave o
predlogih in v izbiro ali potrditev končnega modela (če obstajajo različne alternative), tako da lahko
arhitekt konča načrt za izvajanje faze. To srečanje
se lahko priključi različnim kulturnim in družabnim
dogodkom za javnost, ali pa je del njih.

Metodološki načrt



• V nekaterih primerih je primerno spremljati drugo srečanje z nadaljnjimi oblikami obveščanja
javnosti o tem, kateri je bil osnutek, ki ga izdelal
oblikovalec. Osnutek je mogoče prikazati v za to
namenjenem javnem prostoru ali v lokalnih medijih kot so časopisi skupaj z informacijami, kamor
se lahko pošljejo pripombe. Lahko se organizirajo
dodatna srečanja in posvetovanja za različne skupine prebivalcev, internet glasovanje in komentiranje. Pomembno je, da je javnost obveščena o
izdelanem predlogu in lahko spremeni in potrdi
končno verzijo.
• Če je večje območje prenovljeno kot celota ali če
je le del javnega prostora prenovljen v kratkem
času, bi se morali dogovoriti o konkretnem delu
in se dogovoriti o celotnem odprtem prostoru. Ta
sklep se posreduje lokalni skupnosti. Najprimernejša rešitev je vključitev odločitve v delovni okvir
načrtovanega sestanka ali preko druge udeležbene oblike.
• Zaključek zasnove projekta in njegova vizualizacija predstavljena javnosti - v obliki, sprejemljivi za
različne skupine uporabnikov prostora in lokalne
skupnosti. Potrebno je vizualizirati oblikovanje,
najbolje neposredno v prostoru ali v njegovi bližini
ali v elektronski obliki. Uporaba taktilnega modela
je lahko koristna, saj ponudi uporabnikom z oslabljenim vidom in slepim možnost, da dojamejo
novo zasnovo. Zelo pomemben dejavnik je finančni obseg sredstev, ki je lahko vložen v obnovo ali
oblikovanje javnega prostora.
• Zagotavljanje informacij lastnikom / direktorjem
javnega odprtega prostora v okviru projekta (če
on / ona ni član skupine, glej poglavje II.1.2) in
sporazuma o morebitnem sofinanciranju, postopnem uvajanju, itd.

II.4

Izvedbena faza

Priprava pogojev in naložbena faza
projekta javnega prostora

(za dodatne informacije glej skupno strategijo, poglavje
4.5)
Pred začetkom izvajanja faze se podrobno izriše gradnja, ki služi kot podlaga za oceno stroškov ter določen
mora biti razpisni postopek. Ocenjeni stroški morajo
biti v skladu z razpoložljivimi sredstvi (glej poglavje
II.1.2).

Cilj
• Kratkoročno izvajanje vidnih sprememb v prostoru (vsaj delne spremembe), kjer je to mogoče in koristno vključuje tudi dejavnost lokalne
skupnosti (vključuje otroke, mlade in skupine s
posebnimi potrebami).
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Dejavnosti
• Zagotavljanje različnih dovoljenj (gradbeno do
voljenje, uradno obvestilo o manjših gradbenih
delih, itd.), glede na delovni načrt potrebna komunikacija z upravno enoto.
• Priprava osnutka gradnje kot osnova za oceno
stroškov, naročanje in izdelava ponudbene cene in
izbira ustreznih izvajalcev.
• Vključitev različne skupine prostovoljcev v določena dela v zvezi s spremembo javnega prostora,
kjer to ustreza (vedno zagotavlja pravno podlago za
prostovoljno vključevanje, na primer v zvezi z zavarovalnim kritjem) - izkušnje kažejo, da vključevanje
ljudi v spremembo javnega prostora vzbuja pri ljudeh občutek lastništva v prostoru kar ga ščiti pred
vandalizmom. Če je javnost vključena, potem je treba razdeliti izvedbena dela na delne naloge in faze,
porazdeliti odgovornosti za izvajanje posameznih
skupin, zagotaviti razpoložljivost materiala, orodja,
blaga in storitev, pot-rebnih za gradnjo, priprava
tal in zlasti arhitektonskih komponent, tako da jih
je možno namestiti med skupnim izvajanjem.
• Izvajanje del s pomočjo vključenih prostovoljcev
- vzpostavitev sistema za registracijo in distribucijo
nalog prostovoljcev, zagotavljanje čistoče in higiene, zagotavljanje dejavnosti za otroke (npr. igre in
tekmovanja). Obvladovanje prostora se lahko organizira z namenom izvajanja vidnih sprememb med
skupnimi ukrepi (namestitev viseče mreže, terase,
itd.) Konkretni rezultati vplivajo na ljudi in jih prepričajo, da so svoj čas izrabili učinkovito.
• Izvajanje gradbenih del s strani zunanjih izvajalcev in dokončanje del.

II.5 Dokončanje, vzdrževanje in
ocenjevanje / kontrolna faza
Po zaključku vzpostavljene dejavnosti sledi uradno odprtje prenovljenega prostora na katerem je
prisotna javnost. Prostor je treba redno vzdrževati.
Ocenjevanje uspešnosti projekta, primerjava predvidenih kratkoročnih ciljev in načrtovanih rezultatov, ter doseženih rezultatov, pa tudi spremljanje,
kako uspešno je bilo oblikovanje v smislu prvotne
namere ter vrste in stopnje uporabe. Izvedena študija “naknadno ocenjevanje”, ki vključuje načrtovanje rabe prenovljenega prostora in dejavnosti,
ter primerjava s predhodno analizo prostora (prim.
Skupna strategija, poglavje 4.6, za dodatne

Cilj
• Obveščanje lokalne skupnost o dokončanju projekta, dela in drugih načrtovanih korakih.
• Uporaba metodologije za oceno uspeha projekta
in obravnavo izkušenj.
• Zagotoviti ustrezno vzdrževanje in upravljanje
prenovljenega prostora.
• Izvedba “naknadnega ocenjevanja” študije in primerjava s predhodno analizo odprtega prostora
izvedeno v pripravljalni fazi.

Dejavnosti
• Uradna / slovesna javna prireditev v sodelovanju z
interesnimi skupinami projekta, vključeni prebivalci, predstavniki lokalnih skupnosti, sponzorji, partnerji, lokalni in regionalni mediji ter drugi. Razstava
fotografij ali projekcija filmov izvedenih aktivnosti, razstave otroških predlogov, itd. Cilj odprtja je
zagotoviti prebivalcem prostor za uporabo, izraziti
hvaležnost zainteresirani strani ker je prispevala k
izvedbi dejavnosti v javnem prostoru ter spodbujala izvajanje sprememb.
• Priprava in sprejem protokola ter predaja naložbe
vodji prenovljenega odprtega prostora.
• Organizirati / zagotoviti redno vzdrževanje prenovljenega odprtega prostora (npr. vzdrževanje vegetacije, čiščenje okolja ter izvedba manjših popravil).
•

Izvedba študije “naknadnega ocenjevanja”.

II.6 Izbirni - kulturni in drugi
dogodki za oživitev javnega
prostora
Različne kulturne, športne in druge prireditve, ki prispevajo k oživitvi prostora, prikazujejo možnosti uporabe, obveščanje širše skupnosti o spremembi prostora,
pritegnejo ljudi k načrtovanju in neposrednemu izvajanju dejavnosti. Ti se lahko priključijo na ključnih korakih v fazah načrtovanja in izvajanja, lahko pa jih izvajajo tudi povsem ločeno od ustreznih priložnosti (kot so
Dan Zemlje, Dan mesta, konec šolskega leta, itd.).

Cilj
Usmerjanje dejavnosti za različne skupine ljudi
v prostoru, kar dokazujejo potencialni prostori,
oživitve in obveščanje o spremembah, in celo pred
samo spremembo.

Dejavnosti
• Športne igre in turnirji za najstnike, otroke in odrasle,
medsoseski turnirji - nogomet, badminton...
• Ustvarjalne delavnice za otroke, najstnike in družine slikarstvo, seznanjanje z naravo, proizvodnjo različnih
stvari. Pisanje grafitov, fotografije in likovne delavnice
• Kulinarične delavnice npr. za degustacijo bio ali tradicionalne hrane, trgi s sezonsko zelenjavo ali drugi
lokalni proizvodi.
• Gledališke predstave na ulici, filmske predstave,
glasbene prireditve, šolske prireditve ali amaterski
ansambli, nastopi profesionalnih umetnikov in mladinske zasedbe.
• Druge dejavnosti za različne ciljne skupine - igranje z
zmaji, žongliranje, ulični nastopi, kinološke in gasilske predstavitve, tradicionalne dejavnosti v skladu z
lokalnimi običaji.

Metodološki načrt
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III. Kontrolni seznami
za UrbSpace –
ključni vidiki upoštevana merila za učinkovito
oblikovanje odprtih mestnih prostorov
Ta del Metodološkega načrta usmerja uporabnika k po
membnim merilom, ki v začetku upoštevajo najprej projekt mestnega odprtega prostora ter obvezno zavezujočo nacionalno, regionalno in / ali lokalno zakonodajo.
Kontrolni seznami odražajo v okviru vsakega od omen
jenih UrbSpace-ključnih vidikih lastnosti učinkovitih
urbanih prostorov. To bi lahko pomagalo upoštevati
potenciale in posledično določiti realno funkcionalno
vlogo ali uspešnost (prim. skupna strategija, poglavje
2). Odprt mestni prostor se izpolnjuje v skladu z lokalnimi prostorskimi /geografskimi, tehničnimi, finančnimi,
osebnimi in dodatnimi pogoji, sredstvi in opremo.
Uporaba kontrolnih seznamov v času razvoja
projekta
Poleg posebnih delovnih dokumentov za vsak vidik
in skupna strategija (glej poglavje I), lahko seznami
služijo na eni strani kot “bivši nenačrtovan instrument” v začetku (programiranje, pripravljalna faza in
analiza trenutnega stanja mesta, pričakovanja uporab-

nikov itd, prim. skupna strategija, poglavje 4.3.6 v razdelku smernic za dodatne informacije).
Po drugi strani pa lahko seznami služijo kot “kontrolni instrument” v naslednjih fazah razvoja projekta
(podrobno načrtovanje in faza oblikovanja in posledično izvajanje načrtovane zasnove, da bi uresničili predvidene funkcije): Tukaj bi morali preveriti, ali so merila
upoštevana in se uporabljajo pravilno.
Poleg tega bi lahko bil kontrolni seznam uporabljen v
končni fazi projekta za vrednotenje, nadzor in spremljanje pravilne obravnave ključnih vidikov izvajanja
in dokončanja projekta.
Polja v stolpcih kontrolnega seznama ustreznih zgoraj
omenjenih faz projekta, posameznega koraka(-ov)
procesa4, kjer je še posebej pomembno upoštevati
relevantne točke in merila enotnih UrbSpace-ključnih
vidikov (glej sliko 3 spodaj): Potrebno je označiti kvadratke, kontrolni seznami bi morali uporabnika opozoriti o pomembnih merilih in posameznih fazah (glej
poglavje II.) potek projekta:

Varno gibanje v urbanih odprtih prostorih

Priprava / Analiza
(Programiranje)

Planiranje
/ Oblikovanje

Izvajanje /
Ocenjevanje

Obstoječa (nacionalna/regionalna/lokalna) zakonodaja in standardi dostopnosti so upoštevani

x
¨

x
¨

x
¨

Maksimalni horizontalni in vertikalni naklon površin
in poti je omejen

¨

x
¨

x
¨

…

x
¨

¨

¨

Slika 4: Primer kako uporabiti kontrolne sezname

Upoštevana merila za posamezne UrbSpace ključne
vidike zbrane na naslednjih straneh bistveno vplivajo na
privlačnost in uporabnost - in s tem na uspeh - ustvarjen
ali posodobljen prostor za uporabnike, ki imajo posamezne potrebe, interese in pričakovanja glede porabe

časa v urbanem okolju. V tem kontekstu lahko kontrolni
seznami zagotavljajo usmeritve za zbiranje podatkov
o urejenih lastnostih zadevnega območja, z namenom,
da izpolnjujejo pričakovanja različnih uporabnikov ter
za oblikovanje procesa načrtovanja.

4  Glej stolpec na vrhu kontrolnega seznama z delitvijo po fazah “Priprava / analiziranje (programiranje)”, “Načrtovanje / Oblikovanje” in
“Izvajanje / ocenjevanje”
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Sodelovanje javnosti kot metodološki okvir
Kontrolni seznam za vidik sodelovanje javnosti dopolnjuje seznam ustreznih deležnikov in ciljne skupine, katerih
pričakovanja, ideje in predlogi bi morali biti predstavljeni in upoštevati v postopku načrtovanja. Ambiciozen cilj
izpolnitve je stalno vključevanje deležnikov, ki predstavljajo “uradne občinske organe”, lokalne skupnosti, in druge
interesne skupine v času trajanja projekta. Kljub temu pa
bi lahko to obravnavali celo kot okvir za celoten proces
razvoja projekta in s tem kot spodbuden metodološki
pristop.

Potencial prekrivanja ali protislovje
Pogled na kontrolne sezname za posamezen UrbSpaceključni vidik razkriva tesne medsebojne povezave ali
prekrivanja v nekaterih podmerilih. V nekaterih primerih imajo urbani odprti prostori zelo zapleten niz včasih
si nasprotujočih funkcij za izvedbo. (Delovni dokument
“Oblikovanje - arhitekturna merila”, str. 83).

Zato lahko pride celo do nasprotovanja med posamezo navedenimi ustreznimi merili. Primer je povpraševanje po okoljskem in ekološko zelo pomembnem
območju z gosto zasaditvijo (grmovje, itd.) in zahteva,
da ustvari občutek varnosti za uporabnike s svetlimi
prostori, brez temnih območij ali skritih mest. (Glej
tudi kontrolni seznam za “Varnostni vidik in socialna
kohezija”).
Kljub temu pa so pomembni vsi vidiki in njihova podmerila. Naloga oblikovalcev in arhitektov je tesno
sodelovanje z vsemi ciljnimi skupinami uporabnikov z
namenom, da bi našli ustrezno ravnovesje v vprašanju med vidiki za posamezno lokalno situacijo odprtega prostora.
To zahteva na eni strani spoštovanje tipa (npr. urbano
območje z gozdnimi značilnostmi, ki so osredotočena
na okoljska merila, ali mestni trg, kjer so varnostni vidiki lahko zajeti večkrat) in na drugi strani spoštovanje
glavnih funkcij odprtega prostora5.

5  Glej poglavje 4 posameznega tematskega delovnega dokumenta, ki se ukvarja z odnosi in potencialnimi prekrivanji 6-UrbSpace ključnih
vidikov na splošno in / ali še posebej njihovih podmeril.
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III.1

Kontrolni seznam za okoljski vidik

Odprte urbane površine, predvsem zelene površine,
lahko izpolnijo pomembne okoljske in ekološke
funkcije, ki prinesejo koristi za mesto ali skupnost, ki
živi v mestu. Zato je to eden od najbolj prepoznavnih
vidikov med drugimi vidiki in prav tako poudarjen v
mnogih evropskih politikah (glej delovni dokument
“Okoljska merila”, str. 5). Vključitev potenciala za
zmanjšanje negativnih učinkov podnebnih sprememb,
ki bodo verjetno še posebej izraziti v mestih. Poudarjena

je okoljska vloga odprtih mestnih prostorov še posebej
z izpolnitvijo naslednjih funkcij, imenovanih tudi
“ekosistem storitve” (primer, str. 14.): podnebno
izboljšanje urbanega okolja vpliva na hidrološki krog
in upravljanje meteorne vode, ohranjanje biotske
raznovrstnosti in promocije/zagotavljanje habitatov za
divje rastline in živali, preverjanje hrupa, itd.

Okoljski vidik
1. Splošni vidiki pri planiranju – urbana raven

PlaniPriprava
ranje
/ Analiza (Pro/ Oblikogramiranje)
vanje

Izvajanje
/ Ocenjevanje

Predvidena6 je uravnotežena prostorska razporeditev javnih zelenih površin v
urbanih območjih glede na dosegljivost za prebivalce.

¨

¨

¨

Ustvarjeno7 je povezovanje med različnimi vrstami zelenih in odprtih površin.

¨

¨

¨

V nišah so večje in raznolike zelene površine – še posebej v gosto naseljenih
območjih urbanih središč8.

¨

¨

¨

Koncept9 kompaktnega mesta ima prednost da prepreči širjenje mestnih
območji, razdrobljenost okoliške pokrajine in prihrani odprt prostor za naravo.

¨

¨

¨

Zelene in odprte površine so oblikovane glede na lokalno prevladujočo smer
vetra, da omogočijo boljše kroženje zraka in izmenjavo zraka ponoči.

¨

¨

¨

Ustvarjeni so zeleni pasovi ali zaščita pasov ob vodnih telesih.

¨

¨

¨

Poveča10 se odstotek vegetacijskih površin v skladu z glavno funkcijo odprtega
prostora.

¨

¨

¨

Poveča11 se zmogljivost zadrževanja na ozemlju.

¨

¨

¨

Predvidena je uporaba vodnih elementov (fontane, vodotoki za odvodnjavanje
vode).

¨

¨

¨

Uvedba novih vrst dreves (taxons) in rastlin za blažitev temperature v urbanih
območjih, ker sedanje niso primerne lokalnim razmeram13.

¨

¨

¨

Sajenje invazivnih dreves (Ailanthus altissima, Negundo aceroides) katere se
razrasejo v prostoru in delajo senco.

¨

¨

¨

2. Notranji razvoj – zahtevani kriteriji in parametri
Merila v zvezi z zmanjševanjem negativnih vplivov podnebnih sprememb
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6
7
8
9

V razdalji 300 metrov ali 10 minut hoje od zelenih površin, upoštevaj sliko 2.
Oblikovanje bio koridorjev, drevoredov z infrastrukturo za kolesarje in pešce.
Npr. z oblikovanjem »žepnih parkov« (uporaba dreves na cesti, zelenih zidov in streh, plezalk in ostale vegetacije, itd.)
Komunikacija med komisijo in svetom, Evropskim parlamentom, Evropskim ekonomskim in socialnim združenjem in Združenjem regij,
2004, Skozi tematsko strategijo za urbano okolje, str. 26
10 Ker je mogoče mora biti procent pokritosti z drevesi > 60 % v povezavi s travnikom.
11  To je z odstranitvijo nepotrebne zemlje zasidrane v parkih, ob cestah, oblikovanje zelenih področji, ki zbirajo in upočasnjujejo odtekanje vode.
12  Strešni in terasni sistemi zbirajo vodo v zbirnih žlebovih in ribnikih. Pločniki in neprepustne površine lahko prelivajo voda tako da teče na vegetacijo.
13  Nanaša se na temperaturne spremembe, vzdržnost tako v vročem poletju kot tudi v nizkih temperaturah; cf. Jaroslav Machovec: The impacts of
global climate change on parks and landscape creaton in cities, published in proceeding Settlements, park landscape.
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Okoljski vidik
Merila v zvezi s spodbujanjem biotske raznovrstnosti
Uporaba avtohtonih dreves in grmov regionalnega izvora za nove zasaditve če je
to mogoče.

¨

¨

¨

Izboljšana14 biotopska povezava na ravni odprtega prostora.

¨

¨

¨

Če je mogoče namestitev gnezdišč za ptice in netopirje na vsaki parceli.

¨

¨

¨

Za izbrane zelene površine je upoštevana košnja prijazna okolju. Predvidena so
nepokošena obrobja.

¨

¨

¨

Predeli namenjeni naravnemu zaraščanju.

¨

¨

¨

Hranilno pomankljivi habitati so ustvarjeni tako, da ne uporabljajo humus plasti
zaradi plazov in brežin.

¨

¨

¨

Prenehana uporaba pesticidov in talilne soli, razen za nevarne cestne odseke.

¨

¨

¨

Sprejmejo se ukrepi za zmerno poletno vročino, kjer je to mogoče:
• Zaščita (plošče, pergole ali tende)
• Uporaba svetlih barv in sijočih površin (bolje odražajo sevanje kot temne)
• Uporaba listavcev (ki zagotavljajo senco poleti in omogočajo izpostavljenost
soncu v zimskem času)

¨

¨

¨

Sprejmejo se ukrepi za zaščito prebivalcev pred vetrom, dežjem in hrupom, kjer
je to mogoče:
Vegetacijske ovire, zasteklitev, plošče, posebni primeri so galerije ki nudijo zaščito
pred dežjem in vdrti odprti prostori

¨

¨

¨

15

Merila v zvezi z zagotavljanjem ustreznih klimatskih pogojev za prebivalstvo

14 Oblikovanje in približanje zelenega prostora v smislu, da lahko male živali kot je jež in dvoživke lahko prehajajo.
15 Največ 1-2 krat letno, upoštevajoč vegetativna obdobja pozno cvetočih rastlin in potrebe insektov ter talno gnezdečih ptic.

14
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III.2a

Kontrolni seznam za vidik – udeležba javnosti

Vidno vlogo v konceptu trajnostnega razvoja je pridobila
vključena lokalna skupnost, ki zastopa različne interesne
skupine. Lokalni skupnosti je omogočeno, da izrazi svoje
zahteve po odprtem prostoru v skupnih procesih odločanja. Že od samega začetka izvedbe pomaga pristop
metodološko planiranje javnim udeležencem pridobiti
ustrezne podatke o pričakovanjih uporabnikov, zagotavlja
povratne informacije o razvojnih karakteristikah določenega kraja in nenazadnje podpira izvedbo zadovoljivih
in trajnih rezultatov, ki postanejo trajni tudi v gospodarskem smislu: na splošno je poudarjeno, da uravnotežen
obseg sodelovanja javnosti pri razvoju mest krepi odnos
prebivalcev do mesta in njegovih strukturnih elementov

ter zagotavlja dolgoročno podporo izvajanja politik ali
predlaganih konceptov (glej delovni dokument “merilo
– sodelovanje javnosti”, str. 416).
Pomembni koraki / elementi, katere je potrebno upoštevati so javni dostop do informacij, aktivno zagotavljanje informacij ter neposredno posvetovanje s prebivalci
pri načrtovanju in vrednotenju postopkov načrtovanja:
“Javni prostori so praktično idealni projekti za postopke
sodelovanja. So razmeroma jasno zasnovani, ki jih prebivalci uporabljajo skoraj vsak dan in združujejo številne
teme, ki se nanašajo na varstvo okolja, varnost, prosti
čas, itd., ki je privlačna tema za prebivalce”.

Vidik udeležba javnosti
Metodologija

Priprava /
Analiza (Programiranje)

Planiranje
/ Obliko
vanje

Izvajanje
/ Ocenje
vanje

Zunanja predstavitev načrta javnim udeležencem z jasnim terminskim planom.

¨

¨

¨

Vodja projekta (izvedbena ekipa) je seznanjen z udeleženimi načeli in
metodologijo, jih razume ter sprejema.

¨

¨

¨

Del postopka sodelovanja je potencialni zunanji svetovalec z dovolj izkušnjami
pri javni udeležbi, komunikacija in pospeševanje javnih srečanj.

¨

¨

¨

Vse potencialne ciljne skupine so opredeljene in ustrezno vključene v
posamezno fazo projekta.

¨

¨

¨

Vključenost se spremlja in če nekatere skupine manjkajo je postopek prilagojen
vključeni skupini.

¨

¨

¨

Uporabljajo se različne oblike obravnavanja javnosti v komunikaciji,
deseminacija informacij in strategija sodelovanja.

¨

¨

¨

Za pripravo in izvajanje projektov se uporabljajo lokalni viri (zlasti v zvezi
z lokalnim prebivalstvom, pomembnimi deležniki v območju, lokalne
tehnologije, materiali, itd.)

¨

¨

¨

V okviru projekta lahko prebivalci prepoznajo kakšen je razvoj ter ali so njihova
mnenja upoštevan in strnjena.

¨

¨

¨

Necessary

Process
organized

Fulfilled

Lastnik nepremičnine brezpogojno soglaša s ciljem projekta in sprejema
odgovornost za vzdrževanje mesta.

¨

¨

¨

Vodje projekta sprejmejo odločbe za reševanje morebitnih sporov
(znotraj ekipe, v zvezi s položajem in rezultatom projekta).

¨

¨

¨

Izvajalec projekta vloži v razvojni projekt ali izvedbo lastna sredstva/delo/
material.

¨

¨

¨

Okvir

16  Nanašajoč se na Skupno strategijo, poglavje 3 o planiranju »za in z deležniki«.
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Vidik udeležba javnosti
Necessary

Process
organized

Fulfilled

Mesto projekta je lokalno pomembno, pogosto obiskovano, dostopno, ki
vabi k uporabi.  Za spremembo mesta je dolga zahteva.

¨

¨

¨

Predlagan videz mesta izpolnjuje potrebe večine ciljnih skupin (ne ponuja
samo ene funkcije).

¨

¨

¨

Projektni videz je zasnovan za vsakdanje življenje in za različne dele dneva ter
letne čase.

¨

¨

¨

Spremljanje napak in težav, ki se uporabljajo za pridobivanje spoznanj za
prihajajoče dogodke in razvoj lokalne skupnosti.

¨

¨

¨

Začetna pobuda je podprta od »spodaj navzgor«, ne samo navodila od
»zgoraj navzdol«.

¨

¨

¨

Lokalna skupnost je prisotna že pred izvedbo projekta.

¨

¨

¨

V začetku je skupina raznolika kar odraža raznolikost potencialnih ciljnih skupin.

¨

¨

¨

Obstaja pobudnik projekta v skupnosti z sposobnostjo vodenja in ugledom
znotraj skupnosti.

¨

¨

¨

Cilj ni samo vzpostavitev mesta, ampak delovanje ekipe ki nadaljuje s svojim
delom tudi po koncu projekta.

¨

¨

¨

Obstaja sodelovanje med civilno iniciativo, nevladnimi organizacijami in
občinskim vodstvom.

¨

¨

¨

Prebivalci sodelujejo pri izvajanju projekta.

¨

¨

¨

V mestu so različne skupinske dejavnosti, pred, med in po oživitvi mesta.

¨

¨

¨

Projekt posredno vodi do nadaljnih skupnih dejavnosti.

¨

¨

¨

Context

Skupnosti

Dejavnosti

III.2b

Zbirka deležnikov in ciljnih skupin upoštevana
pri načrtovanju mestnega odprtega prostora

Prebivalci: “Uporabniki mestnih odprtih
prostorov”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lokalni prebivalci
Predšolski in šolski otroci
Najstniki in mladi
Ženske
Moški
Družine
Starši ali skrbniki otrok z otroki
Ljudje z okvarami / omejeno mobilnostjo
upokojenci in starejši
Migranti in druge manjšinske skupine
delavci, vozači in delavci migranti
Brezposelne osebe
Potencialni turisti in obiskovalci

Metodološki načrt

Uradni organi
•
•
•
•
•

Člani lokalne samouprave
Člani lokalne uprave
lastniki zemljišč na tem območju
lastniki nepremičnin v okolici mesta
Predstavniki večjih javnih zavodov: šole, univerze,
knjižnice, muzeji

Lokalne organizacije in skupine deležnikov
•
•
•
•
•

nevladne organizacije
Lokalna zavezništva / združenja / interesne skupine
Opozicija
Otroci in mladinski centri
lokalna združenja, na primer predstavniki invalidov,
športni klubi
• Podjetja (restavracije itd)

III.3

Kontrolni seznam za vidik spola

Upoštevanje več podrobnih raznolikih obstoječih načinov življenja in navad v mestih, veliko dejavnosti in potreb
ki se pojavijo. Kljub temu urbanisti prepogosto oblikujejo
mesta brez upoštevanja potreb žensk, otrok, starejših in
invalidnih oseb, kar povzroči, da niso vsi deli mesta enako
izkoriščeni. Vključevanje vidika spola v prostorsko urbano
oblikovanje politik lahko povzroči bolj trajnostno, enako
in dostopno okolje za različne člane družbe.
Integracija načela enakosti spolov v urbanističnem načrtovanju se osredotoča na upoštevanje morebitnih razlik
med spoloma, povezane v vseh fazah načrtovanja, od

oblikovanja ciljev, načrtovanja ukrepov, njihovega izvajanja in ocenjevanja. To pomeni, da se ne nanaša samo
na   ženske ali pogosto zapostavljene skupine uporabnikov (ali družbene manjšine), vendar  v obojestransko
korist odnosa med njimi in moškimi. Lahko se zahteva,
da se odstranijo tisti posebni ukrepi ki opredeljujejo neenakost. Integracija načela enakosti spolov kot presečno
vprašanje mora biti vedno v tesni povezavi z drugimi
UrbSpace-ključnimi vidiki, zlasti v varnostnih zadevah
(pri soočanju s spolnim nasiljem) in dostopnosti (glej
delovni dokument “vidik spola”).

Vidik spola
Vidik spola v vsakem načrtovanem pristopu

Priprava
Planiranje
/ Analiza (Pro- / Obliko
gramiranje)
vanje

Izvajanje
/ Ocenje
vanje

Vsi omenjeni/prepoznani/morebitni negativni vplivi intervencije so
upoštevani.

¨

¨

¨

Informacije o različnih rabah javnega prostora so zbrane in ocenjene17.

¨

¨

¨

Zbrati in ovrednotiti informacije o različnih potrebah vseh vrst skupin
uporabnikov za dostop do storitev v javnih prostorih.

¨

¨

¨

Informacije o tem, kako in za kakšne namene se zbirajo in analiziranjo
funkcije storitev in opreme v javnih prostorih.

¨

¨

¨

Vodilo so vsi pomembni vidiki z vidika vseh skupin uporabnikov (predvsem
ženske, otroci, starejši ali invalidne osebe, ljudje iz različnih kultur) v postopku
projekta.

¨

¨

¨

V proces odločanja je vključeno uravnoteženo razmerje žensk in moških, ki
predstavljajo različne ciljne skupine

¨

¨

¨

Jasna pravila v postopku odločanja vključujejo oblikovana načela enakosti
spolov.

¨

¨

¨

Vidiki so upoštevani če so ženske in moške koristi sorazmerne za vse
strukture v javnem odprtem prostoru.

¨

¨

¨

Predvidena uporaba športnih objektov za vse.

¨

¨

¨

Predvidena so območja za otroke.

¨

¨

¨

Predvideni so podporni objekti – npr. lokalne trgovine, otroško varstvo, javna
stranišča.

¨

¨

¨

Predvidena je mešana raba prostora za širok krog prebivalstva.

¨

¨

¨

Ukrepi za spodbujanje enakosti

Planiranje

17  Kdaj in kako ženske in druge ciljne skupine (t.j. otroci, najstniki, starejši ali invalidi) uporabljajo odprte urbane prostore, upoštevajoč
statistiko glede na spol, analizo in uporabo prostora ali lokacije (glej Delovni list »Vidik spola«, str. 34 ff in Smernice - poglavje II).
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III.4

Kontrolni seznam za varnostni vidik in socialno kohezijo

Kot je navedeno v delovnem dokumentu za “merilo varnost in socialna kohezija« (prim. 1),   imajo uporabniki
v javnem prostoru neposredno zaznavanje tega, kar je
varno ali nevarno. Primer kaže posledico upoštevanja
te zadeve v zvezi z oblikovanjem/planiranjem mestnih
odprtih prostorov: Zeleni parki (okoljski vidik) so lahko
ne samo elementi povečane kakovosti in privlačnosti
kraja in njegove okolice ampak tudi varnosti. Kot lahko
javni vrt privablja   številne različne uporabnike (družine, otroke, starejše, ipd), ki se nagibajo k spoštovanju
skupnih kodeksov ravnanja in si delijo skupne aktivnosti,
naravno poveča tudi nadzor. Po drugi strani lahko slabo načrtovan ali voden javnih park lažje krši   kodekse
z negativnimi posledicami kot so nesocialno vedenje
(ASB), vandalizem, ali še bolj huda kazniva dejanja, kot
so izvajanje nasilja, napadi in posilstvo.

Vprašanje varnosti in socialne kohezije v javnih prostorih
ima tesno povezavo s številnimi drugimi vidiki, obravnavanimi v UrbSpace, z medsebojnimi posledicami: Na
splošno bi morali upoštevati pri oblikovanju, načrtovanju, izvajanju in spremljanju / ocenjevanju načela za preprečevanje kriminala, ki vključujejo med drugim jasne
linije in ustrezno osvetlitev (oblikovanje in arhitekturo),
ustrezno višino ter vrsto dostopa in povezavo (dostopnost), vključevanje različnih interesnih skupin, vključno
s policijo, v procesu načrtovanja (sodelovanje javnosti),
skrb za posebne uporabnike: starejše, otroke, ženske,
invalide, migrante (spolni vidiki) (delovni dokument “
merilo Varnost in socialna kohezija”).

Vidik “Varnost in socialna kohezija“
Splošni vidiki v vsakem načrtovanem pristopu

Priprava
Planiranje
/ Analiza
/ Obliko
(Programiranje) vanje

Izvajanje
/ Ocenje
vanje

“Premišljen kriminal“ – elementi ki bi lahko postali tarča kriminala. Vedno sta
upoštevana vandalizem in nesocialno vedenje.

¨

¨

¨

“Misliti širše“ na tem območju se upošteva kriminal /ASB informacije in trendi.

¨

¨

¨

“Vprašajte strokovnjake“ policijo, ustrezne lokalne ustanove
(sociala in preprečevanje kriminala) in deležnike kaj se dogaja v območju,
v dobrem in slabem smislu.

¨

¨

¨

“Narediti enostavno“ - najenostavnejši načini (vključuje oblikovanje)  
pridobitve prostora. Funkcije so upoštevane jasno, enostavno in varno za
razumevanje ali uporabo.

¨

¨

¨

“Narediti prijazno“ - srečni ali udobni uporabniki se ponavadi počutijo
varnejše. Potencialni konflikti so upoštevani in preprečeni.

¨

¨

¨

»Narediti močno« - cilji so zaščiteni in varnostni ukrepi so oblikovani diskretno
vendar primerno.

¨

¨

¨

“Narediti privlačen“ javni prostor za prebivalce. Vzpostaviti v prostoru nekaj
kar privlači ljudi. Izvajanje različnih funkcij za zagotavljanje visoke ravni
varnosti na območju.

¨

¨

¨

“Narediti za vse” – vsi možni uporabniki in njihove zaznave/potrebe po
varnosti so upoštevane, javni prostor mora delovati kot vključujoč ine ne
izključujoč.

¨

¨

¨

»Upoštevati čistočo« - zagotovljeno je vzdrževanje, hitro popravilo in čiščenje,
upoštevana teorija »razbita okna“18.

¨

¨

¨

“Look for owners” – it is ensured that someone will “own” the space,
overlook and take care of it (natural surveillance), and that shared rules are in
place (code of conducts).

¨

¨

¨

18  Teorija “Razbita okna” pravi, da kadar prostor že kaže sledi vandalizma, delnega uničenja in slabega vzdrževanja lahko še bolj spodbuja
neprilagojeno vedenje. Tako je vzdrževanje okolja fizični indicator nivoja socialne kohezije in neformalna družbena kontrola pridobiva vedno
večjo pomembnost. (Glej Delovni list “Kriterij varnostne in socialne kohezije”, str.7).
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Vidik “Varnost in socialna kohezija“
Varen dostop in gibanje
Poti so jasno označene za pešce, kolesarje in voznike.

¨

¨

¨

Nepotrebne poti se odstranijo

¨

¨

¨

Gibanje znotraj območja je umirjeno.

¨

¨

¨

Poti so zaprte ali pod nadzorom zato onemogočajo potencialnim storilcem
pripravljen in neopazen dostop do potencialnih tarč.

¨

¨

¨

Primerna postavitev prostora/stavbe za znana tveganja kaznivih dejanj.

¨

¨

¨

Uporabe na tem območju so obravnavane in so lahko združljive, upoštevani
so potencialni konflikti

¨

¨

¨

Javni prostor služi namenu in podpira ustrezno raven legitimnosti te
aktivnosti.

¨

¨

¨

Odstranjene so občutljive točke in skriti kotički prostorov in stavb.

¨

¨

¨

Čim večja priložnost za socialni nadzor.

¨

¨

¨

Avtomobilsko/kolesarsko parkirišče zagotovi preglednost in varnost.

¨

¨

¨

Ustrezna, vendar ne pretirana razsvetlava je upoštevana za preprečevanje
kriminala.

¨

¨

¨

CCTV19 možnosti so upoštevane (izgleda, da je najboljši način za reševanje
nekaterih težav s pripravo analize stroškovne učinkovitosti)

¨

¨

¨

Vzpostavljene so strategije kriminala upoštevajoč vse potencialne uporabnike
potencialnih tveganj in strahov.

¨

¨

¨

“Cilj utrjevanja« načela »varnostno oblikovanje« se uporabljajo
(CPTED , oblikovanje kaznivih dejanj, zavarovano oblikovanja, itd.).

¨

¨

¨

Obravnavan in zmanjšan negativni vpliv ukrepov za preprečevanje kriminala.

¨

¨

¨

Javni, privatni in zasebni prostori so jasno označeni.

¨

¨

¨

Upoštevana je identiteta kraja, lastništvo in občutek pripadnosti.

¨

¨

¨

Vzpostavljene so naprave in sistemi za upravljanje pohištva.

¨

¨

¨

Zagotovljena je najboljša možna kakovost javnih prostorov.

¨

¨

¨

Varnostno oblikovanje

Varovanje in nadzor varnosti

Lastništvo in vzdrževanje

19    “CCTV-televizija zaprtega kroga”: Namestitev kamer za nadzor območja (primer, str. 28).
20    “CPTED“ je mesto na podlagi strategije preprečevanja kriminala, katerih cilj je »Preprečevanje kriminala skozi oblikovanje okolja (ibid, str. 2 ff).
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III.5

Kontrolni seznam za vidik dostopnosti

Vzpostavitev dostopnega okolja za vse potencialne
uporabnike spodbuja enake pravice udeležbe v družbenem življenju in daje enake možnosti gibanja in uporabe vseh konstrukturiranih področji vsakdanjega življenja. Istočasno se je potrebno izogibati pomanjkljivostim
v zvezi z dostopom do storitev ki so na voljo javnosti.
Dostop je namenjen vsem in se ne nanaša samo na ljudi
s posebnimi potrebami. Iz predloga je jasno razvidno,
da lahko vsak član družbe koristi ta pristop na različne
načine in v različnih stopnjah svojega življenja (npr. Starši z otroškimi vozički,  turisti na kolesih s kovčki, ki potujejo v tuje okolje, starejši z uporabo hojc, itd.)
Cilj je ustvarjanje okoljskega (infra)strukturnega dostopa in uporaba za vse ne glede na individualne sposobnosti, kulturno ozadje, ali kraj bivanja. To se izraža tudi
kot priprava mest glede na demografske spremembe

v Evropskih državah. Ti cilji so vzporedni naraščanju deleža starejšega prebivalstva, ki bo v prihodnje v
povprečju manj mobilno in bolj občutljivo za ovire v
okolju, kot je danes.
Urbane odprte površine so brez ovir, enostavne za
orientacijo in oblikovane za spodbujanje raznolikosti in enakih možnosti, saj ni enotnega prebivalstva.
Koristne in prijetne so za vse ki jih koristijo, ne le
invalide, vendar so pomembna tako za celotno družbo kot za lokalne prebivalce kot tudi ponujajo možnost za povečanje števila obiskovalcev (glej delovni
dokument “Vidik dostopnosti” in skupno strategijo,
poglavje 3.5).

Vidik dostopnosti
Priprava
/ Analiza (Programiranje)

Planiranje
/ Obliko
vanje

Izvajanje  
/ Ocenje
vanje

Upoštevani so obstoječi
(nacionalni/regionalni/lokalni) predpisi in standardi dostopnosti

¨

¨

¨

Na voljo so dostopni podatki o odprtih prostorih “lastnosti za ljudi z
različnimi potrebami“

¨

¨

¨

Zagotovljena je povezava do pregrade brez sistema javnega prevoza in
zmogljivosti/parkiranje za uporabnike osebnega prevoza v bližini odprtega
prostora

¨

¨

¨

Različne znamenitosti/aktivnosti in namigi za nadaljne ponudbe v okolici
mesta.

¨

¨

¨

Ustvarjene so linearne ali krožne poti do zanimivih točk z možnostjo bližnjic.

¨

¨

¨

Velja združljivost morebitne vzporedne oblike in namen uporabe ter gibanje
v urbanih odprtih prostorih.

¨

¨

¨

Zagotovljena je funkcionalnost in vzdrževanje opreme brez ovir v urbanem
odprtem prostoru.

¨

¨

¨

Splošni vidiki v vseh planiranih pristopih

Metodološki načrt
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Vidik dostopnosti
Notranji razvoj – potrebni elementi in parametri
Varno gibanje v urbanih odprtih prostorih
Omejen je maksimalni horizontalni in vertikalni naklon površin in poti.

¨

¨

¨

Šteje se minimalna širina prostorov za srečanja in varnost prostorov (odvisno
od intenzivnosti uporabe).

¨

¨

¨

Upoštevana je višina brez elementov in dovolj visoka za varno hojo.

¨

¨

¨

Urejena utrjena, nedrseča, izravnana, trda površina  krajev in poti brez
nepravilnosti.

¨

¨

¨

Razlike v površinski ravni višine se preprečijo ali zmanjšajo na minimum.

¨

¨

¨

Rampe ali dvigala so nameščena in so dovoljena kot edina možnost
premostitve neizogibnih razlik.

¨

¨

¨

Rampe so v skladu z obstoječimi predpisi/standardi v vzdolžnem naklonu.

¨

¨

¨

Elementi urbanega življenja in pohištvo se nahajajo na varnem in so v
funkcionalnem razmerju ter so jasno označeni kot potencialne ovire.

¨

¨

¨

Upoštevana je skladnost, nespornost informacij in zaznana usmerjenost

¨

¨

¨

Upoštevani so otipljiv vodilni sistem, zvočni in svetlobni elementi ter kontrasti
za zagotavljenje orientacije v prostoru, opredelitev sprehodov in opozarjanje
na ovire.

¨

¨

¨

Upoštevano je označevanje z jasno označenimi pešpotmi, pločniki,
alternativnimi potmi, opozorili o nevarnostih.

¨

¨

¨

Brezplačne informacije o pomembnih lastnostih odprtega prostora in
infrastrukturne storitve se nahajajo na ustreznih dostopnih točkah.

¨

¨

¨

…z opcijo zaščite in obnove človekovega dobrega počutja.

¨

¨

¨

… zadrževanja in sprostitve.

¨

¨

¨

…dovolj veliko in ustrezno mesto za srečevanja in komunikacijo, brez
oviranja ostalih obiskovalcev.

¨

¨

¨

Upošteva se dosegljiva, po možnosti na vidnem mestu nepoškodovana
sanitarna oprema.

¨

¨

¨

Informacije in usmerjenost

Bivanje in srečanje, dodatna oprema:
Upoštevana so območja ….
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III.6

Kontrolni seznam za vidik urbanega oblikovanja

Oblikovanje je videti kot nekaj, kar je veliko več kot le
oblikovanje formalnega vidika prostora, ki odraža tesno povezanost in medsebojno povezovanje med UrbSpace ključnimi vidiki prikazanimi prej: Kot je prikazano
v delovnem dokumentu “merilo Arhitekturno oblikovanje« (str. 4). Povsem na kratko: oblikovanje vključuje
formalne in funkcionalne vidike v zvezi s pogoji mesta,
potrebami uporabnikov, pričakovanji strank in zahtevami družbe ter okolja v enoten in prostorski koncept
delovanja. Da bi zmanjšali ustvarjanje oblikovalskih
vidikov mestnih prostorov je potrebno formalno upoštevati tveganja, pri čemer manjka točka, kaj približno

je oblikovanje. Preprosto ni mogoče ustvariti dobrega
oblikovanja z reprodukcijo fizične strukture, povezane z
uspešnim urbanim prostorom. “
Zato je treba merila in namige, opisane v naslednjem
kontrolnem seznamu   upoštevati za vzpostavitev ali
nadgradnjo nekega odprtega prostora (primer Skupna strategija, Poglavje 4, “Oblikovanje kot samostalnik
- Načrtovanje kot glagol”, ki se nanaša na podrobno
zahtevo oblikovanja v enotnih fazah procesa razvoja
projekta).

Vidik Arhitekturnega oblikovanja
Širši kontekst

Priprava
/ Analiza (Programiranje)

Planiranje
/ Obliko
vanj

Izvajanje /
Ocenjevanje

Upoštevana je lokacija prostora v širšem omrežju mestnega odprtega prostora.

¨

¨

¨

Upoštevana je funkcijska vloga prostora v širšem omrežju odprtega
mestnega prostora.

¨

¨

¨

Upoštevana je fizična in vizualna povezava do spletne strani v odprtem
omrežju prostora.

¨

¨

¨

Vloga prostora bi morala biti upoštevana v  strateškem konceptu odprtega
prostora v mestu/regiji.

¨

¨

¨

Upoštevan je način določanja/zaščita robov prostora iz okoliških mestnih
območji.

¨

¨

¨

Upoštevana je prepustnost robov prostora za uporabnike.

¨

¨

¨

Ocenjeno je splošno ravnovesje med pogledi znotraj in zunaj ograjevanja.

¨

¨

¨

Ocenjena je zaščitna funkcija vsebovanih elementov pred hrupom,
onesnaževanjem.

¨

¨

¨

Upoštevati je potrebno (neobvezno) omejitve števila vhodov v prostor in
njihovo lokacijo.

¨

¨

¨

Upoštevan je (neobvezno) poudarek na vseh vhodih z oblikovanjem in
z mejo prostorov.

¨

¨

¨

Upoštevane so potencialne potrebe po interni strukturi prostora.

¨

¨

¨

Upoštevano je (neobvezno) ustvarjanje nevtralnega prostora za različne
namene/skupine uporabnikov.

¨

¨

¨

Upoštevana je problematika koncepta oblikovanja ki omogoča morebitne
prihodnje spremembe.

¨

¨

¨

Upoštevani so potenciali mesta za zagotavljanje fizične osnove za socialne
funkcije (komunikacija, igra in sprostitev, uživanje v naravi).

¨

¨

¨

Upoštevane so potencialne funkcije mesta za zagotavljanje fizične
osnove za strukturno in estetsko funkcijo (identiteta, usmerjenost, odsev
konteksta, itd.)

¨

¨

¨

Upoštevana je podpora trajnostnih ciljev z uporabo oblikovalskih
pristopov, materialov (trajni in odporni na lokalne podnebne razmere)
in vegetacijo.

¨

¨

¨

Načrtovanje območji

Metodološki načrt
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Vidik Arhitekturnega oblikovanja
Oblikovanje mesta
Uporabljajo se primerni pristopi za organiziranje oblikovanja elementov
(geometrijski sistemi, Gestalt načela za združevanje elementov, reakcija na
zunanje naklone in usmerjenost, itd.)

¨

¨

¨

Izdelana je zadostna uporaba navpičnih elementov kot pomoč pri
določanju prostora.

¨

¨

¨

Upoštevana je povezava glavnih mest in zgradb z zaokroženo celoto.

¨

¨

¨

Predvideno je povezovanje obstoječih elementov in simbolov iz okolice
mesta ali zgodovine mesta v idejni projekt za povečanje pomena.

¨

¨

¨

Human lestvica se upošteva pri načrtovanju (kota vizij, velikost prostorov,
obseg oblikovanih elementov, itd.)

¨

¨

¨

Izbrani materiali: upoševa se korespondenca in pomoč pri drugih vidikih
oblikovanja.

¨

¨

¨

Zasnova talnih oblog se uporablja za krepitev prostorskega koncepta
(materiali, vzorci, itd.)

¨

¨

¨

Opredeljen je pristop k vključenemu oblikovanju delitve elementov, ki
določajo različna območja znotraj prostora.

¨

¨

¨

Upošteva se funkcija vegetacije ki opredeljuje prostor in ustvari poudarek in
pomen.

¨

¨

¨

Upoštevano je zagotavljanje in postavitev mestnih klopi, razsvetljave,
kioskov in pergol, itd.

¨

¨

¨

Upoštevane so skulpture ali drugi umetniški prispevki.

¨

¨

¨

Podrobno oblikovanje in uporaba materialov

III.7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Deset dejavnikov uspeha za dobro načrtovanje
in projektiranje mestnih odprtih prostorov

Začetek in nadaljevanje sodelovanja z “ljudmi”
Biti realen glede virov in zahtev sedaj in v prihodnosti
Imeti koordinatorja za načrtovanje in spremljanje skozi proces
Strokovnjaki bi morali biti moderatorji, ne osvajalci
Zagotoviti obseg in značaj soseski
Načrt za vključitev / “Oblikovanje za vse”
Varovanje in izboljšanje okolja
Oblikovanje mora biti prilagodljivo, robustno in trajnostno realistično
Komunikacija med procesom in rezultati
Pripraviti vrednotenje po zasedenosti in ustrezna prilagodila

Metodološki načrt

Priloge
Študije primerov iz UrbSpace pilotnih aktivnosti
V času trajanja projekta UrbSpace so projektni partnerji iz osmih srednjeevropskih držav izvedli lokalne
pilotne aktivnosti   v mestih območjih ali v obmestni
okolici. Cilj pilotnih projektov je bil upoštevati in izvesti
posebej ključne vidike na katere je bil projekt UrbSpace
osredotočen. V zvezi s tem je bila pripravljena Skupna strategija in Delovni dokumenti, ki so bili izdelani v
prejšnji fazi projekta kot teoretična in praktična osnova
za vzpostavitev dobrih urbanih prostorov. V naslednjih
fazah projekta UrbSpace je bila osrednja točka testiranje navedenih dokumentov znotraj različnih pristopov načrtovanja pilotnega projekta v realnih pogojih.

V tem poglavju so zbrane rešitve iz pilotnih projektov
sodelujočih držav. Študije primerov predstavljajo urbane prostore z zelo različnimi začetnimi situacijami, ki
so bile med razvojem pilotne aktivnosti prenovljene
in spremenjene.  Kot vzorne izvedbe študije primerov
kažejo različne pristope za realizacijo enega ali različnih
UrbSpace ključnih vidikov opisanih pri izvajanju.

Metodološki načrt

25

26

Metodološki načrt

Študija primera # 1
Obnovljen odprt urban prostor, Prešov / Slovaška
Ime pilotnega projekta

Obnovljen odprt urban prostor v mestu Prešov

Projektni partner

LP Regional Environmental Center, Slovakia

Kraj, država

Prešov, Slovakia

UrbSpace-Key Aspect(s) implemented

•  Okoljski vidik
•  Vidik udeležbe javnosti
•  Vidik spola
•  Varnostni in socialni vidik
•  Vidik dostopnosti
•  Vidik urbanega oblikovanja

Začetno stanje
Območje odprtega prostora “Sidlisko II
Presov” se nahaja  v stanovanjskem okraju
zgrajenem v poznih 60 letih prejšnega stoletja. Socialna struktura lokalnega prebivalstva se je spremenila.
Prostor je tipičen primer zanemarjenega
območja brez pomembnih fukcij, z nizkim
razmerjem vegetacije, problemi kriminala
(še posebej v nočnem času), konflikti med
prometom in pešci, zanemarjene in nezadostne majhne arhitekture.

Situacija prej

Opis rešitve - učinek izvajanja UrbSpace ključnih vidikov
Kot celota je prostor zasnovan, da služi kot socialni prostor, prostor namenjen za srečanja in prosti čas  danega
območja in njegove stanovanjske skupnosti. Zasnova prostora poskuša izpolniti interes in želje številnih ciljnih
skupin prebivalcev ( predšolski otroci, mladi, starejši) in tudi vskladiti z vsakodnevnimi aktivnostmi v različnih
časovnih obdobjih in letnih časih.  

Prikaz oblikovanja vrta

Metodološki načrt
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Trg je zato razdeljen v štiri funkcionalne enote:
•
•
•
•

Vhodno območje trga
Območje okrog obstoječih vodnjakov
Oder in prostor za srečanja  
Otroško igrišče

Glavna kompozicija je izpeljana vzdolž osi obstoječega vodnjaka; razgled vzdolžne osi je zaprt z višjim grmovjem na drugi strani igrišča. Postavljena tlakovana linija na trgu postaja glavna ideja nove sestave. V vzdolžni osi
trga so novi poudarjeni elementi sestave: oder in igrišče.
Območje trga je tlakovano z rasterji v obliki “kvadrat v kvadratu”, kateri je prečen s tlakovano organsko linijo, ki
služi tudi kot prostor za igro otrok. Na trgu še vedno prevladuje vodnjak pravokotne oblike, ki se nahaja skoraj
v središču trga. Z namenom povečanja privlačnosti vodnjakov je na vzhodni strani povezan lessen oder. Glavna
pešpot povezuje območje z nakupovalnim centorom in sosednjim okolišem. Območje javnega prostora je v
vprašanju bolj odprt na strani nakupovalnega centra in zaprt proti stanovanjskemu območju.
Predlog dveh drevesnih ulic vzdolž trga, višina in predlog ležečega grmovja sta pomembna elementa celotne
sestave.

Prikaz končnega oblikovanja
Trg je zaključen z majhnimi arhitekturnimi komponentami in urbanimi prmičninami - klopi koši, informacijske
table in druge sestavine.
Okoljski vidik
Promocija povečanega razmerja vegetacije in biotske raznovrstnosti: Sajenje vegetacije na trgu je bilo usmerjeno v izboljšanje mikro podnebja in povečanje biodiverzitete v območju. Skupaj z domačimi vrstami lesenih
rastlin, prinaša vrste arom in barv (lavanda, salvia) in zagotavlja prehranske funkcije ,ki so bile predlagane tudi
za insekte in metulje.
Prilagajanje negativnim učinkom podnebnih sprememb: Za zagotovitev upravljanja z meteorno vodo (maksimalna prepustnost zagotovljene površine) in za rekonstrukcijo vodnjaka so bili sprejeti ukrepi.
Vidik udeležbe javnosti
Participativno načrtovan pristop (javna srečanja, prostor za delitev mnenj, tekmovanje otroških risb, itd.) z uporabo metode vključevanja lokalnega prebivalstva je bil uporabljen z namenom odkritja nove ustrezne funkcije
odprtega prostora.
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Vidik spola
Varnostni ukrepi vključeni v oblikovanje: Rekonstrukcija razsvetljave, nova funkcija (igrišče) za pritegnitev otrok
z materami, preprečevanje hrupnih dejavnosti.

Prikaz novega igrišča in njena realizacija kot del obnove

Security and social aspectVarnostni in socialni vidik
Identifikacija problemov kriminala se pojavlja na načrtovanem območju  / ukrepi vključeni v oblikovanje in
predvideno vzdrževanje: Redna policijska kontrola, kontrola neprimernih avtomobilskih parkirišč, upravljalski
in vzdrževalski načrt za območje, itd.
Vidik dostopnosti
Sistematični pristop za izboljšanje spoštovanja različnosti uporabnikov na primer okolje za pešce, namestitev
ograje ob stopnicah, klopi za starejše ljudi (vendar ne samo to) in izogibanje tveganjem za vse uporabnike.
Vidik urbanega oblikovanja
Ukrepi vključeni v mestno oblikovanje: Sestava elementov, ki ustrezajo funkciji prostora in ustvarjajo podobo
mesta. Za podrobno oblikovnaje so bile vedno upoštevane strukture materialov, oprema in trajnostna oprema (npr. Les za igrišče, največja prepustnost površine in tlakovanje.)
Opis prenosljivih dejavnikov uspeha
Identifikacija najbolj akutnih problemov v okoljskih območjih; preprečevanje kriminala; vidiki dostopnosti
za družbene skupine s posebnimi potrebami s poudarkom na varnosti gibanja;spoštovanje zgodovinskega
bogastva ozemlja je bilo povzeto z uporabo participativnega pristopa.
Vključevanje lokalnih skupnosti in združenj v pooblaščenih ukrepih in kulturnih dejavnostih. Podpora civilne
kulture dovoljuje prebivalcem razumeti kako pomembna je pravilna uporaba odprtih prostorov.
Uspešen dejavnik je tudi komunikacija med lokalnimi prebivalci in mestnim uradom Prešov, ki vključuje prosto
voljce kateri organizirajo dodatne dejavnosti za otroke.
Zaključek
Oblikovalska faza projekta je doživela uspeh in pokazala interes lokalnega prebivalstva. Vendar pa je bila investicijska faza nekoliko upočasnjena zaradi nekaterih nepričakovanih ovir (to se bo sofinanciralo s pomočjo občinskega proračuna). To bo vrednost izvedenega končnega ocenjevanja po odprtju prenovljenega odprtega prostora, kot tudi po vrednotenju naložbe (po nekaj mesecih od podaljšanja) identificirati ustrezne rezultate vpliva
projekta.

Metodološki načrt

29

30

Metodološki načrt

Študija primera # 2
Oder pod hruškami, Hrusov/Slovakia
Ime pilotnega projekta

Oder pod hruškami

Projektni partner

PP02 Ekopolis Foundation + KÖRTVÉLYES, Civic Association (C.A.)

Kraj, Država

Hrusov, Slovakia

Izvedeni UrbSpace ključni vidiki

•  Okoljski vidik
•  Vidik udeležbe javnosti
•  Socialni vidik
•  Vidik dostopnosti
•  Vidik urbanega oblikovanja

Začetno stanje
Rekonstruiran prostor je zavarovan pred prevozom in hkrati zelo opazen za ljudi, ki vstopajo v vas. Nahaja
se na območju lokalne žganjarne kjer je bil nekoč organiziran trg lokalnih pridelkov. V bližini mikroregije se
nahaja informacijski center “Krasturist”, ki je obiskan s strani tujih obiskovalcev v regiji. Kraj je zelo izpostavljen. V bližini je cerkev, pisarne, prva kontaktna točka za obiskovalce vasi. Osnovni problem je bil zagotavljanje
varnosti prostora v zvezi s slabo pregledno kontrolo in otežena dostopnost. Prostor je bilo potrebno rekonstruirati v bližini potoka (ograjen z ograjo) s pomočjo zaustavitve vode v zemlji in z ohranitvijo sadnih lesnatih
rastlin na tem območju. Upoštevana je bila motnja potencialnega hrupa  javnih dogodkov ki bi morali biti
usmerjeni glede na smer hiš.
Opis rešitve - učinek izvajanja UrbSpace ključnih vidikov
Okoljski vidik
Uporaba materialov za zaustavitev vode. Celoten prostor bo urejen s posajenimi naravnimi sadnimi lesnimi
rastlinami.
Vidik udeležbe javnosti
Med ostalimi težavami je primanjkovalo pohištvo in del prostora je bil uporabljen kot zgradba za smetiščne
odpadke. Pobudniki projekta so iskali različne ideje za prihodnjo rabo prostora. Na podlagi prvega načrtovanega srečanja je arhitekt pripravil pet različnih možnosti za rekonstrukcijo. Po podrobnem lokalnem vizualnem pregledu je bila oblikovana in izvedena kombinacija predlogov.
Socialni vidik
Najpomembnejši vidik je bil najti pravi namen prostora, ki do sedaj ni bil uporabljen. Kot osnovni element
je bila predlagana originalna postavitev v prostoru z lesenimi klopmi v ospredju. V drugem delu bi morala
biti nameščena manjša polenta hiša in sedeži. Ta predlog je bil obravnavan. Visoka pomembnost je bila dana
potrebi po povečanju varnosti in preglednosti, Čeprav je bil prostor pod dobrim nadzorom  zaradi lokalicije
v središču vasi tudi že pred začetkom projekta in ni bilo težav z vandalizmom.
Vidik dostopnosti
Zelo pomembno je bilo zagotoviti dostop do prostora za različne skupine uporabnikov, vključno z avtomobili
( k lokalni žganjarni). Posledično je bilo obravnavano trčenje med avtomobili in pešci, posebej otroci.  Tako
je bilo treba pripraviti dober sodoben dostop do žganjarne (uvoz in izvoz surovin) in varen prostor za pešce.
Upoštevana je bila poteba po določitvi prostora za lažje gibanje z arhitektovim predlogom različnihvariant
razdelitve prostora ki ponuja hrano. Ta pas bo obogaten z drugimi materiali, tudi z vizualno razdelitvijo
območji.
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Vidik urbanega oblikovanja
Kraj je zelo izpostavljen v vasi, zato so bili zelo pomembni vrsta materiala, model in ustvarjalno oblikovanje.  Arhitekt je predlagal model, ki je značilen za madžarske vasi. V prihodnosti je načrtovana rekonstrukcija
žganjarne v istem stilu kot je rekonstruiran javni prostor.
     

Hrušov: Javni prostor pred in po rekonstrukciji
Opis prenosljivih dejavnikov uspeha
Majhna vas v zelo privlačnem naravnem okolju ima veliko obiskovalcev med letom. Primer bi lahko bil navdih
za manjše skupnosti brez osrednjega prostora z namenom ustvariti prostor ki je reprezentativen, vendar prav
tako uporaben za različne dejavnosti. Ta javni prostor bi lahko imel zelo pomemben gospodarski prispevek
za vas, ki bi ustvaril priložnost za organizacijo lokalnih trgov, kulturnih prireditev in srečanj. Istočasno pa je
privlačen in spodbuja turiste da ostanejo tukaj dalj časa.
Zaključek
Območje približno 5.000 m2 v centru vasi (blizu lokalne žganjarne in turistične točke) je bilo spremenjeno
v prostor za različne uporabe in v področja za različne javne skupine, različne kulture, šport in javne dogodke.
V prvi fazi je bilo ustvarjeno območje za trge, ples in počitek.  V prihodnosti bodo dodana igrala za otroke,
letne hiše in zelenje. Visoka pozornost je bila namenjena okoljskim vidikom in novim umetniškim oblikovanjam
elementov prostora. Obnovljen prostor se je odprl 7. Avgusta 2010 v času trajanja “Dnevi Hrusove vasi”.

Končni predlog arhitekta (Hrušov)
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Študija primera # 3
Vrt poln dejavnosti in življenja, Vlašim/Češka
Ime pilotnega projekta

Vrt poln dejavnosti in življenja

Projektni partner

PP03 Czech Environmental Partnership Foundation
Coordinator of project – Community House

Kraj, Država

Vlašim, Češka

Izvedeni UrbSpace ključni vidiki

•  udeležba javnosti
(kot skupni okvir za projektne aktivnosti)

Začetno stanje
“Kulturni dom Vlašim” zagotavlja prostor za različne dejavnosti različnih mestnih združenj, ki ponujajo okoljsko izobraževanje, dejavnosti za prosti čas za otroke in mlade, dejavnosti za Romsko manjšinsko skupnost,
obrtniške delavnice. Skupaj so združenja začela z idejo o izgradnji novega vrta v okolici kulturnih domov ki
bo služil članom združenj in javnosti kot obiskovalcem kulturnega doma. Nekateri predstavniki združenj so
imeli predhodne pozitivne izkušnje s tehnikami participatvnega načrtovanja zato so bili ponovni podporniki
v tem posebnem procesu načrtovanja.
Opis rešitve - učinek izvajanja UrbSpace ključnih vidikov
V času projekta “Vrt poln dejavnosti in življenja” so člani usklajevalne ekipe postali sezna
njeni z javnim pristopom sodelovanja uporabljenem v temeljnem partnerstvu in vključeno v project UrbSpace
(kot vidik javna udeležba). Temeljno partnerstvo je zagotavljalo izkušenega strokovnjaka katerega naloga je
bila pripraviti dejavnosti javne vkjljučitve in pomoč pri načrtovanju javnega srečanja.

Neizkoriščen vrt kulturnega doma

		

Skupinsko delo z nemimi kartami			

Pomoč pri načrtovanju javnega srečanja

Predstavitev študije
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Načrtovane tehnike uporabljene v projektnem procesu so vključevale usklajevanje načrtovanih srečanj osredotočene na skupino, anketiranje med potencialnimi uporabniki, načrtovanje srečanj je bilo usmerjeno na
analizo trenutnih uporabnikov in dejavnosti, brainstorming seje v zvezi s potrebmi potencialnih uporabnikov
in skupinsko delo z nemami kartami ( dovoljeno udeležencem narisati individualne ideje ali predloge za
prostor v prihodnosti), predlagana razprava arhitekta v zvezi s konceptom oblikovanja, stalno posodabljanje
podatkov na spletni strani in tudi aktivno sodelovanje javnosti v izvedbeni fazi (12 prostovoljnih delavnic).
Opis prenosljivih dejavnikov uspeha
Vključena javnost je bila zagotovljena preko aktivne civilne zveze katera ima razmeroma veliko in široko članstvo. Poleg tega temljito pozna vrt in ima interes za njegovo uporabo.
Civilna društva so že seznanjena z participativnimi pristopi in imajo predhodne izkušnje z udeležbo javnosti.
Vključene civilne skupine imajo dolge obstoječe odnose z lokalnimi oblastmi. Uspeh transparentnega procesa
sodelovanja je bil podprt z nevtralnim zunanjim svetovalcem.
Zaključek
Uspeh projekta izkazuje ključno vlogo pristopa “od spodaj navzgor” v procesu projekta; ta ključna vloga je
bila predstavljena potencialnim uporabnikom kot pobudnikom projekta. Projekt se je izkazal za zelo močno
in pomembno vez med nevladnimi organizacijami in lokalnim prebivalstvom.  Ključ do uspeha pri projektu
je bila tudi ponavljajoča pozitivna izkušnja sodelovanja med nevladnimi organizacijami in lokalnimi oblastmi.  
Nevladne organizacije so bile sprejete kot tiste, ki lahko povečajo sredstva z namenom izboljšanja kakovosti
življenja v mestu.
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Študija primera # 4
Obnovljen gozdni park, Brno/Češka
Ime pilotnega projekta

Obnovljen gozdni park

Projektni partner

PP04 Statutory city of Brno, City district Brno - Nový Lískovec

Kraj, Država

Brno, Czech Republic

Izvedeni UrbSpace ključni vidiki

•  Okoljski vidik
•  Udeležba javnosti
•  Vidik dostopnosti

Začetno stanje
Prvotno območje projekta je bil zanemarjen gozdni park iz leta 1930, ki se nahaja na strmem pobočju nad
mestnim okrožjem. Tam so bili ostanki starih betonskih konstrukcij (kot so razgledni stolp, vodni zbiralnik,
bazen, most čez jarek, itd) poraščeni z domačim apnom in hrastom, nasadom mešanega gozda s črnim borom
in invazivne vrste (robinia pseudoacacia. Poti ni bilo ali pa so bile komaj prehodne.
Opis rešitve - učinek izvajanja UrbSpace ključnih vidikov
Uskladiti vse potrebne dele načrtovanja  z možnostjo usposobljenega krajinskega arhitekta (arhitekti vključeni
v skupino) in izvršena pogajanja z državnimi organi. Sodelovanje javnosti je bilo prisotno pri vseh procesih
načrtovanja in izvajanja.
Okoljski vidik
Zaščita avtohtonih divjih živali s čiščenjem  invazivnih vrst področja. Vse načrtovane strukture in poti so bile
zasnovane v naravnih materialih (les, beton, drobljen kamen, pesek, itd.)
Udeležba javnosti
Posamezne predstavitve in forumi so potekali v procesu načrtovanja. S strani javnosti so  bile spomladi posajene
gomoljaste rastline.
  

Pilotni ukrep dela ki vključuje projekt prebivalstva
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Vidik dostopnosti
Sistem poti je bil ponovno vzpostavljen z namenom omogočiti npr. materam z vozički prehod skozi večino delov
gozdnega parka.

Obnovljen gozdni park – oblikovanje predlogov
Opis prenosljivih dejavnikov uspeha
K uspehu projekta je pripomogla zaposlitev bogato izkušenega krajinskega arhitekta da vodi oblikovalsko ekipo
kot tudi k uporabi sodelovanja javnosti v vseh fazah projekta, vključevanje lokalnih prebivalcev v delih izvajanja
projekta.
Zaključek
Za uresničitev projekta kot je razloženo zgoraj je potrebno veliko potrpežljivosti in vztrajnosti kot tudi pogajalske izkušnje (idealno oblikovalec sam) ki so upoštevane v nadaljnih obrazložitvah projekta in njihov napredek.
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Študija primera # 5
Mestni drevored, Sopot/Poljska
Ime pilotnega projekta

Mestni drevored

Projektni partner

PP05 Občina Sopot

Kraj, Država

Sopot, Poljska

Izvedeni UrbSpace ključni vidiki

•  Okoljski vidik
•  Vidik udeležbe javnosti
•  Vidik spola, vidik varnosti in socialni vidik
•  Vidik dostopnosti
•  Vidik urbanega oblikovanja

Začetno stanje
Projekt vključuje območje ulice Haffnera – pločnik ob ulici Bohaterów Monte Cassino z namenom izognitve
gneči na ulici Bohaterów Monte Cassino, kjer poteka večina družbenega življenja v Sopotu. Sedaj uporabljajo
prebivalci ta prostor večinoma kot parkirni prostor, zato pešci tukaj težko hodijo. Park blizu Haffner Stream se
nahaja v direktni liniji od železniške postaje k morski obali. Pločnik je v slabem stanju saj so ga poplave pred
nekaj leti poškodovale, zato ga je potrebno urediti.
Opis rešitve - učinek izvajanja UrbSpace ključnih vidikov

Razvojni načrt za park v bližini Potoka Haffner
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Okoljski vidik
Na obeh straneh ulice Haffner je potrebno posaditi nova drevesa, ki bodo pripomogla k zmanjšanju emisij CO2
in hrupa.
V parku v bližini potoka Haffner je treba v času nevihtnih voda zagotoviti boljše upravljanje z vodo, sprejeti
ukrepe glede poplav, pa tudi zaščititi pol naravno okolje, ki se nahajajo v centru mesta.
Vidik udeležbe javnosti
Spomladi 2010 se je župan kraja Sopot sestal s približno 50 ljudmi. Pri zbiranju idej na sestanku s prebivalci sta
župan in podžupan spoznala, da je potrebno ideje in predloge za ukrepe sprejeti na področjih projekta.
Vidik spola, vidik varnosti in socialni vidik
V ulici Haffner bo več prostora namenjenega za
hojo, sprostitev in enostavno prijetno uporabo za
pešce, starejše, matere z otroki in invalide. Ukrepi
za večjo varnost vključujejo tudi novo razsvetljavo
in zaprtje dela ulice za avtomobilski promet.
Park v bližini potoka Haffner bo varnejši in prijaznejši z vzpostavitvijo nove ulične razsvetljave in oblikovanjem novih malih arhitekturnih elementov.
Poleg tega je prostor namenjen mladim iz sosednjih šol za preživljanje prostega časa.
Vidik dostopnosti
Ulica Haffner mora postati bolj privlačen prostor
za prebivalce in turiste, saj ponujaj bolj mirno uporabo poti v primerjavi z gnečo na ulici Bohaterów
Monte Cassino.

Razvojni načrt za park v bližini Potoka Haffner

Park v bližini potoka Haffner omogoča prebivalcev
bližnjico od železniške postaje in ponuja enostaven dostop od železniške postaje za starejše, matere z otroki
in invalidi. Prav tako omogoča lažji dostop do največje klinike v kraju Sopot, je tudi zanimiva alternativa za
prečkanje mesta za dostop do morja.
Vidik urbanega oblikovanja
Glede tega vidika mora voditi k podpori in krepitvi umetniške in arhitekturne podobe javnih prostorov v Sopot,
kot tudi poudarjanje najbolj privlačnih območij narave v mestu. Tako bo v parku potrebno obnoviti pločnik in
namestiti novo razsvetljavo ter majhne arhitekturne elemente. Elementi naravnega okolja (drevesa in potok)
bodo osvetljeni.
Opis prenosljivega dejavnika uspeha / zaključek
Naš glavni uspeh je najti dober projekt oblikovanja, ki se lahko nadaljuje v naslednjih nekaj letih za ustvarjanje
zanimivih javnih prostorov v mestu Sopot.
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Študija primera # 6
Mestni park, Brzeg Dolny/Poljska
Ime pilotnega projekta

Brzeg Dolny’s mestni park

Projektni partner

PP06 Občina Brzeg Dolny

Kraj, država

Brzeg Dolny, Poljska

UrbSpace - izvedeni ključni vidiki

•  okoljski vidik
•  vidik udeležbe javnosti
•  vidik spola
•  socialni vidik
•  vidik dostopnosti
•  vidik urbanega oblikovanja

Začetno stanje
Park se nahaja v centru mesta in je naravna
pregrada do bližnje kemične industrije. Projektno
območje ima zgodovino že več kot dve stoletij.
Palačni park, kompleks v Brzeg Dolny s površino
67 ha je delo Carl Langhans Gotthard in je bil
ustanovljen v 18. stoletju.
Zaradi svoje narave gostega gozda ni bil park
nikoli zares mišljen kot najpomembnejša
naložba v proračunu občine. To dojemanje se je
spremenilo v začetku leta 2008, ko se je pojavila
priložnost, da se pridružijo projektu UrbSpace.
Mestni park Brzeg Dolny
Zahvaljujoč udeležbi na projektu so lokalne
oblasti videle priložnost za začetek procesa načrtovanja na malo drugačen način kot ponavadi (to pomeni
upoštevanje ključnih vidikov projekta). Če bi se to ne zgodilo bi lahko park videli le kot vrednost dediščine,
ki je kljub temu zelo pomembna, vendar povzroči samo dimenzionalni proces načrtovanja, tak prostor pa ne
služi lokalni skupnosti.
Opis rešitve - učinek izvajanja UrbSpace - ključnih vidikov
Pilotni projekt Brzeg Dolny je realizacija oblikovanja gradnje, projekt se konča v fazi načrtovanja. Tukaj ne bo
naložbene faze, ki bi bila financirana s sredstvi Evropske unije.
Okoljski vidik
Kot območje pilotnega projekta je v resnici to
park z karakteristiko gozda, okoljski vidik ima
pomembno vlogo, še posebej je poudarek na
ohranitvi sedanje vegetacije in za ponovno
vzpostavitev prehodnosti vodnih poti.
Vidik udeležbe javnosti
Informacije o projektu so bile redno prikazane z jasnimi predstavitvami in opisi procesa
načrtovanja, srečanji z lokalno skupnostjo in
mestnim svetom ter s številnimi članki v lokalnem tisku.
Oblikovanje predloga - povezovanje obstoječih vodnih poti
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Vidik spola
Park je zasnovan tako, da je odprt za vse, tako nudi klopi za starejše, upošteva nove funkcije (igrišča) in
varnostna vprašanja (novo razsvetljavo). Vidik spola se je upošteval tudi po zaslugi ekipe arhitektov različnih
starosti (od 20-ih do 50 +), zato so bile ideje namenjene upravičencem različnih starostnih skupin.

Oblikovanje predloga novih funkcionalnih elementov – igrišča
Varnostni in socialni vidik
Vhodi, prostori in nove poti zagotavljajo priročno gibanje, CCTV nadzor in policijski nadzor pa podpirajo varnostni vidik. Park je oblikovan tako, da služijo različnim starostnim skupinam, vključno s predlogom za ustvarjanje
prostora za družine – uporaba prostora glede na različno starost ljudi lahko služi kot  faktor “samonadzora”
(mlajši ljudje, naj nadzorujejo svoje vedenje če so družine z otroki in starejši v bližini).
Opis prenosljivih dejavnikov uspeha
Sodelovanje v projektu je pomagalo lokalnim oblastem stopiti v stik z različnimi metodami približevanja načrtovanem procesu. To bo pomagalo pri prihodnjih naložbah. Ko bo naložba v park Brzeg Dolny končno končana
(potrebujejo veliko sredstev, tudi iz drugih virov, ne samo iz proračuna občine), bo lahko služila kot model
za druge občine.
Prenosljiv dejavnik uspeha za občino Brzeg Dolny je prav tako uspešna izkušnja z mednarodnega sodelovanja
(pred letom 2008 ni bilo realiziranih mednarodnih projektov, od takrat je občina prisotna v 3 takšnih projektih).
Zaključek
Ključni vidik projekta UrbSpace so nova vprašanja s katerimi je delala občina. Skupna strategija in kontrolne liste
bodo služile urbanim oblikovalcem za uspešne procese oblikovanja in ustvarjanja urbanih prostorov, ki služijo  
javnosti in se dejansko uporabljajo, ne služijo”samo za zabavo”. Ni potrebno izvajati vseh ključnih vidikov v
drugih projektih, vendar je zelo pomembno, da se jih upošteva pri urbanističnem načrtovanju. Po vsem “zelo
težko je oblikovati slab odprt prostor, je že toliko primerov, da je mogoče”.
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Študija primera # 7
Harangod Park Stand, Nagykálló/Madžarska
Ime pilotnega projekta

Harangod Park Stand

Projektni partner

PP07 Občina Nagykálló

Kraj, država

Nagykálló, Madžarska

UrbSpace- izvedeni ključni vidiki

•  Okoljski vidik
•  vidik udeležbe javnosti
•  vidik spola
•  Socialni vidik
•  vidik dostopnosti
•  vidik urbanega oblikovanja

Začetno stanje
Že dolgo je bilo zaznati povpraševanje po odru v Harangodu, v dolini, kjer je bil postavljen nepopravljen oder
iz obdobja prvega tabora TEKA, pred več kot 25 leti. Poleg tega je možnost, da se zagotovi uporabo lokalnim
umetniškim skupinam, da pokažejo svoje stvaritve. V fazi vloge, je bil konkreten koncept, ni bilo dvoma ali bi
bilo bolje graditi fiksen ali mobilni oder. V začetni fazi izvajanja projekta se je pregledalo predloge za in proti
obema načrtoma v okviru razprav z načrtovalci, civilnimi organizacijami in prebivalci.
V nadaljevanju razprave je bilo dogovorjeno, da je boljša alternativa da se mobilni oder zgradi v obdobju programov, saj je lahko položaj / lokacija spremeni, glede na značaj predstave (koncerta ali gledališke predstave) v
dolini. Poleg tega so razpravljali o zmanjšanju polja posega v območje doline. Sugestije / predloge za spremembo so razširjeni za zmanjšanje področja, ki so se zahtevala v okviru oblikovanja načrta za oder.
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Opis rešitve - učinek izvajanja UrbSpace - ključnih vidikov
Okoljski vidik
Za zaščito flore (prvinsko travnik) in favno (rovke) je predviden najmanj arhitekturni poseg v avditorij parka in
uporaba mobilnih zvočnih in svetlobnih učinkov.
Vidik sodelovanja javnosti
Prebivalci Nagykallo so bili obveščeni o projektu v lokalnih medijih. Za narediti projekt priljubljen so bili članki
objavljeni v Open Days Magazine, za European Reporters Cup 2009 je bil izdelan kratki film v zvezi s projektom,
ki ga je naredil irski novinar.
Vidik spola
Park bo na voljo za moške in ženske, za otroke, odrasle in starejše. Študenti morajo biti povabljeni v fazi načrtovanja in izvajanja.
Varnostni in socialni vidik
Park bo pod stalnim nadzorom varnostnikov. Varnost med koncerti bo zagotovila lokalna policija in stražarji za
zaščito državljanov. Zahvaljujoč varnostnem nadzoru ne bo slabih vplivov na območju.
Vidik dostopnosti
Na področje se lahko pripeljete z avtomobilom, s kolesom ali pridete peš. Oblikovalec, ki načrtuje in druge vpletene skupine proučujejo rešitve za dostopnost pilotnega projekta, vendar so mnenja deljena zaradi vse večje
pomembnosti varovanja okolja. Neposredne mesto pilotnega projekta nima ovir.
Vidik urbanega oblikovanja
Arhitekturne značilnosti projekta sledijo in odražajo izvorne (ljudske) arhitekturne značilnosti ozemlja Harangod,
ki bo uveljavitev celotno strukturo prostora.

Zaključek
S tem razvojem so bile realiziran stare sanje prebivalcev Nagykallo, tako da bo rekreativno / sproščujoče področje služilo za nadaljnje pestre programe, ki upamo, da bodo pritegnili vedno več prebivalcev k preživljanju časa
v naravnem okolju.
Prav tako imamo izkušnje, da obstaja več praktičnih idej, ki smo jih dobili iz srečanj z našimi partnerji. Zagotovo
bi radi uporabljali koncepte v naših prihodnjih projektih s podobno naravo (na primer: ustvarjanje igrišče in
rekreacijskem področju, rešitve za zaščito rastlinskih in živalskih vrst, itd.)

42

Metodološki načrt

Študija primera # 8
Konceptualna zasnova parka,
Sežana/Slovenija
Ime pilotnega projekta

Konceptualna zasnova parka na območju botaničnega vrta, pokopališča in vojaškega pokopališča v Sežani

Projektni partner

PP09 ORA – Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov

Kraj, država

Sežana, Slovenija

UrbSpace- izvedeni ključni vidiki

•  vidik udeležbe javnosti
•  socialni vidik
•  vidik dostopnosti
•  vidik urbanega oblikovanja

Začetno stanje
Judova dolina je neuporabljen del nekdanje njive obkrožen s strmim pobočjem hriba Tabor. Lokacijsko je
vpet med staro sežansko pokopališče in vojaško pokopališče iz časa 1. svetovne vojne. Dostopna je iz pešpoti, ki vodi iz starega dela mesta Sežana (Gradišče) v Lozo in okrkg hriba Tabor, ter iz stare makadamske
ceste Sežana – Vrhovlje, ki poteka med obema prej omenjenima pokopališčema.
Opis rešitve - učinek izvajanja UrbSpace - ključnih vidikov
Osnovna ideja urejanja območja je bila, da se obstoječa kulturna krajina Judove doline nadgradi s sistemom
krožnih pešpoti, ki povežejo obe pokopališči in Judovo dolino v enotni parkovni prostor. Dno doline je oblikovano kot urejena travnata površina (igrišče za otroke, poležavanje v suhi travi na soncu). Pot, ki to površino
obdaja, se začne in konča na novo tlakovanem malem trgu pred vstopov v vojaško pokopališče, je nadgrajena
s stalno postavljenimi panoji, ki nas popeljejo ob sprehodu v obdobje med vojnami s prikazom in opisom
takratnih dogodkov. Mali vstopni trg je obdan z značilnim kraškim suhozidom. Na trgu je pred vhodom v
vojaško pokopališče in v spominski park Judove doline posajena nova lipa. Hotikulturno je območje brežin
Judovega parka dosajena z avtohtonimi drevesnimi vrstami intenzivneje na delu kjer se park stika s vrhovsko
cesto.
Vidik udeležbe javnosti
Ideja o parkovni ureditvi običajne doline je izšla iz  razgovorov z občani mesta Sežana, predvsem prebivalci
zaselka Gradišče, ki so v različnih obdobjih prostorskih aktov, ki urejajo mesto dajali svoje sugestije in ideje o
ureditvi takega odprtega prostora.
Varnost in socialni vidik
Ker je oblikovan kot krajina, ker ni gosto zasajen in ker njegova naravna oblika omogoča preglednost je
v bodočem parku glede na dostope in izhode urejena tudi varnost sprehajalcev. Ker je sistem poti speljan
tako da v spodnjem nivoju ob spominski zbirki oblikujemo trg s primerno urbano opremo smo na ta način
omogočili, da se obiskovalci med seboj srečujejo, posedajo in se v popolnem miru tudi pogovarjajo in s tem
nadgrajujejo tudi socialne stike, ki so sicer v vrvežu mest življenjsko težko izvedljivi.
Vidik dostopnosti
Območje, čeprav sedaj še neurejeno je prepredeno s pešpotmi, ki so v dnevni uporabi sprehajalcev tako iz
smeri mesta Sežana kot tudi iz bližnjih vasi Dane, Šmarje in Vrhovlje. Nekdanja cestna povezava med Sežano
in Vrhovljami je tudi intenzivno v uporabi kot kolesarska in sprehajalna pot in neposredno prečka vstopni
mali trg bodočega parka.

Metodološki načrt

43

Vidik urbano oblikovanje
Povezovalno vlogo ki naj bi jo imel park pri spajanju dveh območji starega sežanskega pokopališča in vojaškega pokopališča nadgrajuje v enotno urbano površino, ki je neločljivi sestavni del ureditve vzhodnega mestnega roba, ki poteka od načrtovanega Cesar. Parka  novega pokopališkega trga do parka v Judovi dolini. V
smislu urbanega oblikovanja posamezni posegi tako urbanistično in arhitekturno kot urbano s svojim oblikovanjem ki temelji na tipoloških in arhitekturnih značilnostih kraja zaključujejo celovito podobo mesta Sežana
na njenem vzhodnem vstopu.

Idejna zasnova
Park mora imeti povezovalno vlogo za združitev dveh področji v enem samem mestnem območju - staro
pokopališče v Sežani in vojaško pokopališče. To je sestavni del strukturiranja vzhodnega roba mesta, ki poteka
od načrtovanega Cesarskega parka skozi novo pokopališče do parka v Judovi dolini. Z vidika posega urbanega oblikovanja, ki temelji na tipoloških in arhitekturnih značilnostih kraja dopolnjuje celovito sliko Sežane ob
vhodu na vzhodni strani.
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Študija primera # 9
Park petih občin, Cornaredo, Milano-Figino, Pero, Rho, Settimo
Milanese/Italija
Ime pilotnega projekta

Park petih občin

Projektni partner

PP11 Legambiente Lombardia Onlus

Kraj, država

Cornaredo, Milano-Figino, Pero, Rho, Settimo Milanese, Italija

UrbSpace- izvedeni ključni vidiki

•  Sodelovanje v procesu upravljanja odprtega prostora

Začetno stanje
Področje projekta je zelo razširjeno zeleno področje (600ha), ki ni bila veliko v uporabi, vendar ponuja velike
potenciale. Različne lokalne skupine so bile zelo motivirane in aktivne, medtem ko lokalne oblasti na začetku niso bile zelo aktivne in vključene.

Zemljevid Parka petih občin

Opis rešitve - učinek izvajanja UrbSpace - ključnih vidikov
Izvajanje procesa sodelovanja ustvari dobre odnose med lokalnimi oblastmi in lokalnimi skupinami.
V sodelovanju z Agencijo InnovA21, agencijo za trajnostni razvoj, je bilo organiziranih več sestankov z koordinacijsko skupino lokalnih združenj za začetek procesa sodelovanja.
Organizirano je bilo sedem javnih prireditev v podporo postavkam poudarjenih v Skupni strategiji. Na ta
način je bil narejen skupni akcijski načrt, ki so ga naredile različne interesne skupine: javni zavodi, društva in
prebivalci.

Metodološki načrt
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Raba tal v Parku petih občin

Opis prenosljivih dejavnikov
uspeha
Imeti za isto okroglo mizo politike
in prebivalce v pozitivnem in proaktivnem duhu.
Zaključek
Razviti akcijski načrt je uporabno orodje za administratorje, ki
upravljajo odprt prostor s sodelovanjem prebivalcev in lokalnih
skupin.

Ilustracija iz povzetka Akcijskega načrta za Park petih občin
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Študija primera # 10
Oblikovanje parka Tanaro v mestu Alba/Italy
Ime pilotnega projekta

Oblikovanje parka Tanaro v mestu Alba

Projektni partner

PP13 LAMORO Razvojna agencija

Kraj, država

Asti, Italija

UrbSpace- izvedeni ključni vidiki

•  Vključitev javnosti
•  Vidik spola

Začetno stanje
Pilotni projekt parka Tanaro v mestu Alba ni bil uporabljen s strani lokalnega prebivalstva zaradi dejstva, da se
to področje ne šteje za varno, dostopno in opremljeno.

  

Slike Parka – Prej

Opis rešitve - učinek izvajanja UrbSpace - ključnih vidikov
Vidik vključitve javnosti
Organiziranje javnih srečanj je bilo z namenom poslušati lokalno prebivalstvo in potrebe različnih interesnih
skupin, načrtovanje skupaj z arhitektom in mestnimi politiki, imajo pozitiven vpliv na proces. Arhitekt vključi v
načrt vse ključne vidike UrbSpace, ter jih poskuša združiti z različnimi potrebami izraženimi med javnim posvetovanjem. Ko je bil predstavljen končni projekt, je javnost sprejela predlagane spremembe. Poleg tega je bil nov
načrt zanimiv za zunanje investitorje, ki so izrazili pripravljenost za morebitno financiranje projekta.
Vidik spola
Med organiziranjem javnih razprav je Razvojna agencija
Lamoro posvetila posebno pozornost vključevanju žensk v
proces načrtovanja. Arhitekt, ki je bil izbran da razvije načrt
je bila ženska in to je povzročilo, po našem mnenju, dodano
vrednost na pravilno obravnavo spolov (zapostavljene skupine) Ključni vidik. Arhitektka je skupaj z Lamoro se posvetovala s politiki (90% moških) in podala pomembnost tega
vidika.
Odbojka za dekleta

Metodološki načrt
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Opis prenosljivih dejavnikov uspeha
Prvi glavni dejavnik uspeha je predvsem javno posvetovanje. Predstavlja osrednjo točko v javnem načrtovanju.
Drugi glavni dejavnik uspeha predstavlja uravnoteženo sodelovanje moških in žensk v procesu načrtovanja.
Zaključek
Pilotni projekt UrbSpace je bil primer dobre prakse za mesto Alba, in se lahko prenese na druge odprte prostore,
saj temelji na preprostih korakih, ki se izvajajo za zagotavljanje dobre povezave med javno, politično in načrtovalno ravnjo. Vključevanje žensk v proces načrtovanja mora biti vedno zagotovljeno.

Področje za otroke in sproščanje
Pilotni projekt ne predvideva infrastrukturnih posegov, v tem trenutku je območje parka še vedno v prvotnem
stanju saj čakajo na zasebno financiranje.
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Primer študentskega pilotnega projekta
Vienna University of Technology (PP 08)
CarlessStressless - Prešov (Slovaška)

Študenti: Eszter Gyarfas, Caroline Rath, Barbora Welterova
Analiza obstoječega odprtega prostora
Struktura: Nedefinirane poti, poškodovani pločniki, neučinkovita razporeditev
Odpadki: Nedefinirano lastništvo, brez košev za odpadke, neizkoriščena področja
Igrišča: Neprivlačna igrišča, uničena, neprivlačna oprema
Avtomobili: Neorganizirano parkiranje in vožnja, hrup
in umazanija
Oblikovalski koncept
Osnovna ideja je bolj zelena soseska z manj avtomobili
UrbSpace - Ključni vidik
Okoljski vidik
Hoja znotraj peš cone, novih parkov, manjših ulic,
povzroča manj hrupa in onesnaževanja
Vidik udeležbe javnosti
Področja dejavnosti za bližnje prebivalce glede na
skupino uporabnikov
Vidik spola
Upoštevane različne skupine uporabnikov
Varnostni in socialni vidik
Igrišča in področja dejavnosti v vidnem polju od
glavnih osi
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Vidik dostopnosti
Načrt območja Presov in ravni delovanja
              

Vnos narave v mesto - Sopot, Poljska
Študenti: Georg Denninger, Daniel Scheidl
Analiza:
Sopot je turistična destinacija z več kot dva milijona
turističnih obiskovalcev letno. Mesto ima svoj edinstven
značaj zaradi meščanskih hiš in vil in zgodovinskih
parkov, obdano je z gozdovi in morjem. Zeleno pokriva
več kot 60% mestnega območja. Najbolj priljubljene
znamenitosti so najdaljši leseni pomol v Evropi, ki
se razteza 511,5 metrov v morje sredi plaže Sopot,
in ulica Monte Cassino, ki je ulica, ki vodi k pomolu.
Strukturo mesta je zelo linearna, od severa proti jugu.
Obstaja samo ena glavna os, ki razdeli mesto na
“vzhodni in zahodni del”, leseni pomol in ulica Monte
Cassino povezuje morje z jezerom v gozdu:
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Glavni
načrt in materiali

UrbSpace - Ključni vidiki
Okoljski vidik
Povezava z zelenim zaledjem, z jezerom in gozdom
Vidik sodelovanja javnosti
Področje dejavnosti za bližnje prebivalce po skupinah uporabnikov, ne samo v turistične namene
Vidik spola
Raznoliki javni prostori upoštevajoč različne skupine uporabnikov
Varnostni in socialni vidik
Življenjski prostor za različne družbene skupine zagotavlja mešana uporaba področja
Vidik dostopnosti
Povezovanje narave do centra mesta, morja, jezera in gozdov kot pomembnih delov mesta

Podrobnosti in profili
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UrbaNature - Brno, Češka
Študenti: Milla Kristiina Koivuketho, Christine Gruber
Analiza
Urbano področje je sestavljeno iz ruralnega področja, parkirnih prostorov, stanovanjskih blokov in družinskih
hiš, infrastrukturne osi se srečujejo z zelenimi osmi in z različnimi izpolnjuje potrebe skupine uporabnikov.
Potrebe in cilji
Kakovost odprtega prostora, berljivost
poti, križišča označena s tablami, identificiranje prostora z različnimi skupinami uporabnikov, namestitev naprav za
umirjanje prometa, zmanjšanje parkirnega prostora z namenom povečanja javnega prostora, delo v obstoječih ravneh.
Trg
Ustvarjanje centra, ki daje identiteto, ki
združuje, ki je vabljiv in uporaben, povezuje osi, opredeljuje spremenljive funkcije, povezane z vidikom uporabe naravnih materialov v urbanem območju, ki
daje prostor mladim, itd.
UrbSpace - Ključni vidiki
Okoljski vidik
Nova zelena površina za lokalne prebivalce kot del nove identitete

Glavni načrt

Vidik sodelovanja javnosti
Področja za izvajanje aktivnosti za bližnje prebivalce glede na skupino uporabnikov
Vidik spola
Različne skupine uporabnikov so upoštevane glede na raznolikost javnih prostorov
Varnostni in socialni vidik
Strategija večnamenskega trga in manjši posegi na celotnem območju
Vidik dostopnosti
Povečaj zelenih površin v mestu, s povezovanjem zelenih površin
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Podrobnosti

Projekt je sofinanciran v okviru Programa SREDNJA EVROPA,
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

