Inovacijos apžvalga

Kratka predstavitev inovacije
STRATEGIJE USTVARJANJA
PROSTOROV IN CPS

USTVARJANJE PROSTOROV (ang. placemaking) je pristop k načrtovanju, pri katerem prebivalci aktivno sodelujejo pri vnašanju družbenega
življenja v javne prostore s cenovno dostopnimi
kratkoročnimi spremembami, prilagojenimi potrebam ljudi. Dobro se ujema tudi s konceptom
celostne prometne strategije (CPS). Njegova
participativna filozofija je skladna z načeli CPS,
pristop »lažje, hitreje, ceneje« – LHC (ang. Lighter, Quicker, Cheaper – LQC) pa omogoča hitre
preobrazbe, ki odražajo želene spremembe in
zagotavljajo podporo razvoju v prihodnosti.

Opis problema
Uvajanje celostne prometne strategije ustvarja
pri prebivalcih velika pričakovanja. Običajno je
predstavljena na dogodkih, na katerih so navzoči javni organi in mediji. Napovedani so veliki cilji
in predstavljene vizije za prihodnost, ki temeljijo
na prispevkih državljanov, spodbujenih k neposrednemu sodelovanju.

Kako deluje
Ustvarjanje prostorov je pristop k načrtovanju, pri
katerem prebivalci aktivno sodelujejo v procesu
vnašanja družbenega življenja v javne prostore s
cenovno dostopnimi, kratkoročnimi in ljudem prilagojenimi spremembami s potencialno velikim
učinkom.
Ustvarjanje prostorov, v središču katerega je participacija skupnosti, pomeni opazovanje, poslušanje in postavljanje vprašanj ljudem, ki uporabljajo
določen prostor, da bi razumeli njihove potrebe
in želje v zvezi z njim. Nato se jih spodbudi, da
skupaj poiščejo nove zamisli in rešitve za uporabo tega javnega prostora. Ker gre za praktični
pristop, mora temu slediti izdelava strategije za
uresničitev dogovorjene vizije v praksi.

Uporabijo se lahko različne vrste strategij. Ena od
njih je pristop LHC, ki je postal zelo priljubljen, ker
spodbuja hitre spremembe, ki prinašajo takojšnje
koristi. Kot je bilo že omenjeno, se kratica nanaša
na tri načela, ki so vodilo pri tovrstnih projektih:
Izvajanje v praksi pa pogosto prinaša razočaranja. • LAŽJE: ta pristop se ne opira na trde
Kljub strateški naravi takšnih načrtov ljudje pričainfrastrukturne ukrepe. Za spreminjanje
kujejo, da se bodo spremembe začele dogajati
obstoječe prostorske ureditve se uporabljajo
kmalu po sprejetju CPS. To še zlasti velja, če so
signalizacija, barvanje, odstranljivo pohištvo
bili vključeni v participativne procese, pri čemer
in drugi lahki materiali.
so lahko izrazili svoje želje po spremembah.
• HITREJE: projekti se lahko izvedejo zelo hitro,
tako da je življenje v mestu čim manj moteno.
Običajno je razlog za takšno stanje omejen proračun. Prednost je namreč treba dati uporabi razpo- • CENEJE: potrebni ekonomski viri (denar in
ložljivih sredstev, predvidene mestne preobrazbe
čas/kompetence zaposlenih) so precej manjši
pa morajo pogosto še malo počakati, čeprav so
kot pri tradicionalnih projektih urbanizacije.
to ukrepi, ki veliko bolj neposredno vplivajo na
življenje ljudi in dodatno prispevajo k ciljem CPS Ta načela lahko dopolnjujejo še druga načela,
(kot se bo videlo v nadaljevanju). Poleg tega se prav tako pomembna za pristope ustvarjanja
kot razlog navaja tudi pomanjkanje zadostnega prostorov:
konsenza za izvedbo dragih posegov.
• NAČELO KREATIVNOSTI: dati dovolj
Ustvarjanje prostorov je učinkovita strategija za
premagovanje takšnega stanja, zlasti v kombinaciji s tako imenovanim pristopom LHC k preoblikovanju javnih prostorov.

prostora novim in kreativnim idejam, bodisi
pri oblikovanju uličnih elementov bodisi
dejavnostih, ki se načrtujejo v javnem
prostoru.

• NAČELO PRAVIČNOSTI: spodbujati bolj življenje. Dejansko je bilo v teh dveh desetletjih re-

uravnoteženo porazdelitev urbanih prostorov aliziranih veliko projektov, ki so upoštevali te idein omogočiti rabe, ki so bile prej v obstoječem je. Številne pobude, od »woonerf« do »skupnega
prometnega prostora«, so zagovarjale drugačen
mestnem okolju zanemarjene.
• NAČELO SOCIALIZACIJE: tako z vidika pristop k uporabi javnega prostora.
omogočanja participacije kot tudi z vidika Novost je v uporabi začasnih in nizkocenovnih
spodbujanja ponovne družbene prisvojitve ukrepov, pri čemer je treba poudariti, da gre pri
javnega prostora.
ustvarjanju prostorov bolj za proces preoblikovanja kot pa končno rešitev samo. Omeniti je treba
Koncept v bistvu ni nov. Gradi na temeljih, ki so jih tudi zmožnost tega pristopa, da spodbuja stratev poznih 60. in 70. letih prejšnjega stoletja posta- gije za obsežnejše transformacije, zlasti če je upovili Jane Jacobs in drugi urbanisti, ki so zagovarja- rabljen na osrednjih lokacijah, kjer bi si prej lahko
li družbeno lastništvo ulic in trdili, da bi morala biti zamišljali le velike infrastrukturne projekte, kot to
mesta načrtovana tako, da ustvarjajo družbeno dokazuje proces preobrazbe v New Yorku.

Broadway pri trgu Times Square (Vir: www.pps.org)
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Koristi in kdo jih je deležen

predlagane rešitve preskusijo, izboljšajo ali
spremenijo. Konsenz je rezultat teh procesov,
odločitve pa se sprejemajo na podlagi
dejanskega preskušanja sprememb.

V nasprotju s tradicionalnimi projekti urbanizacije
projekti LHC ne zahtevajo toliko časa in denarja za
izvedbo. Poleg tega jih je mogoče z lahkoto prila- • Omogočeno
je
preverjanje
rešitev:
gajati in celo odstraniti. To pa prinaša pomembne
tradicionalni projekti zahtevajo izvedbo študij
koristi za načrtovanje:
o pričakovanih vplivih, pa tudi o sprejemanju
• Premagovanje odpora do sprememb: ker
oziroma stališčih javnosti do razvoja v
gre za manjše in začasne posege, je veliko
prihodnosti. Drage odločitve se torej opirajo na
prostora za eksperimentiranje. Poleg tega
precejšnjo stopnjo negotovosti. Pri projektih
je v okviru pilotnih projektov načrtovane
LHC pa se lahko učinki potrdijo in rešitve
posege lažje izvajati, spreminjati in končno
preverijo s podatki iz resničnega življenja.
tudi odstraniti, če niso zadovoljivi. To bi
lahko zmanjšalo strahove tistih, ki neradi • Spodbujanje udeležbe javnosti: zelo pogosto
se javnost oglasi s kritikami in ugovori
spreminjajo stvari.
potem, ko so spremembe že izvedene. Tudi
• Konsenz je rezultat poskusov in napak: pri
takrat, ko so participativni procesi izvedeni,
tradicionalnih projektih je treba konsenz
ti pogosto ne dosežejo vseh deležnikov. Pri
doseči na podlagi abstraktnih zamisli,
tem pristopu pa se participacija ne konča z
predstavljenih v participativnih procesih,
izvedbo projekta, zato omogoča veliko širšo
še preden so ti dejansko izvedeni. Ovira pri
udeležbo prebivalcev. Končna odločitev
tem so predsodki, te pa je težko spremeniti.
o tem, ali bo predlagana rešitev potrjena,
Pri ustvarjanju prostorov pa konsenz ni
spremenjena ali celo zavrnjena, je odvisna od
potreben, zato so preobrazbe LHC lahko
njihovega sodelovanja.
del participativnih procesov, pri čemer se

Primer izvedbe superkareja v mestu Santiago Čile

Slabosti in nevarnosti

navzgor« z oblikovanjem posebnih namenskih
programov, v okviru katerih lahko državljani in
Najprej je treba poudariti, da pristop LHC ni pri- organizacije predlagajo nove projekte, ki bodo
meren za vse vrste projektov. V določenih raz- financirani iz lokalnega proračuna, pa tudi z zamerah so še vedno potrebni obsežni infrastruk- gotavljanjem tehničnih navodil za sam proces.
turni projekti, zato bi bilo narobe, če bi jih skušali Tak primer je program NYC Plaza.
reševati s tem pristopom.
Čeprav gre za prožen pristop, še ne pomeni, da
so lahko projekti načrtovani površno, z zanašanjem na kasnejše spremembe. Ker je ustvarjanje
prostorov večinoma usmerjeno k večji nemotorizirani uporabi javnega prostora, morajo projekti
upoštevati vodilna načela za nemotorizirane površine, zlasti glede varnosti.
Obstaja tudi tveganje, da bi nizki stroški pomenili slabo kakovost ter uporabo nizkih standardov
oblikovanja in materialov. To bi lahko povzročilo
nezadovoljstvo javnosti, ki bi lahko v tem videla
bližnjico za politično ukrepanje.
In končno, pri ustvarjanju prostorov gre predvsem za vnašanje družbenega življenja v javni
prostor. Da bi zagotovili optimalne pogoje za
uspeh te pobude, je treba pozornost nameniti
tudi povezanim politikam, ki vplivajo na družbeno življenje (stanovanjska, trgovinska itd.).

Pravni okvir

Kdo (v mestni upravi) se mora ukvarjati s
tem
Ustvarjanje prostorov je resnično participativni
pristop, pri katerem je ključno sodelovanje skupnosti. Mestna uprava je torej le eden od akterjev, ne pa nujno tudi najpomembnejši. Vodilna
vloga državljanov je ena od glavnih značilnosti
tega pristopa. Vseeno pa lahko javna uprava
spodbudi (pa tudi blokira) takšne pobude.
Po načelih načrtovanja trajnostne mobilnosti se
morajo z ustvarjanjem prostorov ukvarjati multidisciplinarne skupine (v mestni upravi), v katerih
strokovnjaki za mobilnost in urbanistično načrtovanje tesno sodelujejo z drugimi oddelki (npr.
za okolje, zdravje, mestno krajino, javna dela,
socialne zadeve, kulturo, itd.) in skupnostjo.
Zelo pomembno je, da javna uprava vzpostavi
strukturo za udeležbo javnosti.

Dobre/slabe prakse (kratki primeri)

Ustvarjanje prostorov je doseglo svetovno prepoznavnost po izvedbi velikih projektov preoblikovanja javnih prostorov v New Yorku, ki so
sledili kampanji »Renesansa ulic v mestu New
York« (NYC Streets Renaissance Campaign).
Fotografije različnih predelov, kjer so bili uporabljeni pristopi LHC, zlasti trga Times Square, so
navdihnile mnoge druge, da so začeli drugače
Kljub temu se lahko sprejmejo predpisi, ki odrazmišljali o tem, kako obravnavati javni prostor.
pirajo pot takšnim pobudam (npr. participativno
V nekaj letih je ustvarjanje prostorov postalo vse
oblikovanje proračuna in minimalne zahteve glevečji trend in danes lahko projekte LHC različnih
de udeležbe javnosti pri mestnih projektih). Za
velikosti in značilnosti najdemo po vsem svetu.
lažje izvajanje tovrstnih projektov na lokalni ravni
Spletna platforma URB-1: URBAN IDEAS vkljusta potrebni odprtost in fleksibilnost.
čuje obsežno zbirko podatkov o tovrstnih projektih, skupaj s fotografijami, ki prikazujejo razMožen prihodnji razvoj
mere pred posegi in po njih.
Mesta lahko dejavno spodbujajo ta pristop in
obenem ohranjajo zaželeno načelo »od spodaj
Ustvarjanje prostorov ne zahteva posebnega
pravnega okvira, temveč je tesno povezano s
predpisi s področja urbanizma, upravljanja dostopnosti in prometa ter cestnoprometne varnosti. Ti odločilno vplivajo na konfiguracijo javnega
prostora.
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Seveda niso vsi primeri dobri. Nekateri projekti,
predstavljeni kot ustvarjanje prostorov, v resnici
niso skladni z omenjenimi glavnimi načeli in nimajo podpore javnosti, zato so včasih že kmalu
ukinjeni. To velja zlasti za projekte, ki ne upoštevajo pristopa »od spodaj navzgor« in torej niso
zasnovani kot skupno prizadevanje, pri katerem
sosedje resnično sodelujejo pri načrtovanju določenega prostora. Obstajajo tudi primeri, pri
katerih se zdi, da skušajo projekti ugoditi zlasti

željam mestne uprave, da gre v korak s trendom
ustvarjanja prostorov, zato da prednost projektom LHC pred starejšimi ali obsežnejšimi programi za rešitev razmer na določenem območju.
To izzove nasprotovanje stanovalcev, ker njihove
zahteve niso izpolnjene. Končno so tudi primeri,
ko je sama lokacije projekta – ki je bila verjetno
izbrana, da bi se izognili morebitnim konfliktom
– otežila razvoj želenega družbenega utripa.

University Street, Seattle (Vir: www.urb-i.com)

Časovni okvir
Projekti LHC so po definiciji kratkoročne pobude. Vendar se to se nanaša predvsem na zmožnost izvedbe hitrih sprememb v trenutni ureditvi javnega prostora. Kot smo že omenili, se je
treba ustvarjanja prostorov lotiti kot procesa, v
katerem se končna rešitev oblikuje skupno na
podlagi poskusov in napak. Ni pa mogoče pred-

videti, v kolikšnem času bo dosežen potreben
konsenz, da bi projekt postal trajen.

Stroški
Projekti LHC so cenejši. Vendar je to relativna
trditev. Po eni stran so ekonomski viri (denar in
čas/kompetence zaposlenih), potrebni za projekte LHC, precej manjši kot pri tradicionalnih
projektih urbanizacije. Toda kako poceni so v re-

snici, se lahko ugotovi le s primerjavo z razpolo- iv. Nova raba ulice konsolidira nov model možljivim proračunom mestne uprave in pomenom
bilnosti in podpira njegov prihodnji razvoj.
projekta glede na druge mestne politike, katerih
sredstva bi se zato zmanjšala. To pomeni, da je
treba projekte LHC, čeprav zahtevajo nizke stroške, temeljito proučiti, da bi se zagotovila njihova stroškovna učinkovitost.

Odprta vprašanja
Glavno odprto vprašanje v zvezi z ustvarjanjem
prostorov je, ali se bo ta pristop uveljavil in trajno
spremenil način urbanističnega načrtovanja ali pa
je le privlačen in učinkovit način prilagajanja političnih ukrepov težavnim gospodarskim razmeram, ki bi ga opustili, ko bi se razmere izboljšale.
Vprašanje je tudi, kdo prevzame odgovornost,
recimo če pride do zapleta pri ustvarjanju prostora. Po eni strani končno odgovornost nosi
mestna občina, saj gre za javni prostor, po drugi
pa se ta pristop zavzema, da takšni kolektivno
zasnovani prostori pripadajo skupnosti, zato bi
to lahko vplivalo tudi na pravno odgovornost.

Kam in kako se umešča v CPS
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Ustvarjanje prostorov se dobro ujema s konceptom CPS. Njegova participativna filozofija je
skladna z načeli CPS, uporaba pristopov LHC
pa omogoča hitre preobrazbe, ki odražajo želene spremembe in zagotavljajo podporo za prihodnji razvoj CPS. To dosega tako, da pripomo- SUTP (2017) “Webinar on Tactical Urbanism:
re, da se v kratkem času aktivira uspešen krog: Wrap-Up and Further Resources” http://sutp.
org/en/news-reader/webinar-on-tactical-uri. CPS si prizadeva spremeniti razmerje dele- banism-wrap-up-and-further-resources.html
žev potovalnih načinov z zmanjšanjem moUrb-i: www.urb-i.com
toriziranega prometa (zlasti avtomobilskega)
in v ta namen določa nove smernice mobil- Xarxa mobal: www.xarxamobal.diba.cat
nosti.
ii. Smernice mobilnosti vplivajo na javni prostor, ki ga je po zaslugi LHC mogoče v kratkem času ustrezno preoblikovati.
iii. Uporaba ulice se hitro spremeni: pojavijo se
novi uporabniki (več pešcev in kolesarjev) in
načini rabe (nove trgovine, več socialnih interakcij itd.).
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