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Grafično moderiranje v podporo
participaciji pri oblikovanju CPS

Grafično moderiranje je sklop tehnik, povezanih s pretežno uporabo vizualnih orodij (slik, risb, zemljevidov in drugih grafičnih elementov), za posredovanje, ustvarjanje in sodelovalno analizo idej
v specifični fokusni skupini.

Slika 1: Participativne in kreativne delavnice o javnih prostorih in javni opremi v Grenoblu. CCSTI Grenoble, 2015. Vir:
Improvistos (www.improvistos.org).

Opis problema
Procesi, povezani s preobrazbo mest, morajo izkoristiti kolektivno inteligenco, da bi našli
alternativne rešitve in oblikovali predloge za
ključne izzive mest, kot so izboljšanje kakovosti
zraka, prilagoditev podnebnim spremembam in
prehod na trajnostno mobilnost. V zvezi s tem
obstaja vrsta participativnih metodologij, name-

njenih usmerjanju prispevkov različnih deležnikov ter boljšemu upravljanju skupin in konfliktov.
Poleg tega se v urbanizmu uporabljajo številne
oblike vizualizacij, med katerimi trenutno prednjači računalniško podprto načrtovanje. Vendar
se področji moderiranja skupinskih procesov in
uporabe grafičnih orodij, ki sta vsako zase svoj
svet, večinoma ne povezujeta. Ko gre za speci-

tehnična ekipa, ki se ukvarja z zadevnim procesom. Vendar ta ekipa, četudi je odgovorna za
omogočanje izmenjave mnenj med udeleženci
in po potrebi za zagotavljanje pojasnil, ne sme
slediti strogemu redu ali narekovati ritma, da bi
pospešila razpravo. Nasprotno, občutljiva mora
biti za dvoumnosti ter manj intelektualne vsebine in interpretacije, za tisto, kar je implicitno ali
ni izrečeno na glas, za tiho znanje, potrebno pri
Kako deluje
kolektivnem ustvarjanju, tj. za znanje, ki je redko izraženo z besedami, vendar pušča sledi na
Tehnike grafičnega moderiranja so postopki, ki papirju. Pomembno je spomniti, da se besedni
proučujejo evokativno in sprožilno zmožnost jezik prenaša po več kanalih (slušni in propriografičnih orodij ter z njimi povezanih dejavno- ceptivni) in da obstajajo tudi nebesedni jeziki, ki
sti. Zlasti risanje – kadar se izvaja v družbi dru- se manifestirajo skozi gibanje in vizualne kanale.
gih, medtem ko se osredotočamo na konkretna V tem smislu je grafično moderiranje koristno za
vprašanja – je implikativna in afektivna dejav- vzpostavljanje alternativnih načinov komunicinost, ki spodbuja in usmerja prevpraševanje in ranja in ohranjanje ravnovesja med potrebami
domišljijo. Idealno morajo biti te tehnike vključe- udeležencev, samim procesom ter cilji, ki jih je
ne v širšo metodologijo, koordinirati pa jih mora treba doseči.
fična urbana vprašanja, kot je mobilnost v mestih, dejansko pogosto stopata po ločenih poteh. Tako se prostorska vprašanja obravnavajo
po eni strani z grafičnimi predstavitvami, ki jih
izdelujejo izključno skupine tehničnih strokovnjakov, po drugi strani pa v okviru participativnih
delavnic, na katerih so glavna vsebina in predmet interpretacije pogovori.

Slika 2: Zamisli o javnih prostorih in javni opremi v Grenoblu, narisane med participativnimi in kreativnimi delavnicami.
CCSTI Grenoble, 2015. Vir: Improvistos (www.improvistos.org).
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Nekatera konkretna orodja1:
•

•

•

•

•

1

•

Grafično zapisovanje (ang. graphic recording): Neposredno vizualno poročanje z risbami in besedami, ki v realnem času beleži
in opisuje potek procesa, določeno situacijo
ali dogodek. Združuje idejo kratke zgodbe z
diagramom, pri čemer zgodbo ustvarja tako,
da ideje prostorsko razvršča v nelinearno
zaporedje. Izvaja se lahko z zapisovanjem v
obliki slikovnih zapiskov bodisi zasebno bodisi v javnosti, pomembno pa je, da se izdela •
v velikem formatu, ki je viden vsem.

Kreativno sodelovalno kartiranje (ang. creative collaborative mapping): Sodelovalne
kartografije so dokaj razširjena tehnika participativnega zbiranja georeferenciranih informacij. V zadnjem času se je njihova uporaba
okrepila zlasti po zaslugi digitalnih in odprtokodnih orodij, kot sta OpenStreetMap ali
Cumapp. Ob upoštevanju drugih postopkov
in raznovrstnosti interesov ima kartiranje še
velik ustvarjalni in kritični potencial.
Ulične akcije z barvanjem: Drobni posegi za
povrnitev javnega prostora se lahko obravnavajo kot praksa skupnega risanja, pri čemer so zamišljene in izvedene alternativne
rešitve za mesto. V tem primeru je platno ulica sama.

Video zapisovanje (ang. video scribing) ali
animacija na beli tabli: Vizualna pripoved na
podlagi animiranega videoposnetka, v katerem so ilustracije in besede narisane oziroma
napisane po scenariju, pogosto pa jim je do- • Grafična reinterpretacija: Ideje in projekte,
dan še govor.
ki niso zasnovani vizualno, je zaradi njihove
lažje predstavitve ali poudarka nekaterih njiMetoda Livingston: Ta aktivnost ima obliko
hovih vidikov morda treba prevesti v grafični
igre. Tehnični strokovnjak po navodilih udejezik.
ležencev na roko nariše projekt ali idejo, pri
čemer lahko vnese drobne spremembe, ki jih • Vizualna knjižnica: Zbirka risb, piktogramov,
narekujejo omejitve formata ali oblike.
ikon, datotek, nalepk, predlog, povezovalnih
elementov, oznak in drugih vizualnih elemenVizualna predloga (ang. visual template):
tov, ki bi bili lahko koristni za tehnike grafičStrukturirana in ilustrirana shema, ki jo mora
nega moderiranja, pa tudi kot podpora druskupina izpolniti, njen namen pa je zagotovigim orodjem.
ti, da lahko vsi udeleženci sledijo procesu in
njegovim fazam. Uporaba velikega formata
vzbuditi in izostri pozornost udeležencev, to
pa poveča ustvarjalni potencial skupine.
Sprehod in risanje: Dejavnost na prostem, ki
zajema kritični sprehod, med katerim udeleženci uporabljajo risbe kot glavno sredstvo
izražanja in dokumentiranja. Lahko se kombinira s fotografiranjem in pisanjem zapiskov.
Koristno je lahko tudi zbiranje informacij o
specifičnih vprašanjih ali zgolj učenje o tem,
kako opazovati mesto in javni prostor.

Za informacije o poteku tega procesa in njegovih rezultatih si oglejte video: https://vimeo.com/144629727

Slika 3: Predstavitev predlogov med delavnico Eksperimentalno mesto. Izobraževalni in participativni proces z otroki iz različnih držav v kulturnem centru Medialab-Prado. Fundación Pandora, 2016. Sprehod in
risanje sta bili dve orodji, uporabljeni za raziskovanje mesta. Vir: Improvistos (www.improvistos.org).

Slika 4: Vnaprej pripravljeni piktogrami in ikone za delavnico Eksperimentalno mesto. Izobraževalni in participativni proces z otroki iz različnih držav v kulturnem centru Medialab-Prado. Fundación Pandora, 2016. Sprehod in
risanje sta bili dve orodji, uporabljeni za raziskovanje mesta. Vir: Improvistos (www.improvistos.org).
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(za predstavitve ali iskanje skupnih rešitev na
igriv način). S posredovanjem mediatorjev, ki
obvladajo tehnike grafičnega moderiranja in so
hkrati tudi strokovnjaki za obravnavane vsebine,
pa grafično moderiranje postane resnično okno
priložnosti. Druga prednost je njegova sposobnost združevanja različnih pogledov, saj dopušča vključevanje različnih strokovnih izkušenj in
stališč. Vizualne predloge na primer omogočajo obravnavo zapletenih nalog na participativni
način (npr. ugotavljanje razmer na določenem
mestnem območju ali zamišljanje prihodnjega scenarija). Poleg tega je vmesne in končne
rezultate določenega procesa, če so narisani,
zaradi njihove vizualne privlačnosti in jasnosti
lažje posredovati drugim. Grafično moderiranje pripomore k večji preglednosti, z digitalnimi
Koristi
platformami in družbenimi mediji pa tudi k večji
interaktivnosti dejavnosti, ki potekajo na medGrafično moderiranje in njegove različne tehni- osebni ravni. In končno, risanje omogoča tudi
ke omogočajo, da svet razumemo skozi risanje vključevanje drugih skupin (otrok), drugih ključin ga narišemo zato, da bi našli druge načine nih dejavnikov (humor ima lahko veliko moč, če
njegovega razumevanja. Ena glavnih prednosti je izražen z risbami) in različnih časovnosti (pografičnega moderiranja je, da ga lahko prak- udarjanje trajanja in počasnosti teh podaljšanih
ticira skoraj vsaka skupina ali posameznik, saj trenutkov, ko domišljija dobi krila).
zahteva preprosto znanje in materiale. Čeprav
ima omejitve, se že več kot 30 let uporablja v
podjetjih in organizacijah (za upravljanje konfliktov, oblikovanje projektov, razvoj vizij, izmenjavo idej itd.), pa tudi na področju izobraževanja
Obstaja še vrsta mikrotehnik, ki jih je mogoče
uvesti v splošne dejavnosti in omogočajo raziskovanje vizualnega razmišljanja, kot so samopredstavitev z risanjem, vizualne igre za prebijanje ledu, uporaba vizualnih metafor itd. Drugi
načini skupinskega risanja, ki niso izrecno poimenovani ali formulirani, se določijo in pripravijo
vnaprej in služijo kot podpora pogovorom med
delavnicami. Pri vseh pa ima ekipa moderatorjev
različne vloge, na primer riše za nekoga drugega ali skupaj z njim, pomaga določeni osebi,
da začne risati sama ipd. Vsekakor so orodja za
grafično moderiranje lahko koristna dopolnitev
procesov, v katerih niso glavni instrument: lahko
so v pomoč pri komunikaciji, izmenjavi ali razvoju idej ali vizualnem spremljanju srečanj.

Slika 5: Reinterpretacija rezultatov delavnic za pripravo Programa urbanih inovacij mesta Amiens.
Amiens Métropole, 2015 in 2018. Vir: Improvistos (www.improvistos.org).

Tveganja
Tveganje, povezano s tem koristnim in privlačnim orodjem, je, da lahko pritegne preveč pozornosti in da ga zmotno zamenjamo za cilj procesa.
Zaradi sedanje težnje k posploševanju vizualnih
vsebin in širjenju njihovega dosega s hibridizacijo z digitalnimi mediji bi lahko v grafičnem moderiranju videli le modno muho, mikavno in zapeljivo tehniko, pripravljeno za takojšnjo uporabo, pri
tem pa spregledali, čemu je v resnici namenjena. Zato morajo tehnike grafičnega moderiranja,
tako kot vsa druga orodja participacije v procesih preobrazbe mest in urbanih območij, problematizirati vprašanja o tem, komu je participacija
namenjena in zakaj je potrebna.

Grafično moderiranje tudi pomaga pojasniti stvari, ki se zdijo zapletene. Kljub temu to ni magično
orodje in ne bi smelo poenostavljati zapletenih
izzivov. Zaradi poenostavljenih urbanističnih rešitev postane namreč življenje ljudi zapleteno.

Sodelujoči
V takšnem moderiranem procesu sodelujeta dve
glavni skupini: moderatorji in osebe ali skupina
ljudi, katerih dejavnost je predmet moderiranja.

Pri procesih, ki se osredotočajo na mesto in urbana območja, ekipa moderatorjev poleg strokovnjakov s področja mediacije in participacije
vključuje še strokovnjake s področij arhitekture,
urbanizma, sociologije, ekologije, gospodarstva
Poleg tega velja risanje za veščino, ki je ne ob- itd. Če je grafično moderiranje del metodologije,
vlada vsak, temveč le tisti z naravnim talentom so lahko v takšni ekipi, odvisno od pristopa, tudi
ali tisti, ki so bili deležni posebnega usposablja- strokovnjaki za grafično oblikovanje, risanje, ilunja. Zato razmišljanje o tem, ali nekdo riše dobro stracijo, strateško načrtovanje, vizualno mišljeali slabo, pogosto zelo vpliva na participativni nje, komuniciranje in upravljanje skupnosti.
proces, ki temelji na risanju. Naloga grafičnega
moderiranja je poskrbeti, da risanje postane lah- Udeleženci v procesu so lahko kolektivi, sosedkotno in da je poudarek na ustvarjalnem proce- je, podjetja in organizacije, druge ekipe tehničsu, ne pa na risarskih izdelkih. To doseže na igriv nih strokovnjakov, predstavniki javne uprave,
način, z uporabo orodij, enostavnih za uporabo, financerji in vsi drugi, ki so zainteresirani za soin z dopolnjevanjem risanja z drugimi tehnikami. delovanje.

Slika 6: Delavnice ustvarjalnosti in grafičnega moderiranja za pripravo programa urbanih inovacij mesta
Amiens. Amiens Métropole, 2015 in 2018. Vir: Improvistos (www.improvistos.org).
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Pravni okvir

Strateški okvir

Izbira in uporaba tehnik je odvisna od pravnih
pogojev, ki se nanašajo na zadevne procese in
kraje, kjer ti potekajo. Za samo grafično moderiranje pa ni posebnih pravnih okvirov. Če dejavnosti vključujejo mladoletne osebe, morajo
mediatorji pogosto imeti sklenjeno zavarovanje
civilne odgovornosti ali posebno dovoljenje za
delo z otroki.

Strateški okvir je določen s samim procesom
grafičnega moderiranja ali širšim projektom, v
okviru katerega se uporablja. Od tega je odvisen doseg orodij za grafično moderiranje, njegovo načrtovanje in izvajanje pa se prilagajata
ambicioznim dolgoročnim procesom kot tudi
neodvisnim srečanjem ali posegom. Vendar ima
razvoj grafičnega moderiranja veliko priložnosti
tudi tam, kjer se je doslej le redko uporabljalo,
namreč kot dopolnilo v vseh fazah procesov, ki
se ukvarjajo z urbanimi preobrazbami in participacijo.

Primeri

Slika 7: Funkcionalna shema mobilnosti in javnih prostorov ob osi sever-jug v Madridu. Madrid, 2016.
Koordinator: Mateus Porto. Projekt je vključeval grafični prikaz predlogov za mobilnost z uporabo shem,
perspektiv, pogledov s ptičje perspektive, prerezov, ikon in diagramov, pripravljenih na podlagi sodelovalnih
srečanj z ekipo za pripravo projekta. Vir: Improvistos (www.improvistos.org).

Slika 8: AbrePuertaBonita. Participativni proces za opredelitev prihodnjih uporab zemljišča nekdanje
tržnice Puerta Bonita. Ayuntamiento de Madrid, 2016. Ugotavljanje razmer in sooblikovanje predlogov
so izvedli z grafičnim moderiranjem, dejavnosti pa so bile dokumentirane z grafičnim zapisovanjem.
Vir: Improvistos (www.improvistos.org).

Slika 9: Delavnica kolektivnega kartiranja v Santa María La Ribera. Ciudad de México, 2015. Slika prikazuje vizualne pripomočke, uporabljene med delavnico, ki jih je izdelala organizacija Iconoclasistas.
Slednja ponuja številne materiale in metodologije, ki so plod njenih izkušenj s kolektivnim kartiranjem,
kritično kartografijo in odprtokodnimi grafičnimi viri. Vir: Iconoclasistas (http://www.iconoclasistas.
net/).
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Slika 10: Grafično zapisovanje. Avtorica Carla Boserman. 2014. Avtorica na svoji spletni strani razloži
sestavine grafičnega zapisovanja: 1. informacija o dogodku; 2. narisan opis gostiteljev; 3. ključniki
(ang. hashtags); 4. metapodatki; 5. koncept poudarjanja napisov; 6. spletne strani, knjige ali mesta,
kjer so na voljo obsežnejše informacije; 7. pogovorni oblački; 8. ikone, simboli in risbe, ki pojasnjujejo okoliščine; 9. osrednji koncepti ali ideje; 10) povzetek pridobljenega znanja, misli o zadevni temi;
11. narisan opis sodelujočih. Vir: Carla Boserman (www.carlaboserman.net).

Slika 11: Te zapiske je narisala Athanasia Panagiotidi med srečanjem evropskih strokovnjakov za
vizualno komuniciranje. Bruselj, 2017. Slika je fragment iz zvezka ene od udeleženk dogodka. S kombiniranjem kratkih besedil in risb je ustvarila metaforo, ki ji bo pomagala, da si zapomni idejo.
Vir: Athanasia Panagiotidi (https://www.behance.net/Nassi).

Časovni okvir

Stroški

Grafično moderiranje se lahko uporablja v kratkih ali dolgih procesih, pri čemer se prilagaja
vsakemu primeru posebej. Na splošno pomaga,
da hitreje razumemo ideje in si jih zapomnimo.
Vendar ima lastne ritme, to pa včasih pomeni
kratkoročno upočasnitev procesa, da bi lahko
imelo grafično moderiranje pozitivne učinke. Pomembno je poudariti, da se je treba pri risanju
sprostiti in prepustiti navdihu ter, kot meni Tim
Ingold, razmišljati, se ozreti naokoli, komunicirati, poslušati, občutiti in uživati.

Na splošno je grafično moderiranje znižalo stroške, saj so plače moderatorjev in potrebni materiali pogosto razmeroma poceni. Kljub temu bi
lahko obsežnejši procesi, ki vključujejo tehnike
grafičnega moderiranja, zahtevali posebno prilagoditev metodologij in integralno načrtovanje
procesa moderiranja ter tako povzročili druge
posredne stroške.

Slika 12: Tkanje mesta. Obujanje spominov žensk v soseski Pacífico. Sodelovanje z La Liminal. 2016. Kritični sprehodi in skupinsko risanje. Vir: Improvistos (www.improvistos.org).
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Odprta vprašanja

sežejo omejitve pisnega ali govorjenega jezika,
in če se osredotočimo na metode, lahko naši
Glavno odprto vprašanje se nanaša na zmo- končni rezultati dobijo novo razsežnost. Če tožnost risbe, da sproži – onkraj oblike in repre- rej želimo še naprej raziskovati to pot, moramo
zentacije – procese prevpraševanja in porajanja grafično moderiranje razumeti kot sredstvo za
idej. Končne risbe so lahko privlačne in zanimi- povečanje implikativne razsežnosti procesov, ki
ve, vendar obstaja nevarnost, da pritegnejo vso so lahko primerni za udeležence.
pozornost in jih zamenjamo s cilji. Vseeno ima
risanje velik potencial pri raziskovanju procesov, povezanih z mestom in urbanimi območji.
Če grafično moderiranje razumemo kot obliko
posredovanja procesov, s katerim se lahko pre-

Slika 13: Predstavitev ugotovitev, narisanih med procesom emPLAZAte: participativno načrtovanje in priprava preliminarnih projektov za obnovo več javnih prostorov v soseskah Fuente del Berro in Guindalera. Ayuntamiento de
Madrid. 2017. Delavnica za ugotavljanje razmer, snovanje in sooblikovanje predlogov za mobilnost in javni prostor je
združevala grafično moderiranje z načelom enakosti spolov. Vir: Improvistos (www.improvistos.org).

Slika 14: Rezultati otroške delavnice med projektom emPLAZAte: participativno načrtovanje in priprava preliminarnih projektov za obnovo več javnih prostorov v soseskah Fuente del Berro in Guindalera. Ayuntamiento de Madrid.
2017. Otroci so zaznali težave in dali predloge z risanjem svojih dnevnih prostorov in poti. Vir: Improvistos (www.
improvistos.org).

Prihodnji razvoj

informacij in izražanje idej. Pri tem bi bilo treba
upoštevati druge sestavine in dimenzije risanja,
Prilagojeni grafični besednjaki: Ko skupaj riše- začenši z osnovnimi elementi vizualne knjižnice
mo ali uporabljamo orodja grafičnega moderira- o mestu – ljudeh, vegetaciji, zgradbah, črkah,
nja, so pomeni odvisni od različnih pripovednih ikonah, znakih, barvah itd. Upoštevati bi bilo
ali pogovornih kontekstov. Zato bi bilo koristno treba tudi kompozicijo in rabo prostora, metaforaziskati tudi, kateri vizualni besednjaki so bolj re, hitre risbe, grafično improvizacijo itd. Obstaja
uporabni za teme, ki se nanašajo na mesto in namreč veliko možnosti, od označb, sestavljeurbana območja, ter za specifične lokacije in nih iz elementov z znanim pomenom, do najbolj
konkretne akterje. Razvoj semiotičnih in grafič- osvobajajočih oblik izražanja.
nih referenčnih okvirov, prilagojenih tem vprašanjem, bi omogočil izboljšati uporabo skupnega jezika, ki bi ga lahko uporabili za izmenjavo
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Slika 15: Nekateri elementi iz vizualne knjižnice, razvite kot dodatek k avdiovizualni produkciji v okviru
programa itdUMP MicroMaster in Sustainability, Energy and Urban Nature. 2017. Vir: Improvistos (www.
improvistos.org).

Grafično moderiranje in digitalni kanali: Drugo
področje razvoja zadeva možne kombinacije
grafičnega moderiranja ter izboljšanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT).
Digitalne platforme in družbeni mediji se lahko uporabijo kot konteksti za participativno izmenjavo z namenom povečanja preglednosti
ter dopolnjevanja in širjenja obsega dejavnosti
na medosebni ravni. Digitalni kanali in njihova
virtualna dimenzija služijo kot prostori participacije za izmenjavo risb in grafičnih prikazov,
dopolnjevanje georeferenciranih informacij ter
nadaljnjo opredelitev projektov in idej.

Risanje in načrtovanje mesta: Poleg arhitekturnih načinov izdelave projektov, ki so se ustalili
od renesanse naprej (tloris, prerez, perspektiva itd.), tudi ustvarjalne prakse (zlasti risanje,
pa tudi druge, kot je sprehod) ponujajo precej
možnosti v procesih ideacije, tj. pri iskanju in
oblikovanju idej, ki prevprašujejo vprašanja
prostorskosti in urbanih preobrazb. Skupinsko
risanje je eksperiment, ki sproža nova vprašanja o naseljenih prostorih, mestih in urbanih območjih.

Slika 16: Des traits et des traces. Dokumentiranje in interpretiranje marginalnih naselij ob reki Huang Pu. Izvedeno v
sodelovanju z univerzo Tongji v Šanghaju in ENSAM iz Montpelliera. 2011. Vir: Improvistos (www.improvistos.org).

Združljivost s celostnimi prometnimi
strategijami
Trenutno smo priča spremembi vloge strokovnih ekip in njihovega specializiranega znanja v
participativnih procesih. Če ekipe strokovnjakov prispevajo svoje strokovno znanje, so le še
en deležnik v procesu, poleg državljanov, javne
uprave in zasebnih organizacij. Celostne prometne strategije (CPS) zahtevajo sodelovanje številnih deležnikov, da bi ustvarjalno reševale vprašanja mobilnosti in druga urbana vprašanja. Ker
se CPS nanašajo na mesta in urbana območja,
se za razumevanje prostorskih pogojev obravnavanih tem pogosto uporabljajo računalniške
vizualizacije, slike, zemljevidi, tlorisi in prerezi.
Vendar bi lahko bolj ambiciozna in sistematična
uporaba grafičnih orodij, primernih za participacijo, ne le njihova uporaba za končne preglede,
ki jih pripravijo tehnični strokovnjaki, pripomogla
k povečanju družbene ustvarjalnosti in zmanjšanju strahov. Izvajanje na procesu temelječih

instrumentov, kot so delavnice, sprehodi, kartiranje, igrive dejavnosti in drugi poskusni ukrepi,
lahko vključuje specializirano grafično moderiranje kot pomoč pri skupinskem ustvarjanju slik,
risb in videov ter tako spodbuja reinterpretacijo
in ustvarjanje novih idej. Poleg tega je mogoče
uporabiti tehnike za prikazovanje in obravnavanje predlogov na podlagi risanja, s katerimi si je
lažje zamišljati in ocenjevati scenarije, povezane z mobilnostjo. Za sporočanje, razumevanje
in razširjanje rezultatov CPS, zlasti prek digitalnih medijev, je koristno tudi sočasno ustvarjanje večformatne vizualne pripovedi o procesih s
stalnim grafičnim dokumentiranjem. Na koncu je
pomembno poudariti, da je lahko grafično moderiranje vključujoči pristop, ki v procese privabi
in vključi nove deležnike ter zagotavlja alternativni kanal izražanja.

Kratka predstavitev inovacije

Slika 17: Različni pogledi na ulico. Možnosti za prenovo ulic z vidika kakovosti življenja in cestne varnosti. Gea21 SL.
2016. Vir: Improvistos (www.improvistos.org).
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