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Mnoga mesta v Evropi beležijo rast prebivalstva, kar ustvarja večji pritisk na uporabo urbanih 
zemljišč v mestih in okoli njih, ki pogosto vodi v nenadzorovano širjenje urbanih območij. 
Podatki so pokazali, da je v obdobju 2000–2018 rast pozidanih zemljišč v Evropi presega 
predvideno potrebo glede na rast prebivalstva. Širjenje urbanih območij, ki na splošno velja 
za nevzdržno, poteka že dolgo časa. Vendar se dandanes politični diskurzi osredotočajo na 
koncept trajnosti, politiki pa se zavzemajo za prostorsko načrtovanje za obvladovanje širjenja 
urbanizacije.

Ponovna uporaba urbanega prostora je lahko učinkovit način za zmanjšanje širjenja urbanih 
območij in njihovih vplivov na okolje ter ohranjanje zasedenosti in vitalnosti sosesk. Velja za 
privlačno alternativo gradnji novih stavb ali uporabi nepozidanih zemljišč. V duhu krožnega 
gospodarstva je treba posebno pozornost nameniti industrijskim območjem v tranziciji in 
deindustrializaciji.

Trajnostni urbani razvoj lahko usmerjamo z upravljanjem prostora in prostorskim 
načrtovanjem. Obstajajo različni instrumenti in orodja za ponovno uporabo urbanega 
prostora, kot so (prostorske) strategije ter usklajevalna, strukturna, postopkovna, finančna 
in sodelovalna orodja. Številna od teh orodij so že bila uporabljena, cilj tega kratkega poročila 
pa je širjenje podatkov in izkušenj, da bi evropskim, nacionalnim, regionalnim in lokalnim 
organom pomagali dosegati bolj trajnostni urbani razvoj.

KLJUČNA STRATEŠKA SPOROČILA

 ▪ Med letoma 2000 in 2018 se je delež zemljišč, pokritih 
z umetnimi površinami, povečal za 13 %, in sicer z 19,2 
milijona na 22,6 milijona hektarjev. Urbanizacija je 
rezultat številnih kolektivnih in individualnih odločitev. 
Opredelitev glavnih ustreznih vzročno-posledičnih raz-
merij, ki usmerjajo te odločitve, je ključnega pomena za 
razumevanje urbanizacije in spremembe rabe zemljišč.

 ▪ Urbanizacija je lahko trajnostna in netrajnostna na raz-
lične načine. Zgoščena poselitev velja za trajnostno v 
smislu učinkovitosti rabe zemljišč in mobilnosti; zaradi 
koncentracije onesnaževanja in vplivov podnebnih 
sprememb pa se šteje za netrajnostno. Razpršena 
poselitev se šteje za netrajnostno zaradi ohranjanja 
dragih javnih storitev in dobrin, za trajnostno pa zaradi 
cenovne dostopnosti stanovanj, zmanjšanega učinka 
toplotnih otokov in koristi bivanja v bližini narave.

 ▪ Veliko število pristaniških mest je eksperimentiralo s 
ponovno uporabo svojih pristaniških območij in njihovo 
integracijo nazaj v urbano tkivo. Eden od njihovih izzi-
vov je upravljanje številnih interesov vseh vpletenih 
deležnikov. Strateška, sodelovalna in usklajevalna 
orodja bi lahko podpirala ta proces. Poleg tega bi pre-
seganje formalnih struktur z uporabo funkcionalnega 
pristopa lahko pripomoglo k bolj celovitemu in vključu-
jočemu reševanju izzivov.

 ▪ Dostop do regionalnih, nacionalnih in evropskih finanč-
nih tokov, povezanih z regionalnimi inovacijskimi strate-
gijami za pametno specializacijo (RIS3), bi lahko 
dosegli z vključevanjem krožnega gospodarstva v pro-
jekte urbane prenove.

2 ESPON // espon.eu

Kratko poročilo // Ponovna uporaba urbanega prostora



1. 
Uvod
V mnogih mestih rast prebivalstva pritiska na redka 
urbana zemljišča in vpliva na odnose med urbanimi sre-
dišči, primestnimi in podeželskimi območji. Če bi to 
povzročilo nenadzorovan razvoj (širjenje) mest, bi lahko 
okrepilo prekritost tal, povzročilo razdrobljenost habitatov 
in zmanjšalo obseg visoko rodovitnih kmetijskih površin. 
Širjenje urbanih območij na splošno velja za netrajnostno, 
saj povečuje čas potovanja in stroške prevoza, povzroča 
onesnaževanje in propadanje okolja, krepi segregacijo in 
spodkopava vitalnost obstoječih urbanih območij.

Ponovna uporaba urbanega prostora je lahko učinkovit 
način za preprečevanje širjenja urbanih območij ter ohra-
njanje sosesk zasedenih in vitalnih. Zato velja za pri-
vlačno alternativo gradnji novih stavb na nepozidanih 
območjih. V duhu krožnega gospodarstva si industrijska 
območja v tranziciji in deindustrializacija zaslužijo našo 
pozornost; opuščene industrijske obrate bi lahko razsta-
vili in prodali za ponovno uporabo ali reciklirali, industrij-
ska območja pa bi lahko ponovno uporabili. Prazne 
stavbe bi lahko prilagodili za potrebe novih oblik krožnih 
industrijskih ali neindustrijskih rab ali jih preoblikovali v 
javne prostore, s čimer bi prispevali k urbani regeneraciji. 
V procesu trajnostnega urbanega razvoja je lahko 
koristno orodje zelena infrastruktura, tj. vključitev zele-
nih (in modrih) površin ter drugih fizičnih pojavov na kop-
nem in morju. Zelena infrastruktura prispeva k okoljski 
vitalnosti urbanih območij in lahko zmanjša porabo ener-
gije za ogrevanje in hlajenje stavb s tem, da poleti zago-
tavlja senco, pozimi pa zavetje.

Države članice in partnerske države imajo vzpostavljene 
posebne strategije teritorialnega razvoja in sisteme 
prostorskega načrtovanja. Obstajajo precejšnje razlike 
glede velikosti in prostorske porazdelitve funkcij urba-
nega razvoja, ki segajo od oblikovanja bolj kompaktnih 
mest, kjer nov urbani razvoj na splošno poteka z zgošče-
vanjem, do bolj razpršenega vzorca z razpršenim urba-
nim razvojem na podeželju. Leipziška listina o trajnostnih 
evropskih mestih, ki ji je sledila tematska strategija o 
urbanem okolju, je povečala vlogo mest v strategijah pro-
storskega razvoja in sistemih prostorskega načrtovanja. 
Raziskave so pokazale tudi, da je imela Urbana agenda 
Evropske unije (EU) oprijemljive lokalne učinke, navdih-
nila je celostne načrte za obnovo mest, medobčinska 
partnerstva ali trajnostne urbane strategije. Kohezijska 
politika je lahko pospeševalec trajnostnega urbanega 
razvoja in rabe zemljišč. Glede na načelo subsidiarnosti 
morajo posamezni organi izbrati najboljše mehanizme za 
izvajanje svojih načrtov.

Namen tega kratkega poročila ESPON je seznaniti evrop-
ske, nacionalne, regionalne in lokalne organe, kako 
ponovno uporabiti urbane prostore za pomoč pri dosega-
nju trajnostne urbanizacije. V njem so obravnavani in 
ponazorjeni različni načini uporabe instrumentov in orodij, 
vključno z modeli krožnega gospodarstva, za ponovno 
uporabo urbanega prostora. Namen tega kraktega poro-
čila je podpreti razprave o ponovni uporabi urbanega 
prostora kot sredstvu za lažji prehod na krožno gospodar-
stvo na medvladni ravni v času hrvaškega predsedovanja 
Svetu EU v prvem polletju leta 2020.
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2. 
Razmere danes
Z namenom zmanjšanja izgube funkcij tal in ekosistem-
skih storitev, je Evropska komisija (2011) predlagala, da 
se v okviru sedmega okoljskega akcijskega programa do 
leta 2020 uvedejo politike, s katerimi bi do leta 2050 
dosegli „stanje brez neto porabe zemljišč“.

Podatki Corine kažejo, da je bilo v obdobju 2000–2018 
približno 1 263 000 ha zemljišč spremenjenih v urbano 
rabo, kar je približno 44 % vseh sprememb rabe zemljišč. 
Obseh umetnih površin se je povečal z 19,2 milijona na 
22,6 milijona hektarjev, kar pomeni 13-odstotno poveča-
nje. Zemljevid 1 prikazuje „žarišča“ urbanizacije v Evropi; 

opredeljuje tiste regije NUTS3, ki so večino zemljišč spre-
menile v urbano rabo, glede na evropsko povprečje, naci-
onalno povprečje ali oboje. V Grčiji, Latviji, na Poljskem, 
v Španiji in Združenem kraljestvu lahko najdemo velike 
površine zemljišč, ki so bile urbanizirane v obdobju 2000–
2018. Nova urbana zemljišča so večinoma pridobljena iz 
kmetijskih površin (78 %), čeprav so v skandinavskih 
državah (razen na Danskem) ter na Hrvaškem, v Grčiji, 
na Islandiji in Portugalskem pogosteje izhajala iz naravih 
površin. Samo v Romuniji (–0,8 %) in Bolgariji (–0,1 %) se 
je delež urbanih zemljišč zmanjšal.

Zemljevid 1 
Žarišča rasti urbane rabe prostora, 2000–2018
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V obdobju 2000–2018 se je stopnja urbanizacije nekoliko 
upočasnila (glej zemljevid 2). To je mogoče delno poja-
sniti s širitvijo EU leta 2004 in gospodarsko krizo leta 
2008; 44 % vseh sprememb zemljišč v urbano rabo je bilo 
izvedenih v obdobju 2000–2006, 35 % v obdobju 2006–

2012 in 21 % v obdobju 2012–2018. Nekatere države od 
tega pravila odstopajo: v Združenem kraljestvu in na Malti 
ter v večjem delu Poljske in Romunije je nova urbaniza-
cija pretežno potekala po letu 2012.

Zemljevid 2 
Obdobje največje rasti urbane rabe prostora, 2000–2018
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Širjenje urbanih območij poteka že dolgo časa, vendar 
se dandanes politični diskurzi osredotočajo na koncept 
trajnosti, politiki pa si prizadevajo za prostorsko načrtova-
nje, ki omogoča trajnostno upravljanje rasti mest. Obstaja 
očitna zaskrbljenost, da sedanje odločitve in prakse načr-
tovanja negativno vplivajo na prihodnje generacije in 
spodkopavajo dolgoročno gospodarsko blaginjo, socialno 
kohezijo in ekološko vitalnost. Z namenom izogniti se 
polarizacijskemu razlikovanju med pojmoma „brez neto 
porabe zemljišč“ in pojmom „širjenje urbanih območij“ ter 
s tem normativnim in slabšalnim pomenom teh dveh izra-
zov, projekt ESPON SUPER (2020) razlikuje med tremi 
arhetipskimi vrstami poselitve:

 ▪ Kompaktna poselitev (tj. koncentriran razvoj z visoko 
gostoto) je povezana z omejevanjem rasti mest na že 

pozidana zemljišča, običajno na velikih urbanih obmo-
čjih, ter spodbujanje notranjega razvoja in prenovo 
opuščenih industrijskih območij.

 ▪ Policentrični razvoj poselitve (tj. grozdasti razvoj s 
srednjo gostoto) je povezana z ideali pametne rasti, 
konceptom, ki si prizadeva za vključevanje gospodar-
skih, okoljskih in socialnih vidikov načrtovanja in razvoja 
ter spodbuja mešane vzorce rabe zemljišč in prehodno 
usmerjen razvoj.

 ▪ Razpršena poselitev (tj. razpršen urbani razvoj z nizko 
gostoto) je povezana z ideali individualizma in samoza-
dostnosti, kjer se spodbujajo osebni prevoz, lastništvo 
domov in gradnja v lastni režiji.

Slika 1 
(a) Kompaktna poselitev (Valencia), (b) policentrični razvoj poselitve (Leidschenveen), 
(c) razpršena poselitev (blizu Zagreba) 

Vir: (a) ESPON SUPER, 2020; (b) in (c) Google Street View, 2020.

Eden od načinov za merjenje procesov urbanizacije je 
primerjava razvoja urbane rabe s predvideno potrebo 
(rast prebivalstva). Zemljevid 3 prikazuje, da je v obdobju 
2000–2018 razvoj območij urbanih območij presegel rast 
prebivalstva v večini regij v Evropi (regije v vijolični in 
rdeči barvi). Tudi območja, ki doživljajo depopulacijo, obi-
čajno še vedno kažejo povečanje umetnih površin (regije 
v vijolični barvi). V regijah z vrednostjo okoli ena je prišlo 
do uravnoteženega razvoja, v katerem je razvoj poselitve 
bolj ali manj sledil razvoju prebivalstva.

Kot je bilo pričakovati, je pritisk visok v glavnih urbanih 
središčih in okoli njih, vendar ne povsod v Evropi. Regije, 

ki so doživele 4-krat večjo rast prebivalstva (ali več) glede 
na rast območij za urbano rabo, so metropolitanske 
regije, kot so veliki deli Belgije, Malte, jugovzhodne 
Anglije in Švice (regije v temno oranžni barvi). To kaže na 
naraščajočo gostoto in se lahko razlaga kot kompaktna 
poselitev. Nasprotni trend je pogostejši v bolj nemetropo-
litanskih regijah, kjer urbana območja v okolici mestnih 
regij, npr. na Poljskem in v Španiji, kažejo večjo rast v 
primerjavi z rastjo prebivalstva (regije v temno rdeči 
barvi). Tudi regije z večjimi mesti, npr. v Franciji in osrednji 
Angliji, kažejo ta trend. To kaže na manjšo gostoto in se 
lahko razlaga kot razpršena poselitev. 
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Zemljevid 3 
Širitev urbane rabe glede na razvoj prebivalstva, 2000–2018
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Vir: ESPON SUPER, 2020.

Pomembno gonilo urbanizacije je gospodarski razvoj. 
Številna evropska pristaniška mesta se srečujejo s selit-
vijo svojih pristaniških dejavnosti iz osrednjih območij na 
druge lokacije. Ta proces lahko povzroči poslabšanje 
mestnih središč. Ta mesta se pogosto soočajo z velikimi 
izzivi pri ponovni vključitvi teh območij v mestno strukturo. 
V okviru projekta ESPON ENSURE (2019) je bilo analizi-
ranih 144 pristaniških mest (s poudarkom na malih in 
srednje velikih mestih) in ugotovljeno, da je 96 od teh 
mest eksperimentiralo z neko obliko urbane regeneracije 
pristaniških mest. Opredeljene so bile naslednje tri vrste 
regeneracije:

1. Enotna vizija (54 mest): celostna strateška linija 
razvoja, ki temelji na skladni viziji, urbanističnem načrtu 
ali drugem strateškem dokumentu.

2. Postopen pristop (16 mest): bodisi za vsak projekt 
posebej bodisi v ločenih fazah v daljših časovnih 
obdobjih.

3. Nastajajoči vzorec (26 mest): načrti ali politike so 
vzpostavljeni, vendar se usklajeno izvajanje še ni 
začelo.
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PRIMER 1 

Regeneracija pristaniškega mesta skladno  
z enotno vizijo v Splitu (HR)

Splitski mestni svet se je odločil, da bo obnovil opuščeno 
industrijsko območje vzdolž obalnega sprehajališča Riva 
v bližini pristanišča in nasproti Dioklecijanove palače, ki je 
Unescova svetovna dediščina. Leta 2005 je splitski 
mestni svet ustvaril vizijo za regeneracijo obrežja, da bi 
z regeneracijo območij okoli obstoječih pristaniških 
objektov ustvaril bivalne in živahne prostore. Mestni svet 
je objavil natečaj za obnovo obrežja v skladu z natančnimi 
določili glede spoštovanja zgodovinske in kulturne 
vrednosti.

Katalizatorji obnove so bili vizija mestnega sveta za 
regeneracijo obrežja in zavezanost mesta in države k 
financiranju.

Projekt sprehajališča Riva je zdaj zaključen in vključuje 
javni trg, ki deluje kot prostor za družabne dogodke, špor-
tne prireditve, verske procesije, festivale in proslave. Prav 
tako je ponovno združil pristanišče in mesto ter okrepil 
prometno infrastrukturo in identiteto mesta.

Vir: ESPON ENSURE, 2019.

Zemljevid 4 prikazuje prostorsko porazdelitev te tipologije 
izvedbe. Vsaka od treh tipologij ima svoje izzive, vključno 
z (1) obvladovanjem razmerja med celovitim načrtova-
njem in prožnejšim načrtovanjem; (2) koristmi regenera-
cije tipa „veliki pok“ v primerjavi z bolj organskim razvo-

jem; in (3) načini napredovanja od učinkovitega 
načrtovanja k uspešnemu izvajanju.

Europe
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Zemljevid 4 
Mala in srednje velika pristaniška mesta, ki kažejo znake regeneracije
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Vir: ESPON ENSURE, 2019.

Urbana regeneracija lahko zagotovi priložnost za poveča-
nje obsega in vloge zelene infrastrukture v urbanem oko-
lju. Vedno bolj se zavedamo, da prisotnost zelenih povr-
šin ter naravnih in polnaravnih površin pozitivno prispeva 
k trajnostni urbanizaciji mest. Zelene površine v naseljih 
zagotavljajo različne ekosistemske storitve za izboljšanje 
duševnega zdravja in dobrega počutja, ublažitev učinkov 
toplotnih otokov v mestih in zagotavljanje trajnostnih pre-
voznih možnosti (npr. sprehajalne in kolesarske steze). 
Dober primer je Solun (EL), ki je urbanemu okolju dodal  

2 353 novih dreves, 118 432 novih rastlin in 58,75 hek-
tarja zelenih površin za podporo razvoju bolj zelenega in 
trajnostnega profila mesta. Vendar je projekt ESPON 
GRETA (2019) pokazal, da je bil v obdobju 2006–2012 v 
99,5 % preučevanih evropskih mestih (približno 500) 
delež urbanih zelenih površin stabilen ali pa se je zmanj-
ševal. Dejansko so se v tem obdobju povečale le v treh 
mestih, in sicer v Faru (PT; 3,3 %), Nici (FR; 2,3 %) in 
Capelle aan den IJssel (NL; 0,7 %).
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3 
Dejavniki, ki podpirajo ali ovirajo  
trajnostni urbani razvoj
Urbanizacija je rezultat številnih kolektivnih in individual-
nih odločitev ljudi o tem, kje in kako želijo živeti, delati in 
se zabavati. Zato je za razumevanje urbanizacije in spre-
membe rabe zemljišč pomembno opredeliti glavne ustre-
zne vzročno-posledične odnose, ki urejajo te odločitve. 
Kateri dejavniki spodbujajo urbanizacijo? Kateri dejavniki 
ovirajo trajnostni urbani razvoj? In kako ga lahko merimo?

3.1 
Glavni dejavniki
Na urbanizacijo vplivajo številni dejavniki. Ključni dejav-
niki so demografski, tj. selitev ljudi iz podeželja v mesto in 
več stanovanjske površine na prebivalca (npr. večje hiše, 
manjša gospodinjstva). Upoštevati je treba tudi gospo-
darske in družbene dejavnike. Projekt ESPON SUPER je 
razvil pregled dejavnikov, pri čemer je ločil naslednji dve 
skupini:

1. Dejavniki, ki temeljijo na povpraševanju:

 ▪ demografski: spremembe prebivalstva, velikost 
gospodinjstev in dinamika migracij;

 ▪ gospodarski: rast bruto domačega proizvoda (BDP)/
bruto dodane vrednosti (BDV) (zlasti v zvezi s poslov-
nim prostorom), makroekonomski trendi, dostop do 
kreditov in raven gospodinjskih prihrankov, režimi 
socialne države, vitalnost ter konsolidacija in dosto-
pnost kmetijskega sektorja;

 ▪ družbeni in tehnološki: preference glede vrste sta-
novanja (stanovanje v primerjavi s prostostoječimi 
hišami), preference glede lastništva, prevoza 
(lastništvo avtomobila), družbeni normativi glede 
sobivanja in počitniških hiš.

2. Dejavniki, ki temeljijo na ponudbi:

 ▪ značilnosti zemljišč: primernost, cena zemljišča, 
dobičkonosnost spremembe rabe zemljišč, strateško 

lastništvo zemljišč, zakonske pravice za gradnjo, 
območje z določeno rabo (poplavne površine, naravni 
habitat ali industrijska cona);

 ▪ fizične ovire: gore in vodna telesa.

Opozoriti je treba, da so dejavniki medsebojno povezani 
in prepleteni, zato jih ne gre enostavno obravnavati 
ločeno. Poleg tega ima vsak dejavnik drugačen učinek na 
trajnostni urbani razvoj, ki je lahko pozitiven ali negativen.

Glavni dejavnik, ki negativno vpliva na trajnostni urbani 
razvoj, je nizka cena kmetijskih in gozdnih zemljišč v 
primerjavi z visokimi stroški obnove zemljišč (npr. 
urbana regeneracija opuščenih industrijskih območij). To 
odvrača od oživitve ali recikliranja pozidanih površin in 
ustvarja zapuščena zemljišča. Prav tako močno vpliva na 
površine rodovitnih zemljišč v ravninskih območjih, kjer 
dostopnost povzroča navzkrižje uporabe, kar vodi v mar-
ginalizacijo kmetijstva. Vendar je na koncu najbolj trajnos-
ten pristop ponovne uporabe razvrednotenih urbanih 
območij, ki vključuje nov razvoj. Za povečanje konkurenč-
nosti pri obnovi že urbaniziranih zemljišč je treba izvajati 
sveženj ukrepov, vključno z gospodarskimi, pravnimi in 
davčnimi spodbudami.

Industrijska območja v tranziciji in deindustrializacija si 
v luči krožnega gospodarstva zaslužijo posebno pozor-
nost. Prazne stavbe bi lahko sanirali za nove krožne indu-
strijske (obdelava in ločevanje odpadkov, kompostiranje 
itd.) in neindustrijske namene (stanovanja, kmetijstvo itd.) 
ali pa jih preoblikovali v javne prostore (umetniške gale-
rije, prostori za skupno delo, občinski centri, servisni cen-
tri itd.), s čimer bi prispevali k regenerativnemu prostor-
skemu in urbanističnemu načrtovanju. Zaviralni dejavnik 
za ponovno uporabo opuščenih industrijskih območij bi 
lahko bil, da imajo taka območja v večini primerov resne 
težave z onesnaženjem, kar povzroča visoke stroške 
sanacije teh območij.
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PRIMER 2 

Gospodarski razvoj kot dejavnik za obnovo  
deindustrializiranih območij v Dunkerqueju (FR)

Dunkerque (FR) je ključnega gospodarskega pomena za 
Francijo v smislu obnovljivih virov energije. Postal je dom 
največjih evropskih energetskih platform, v katerih so 
nameščena energetska podjetja, ki proizvajajo energijo iz 
devetih energetskih virov vključno z jedrsko elektrarno, 
podmorskimi plinovodi in premogom. Mesto je energetsko 

platformo uporabilo za posodobitev in trženje mesta za 
neposredne tuje naložbe. Za pritegnitev delavcev in 
podjetij je potrebna regeneracija deindustrializiranih 
območij v mešane rabe stanovanj, storitev in odprtih 
prostorov.

Vir: ESPON ENSURE, 2019.

3.2 
Zaviralni dejavniki
Poleg razumevanja gonil urbanizacije je pomembno razu-
meti tudi tveganja in izzive, s katerimi bi se lahko srečali 
pri prenovi urbanega območja.

V projektu ESPON ENSURE je bilo raziskanih več pro-
gramov regeneracije pristaniških mest, eden od najpo-
membnejših izzivov pa je bila ureditev upravljanja. 
Mesta so poročala o različnih izkušnjah v zvezi z okviri 
upravljanja na več ravneh, lastniškimi strukturami v zvezi 
s funkcijami zemljišč in pristanišč ter vlogo akterjev iz 
zasebnega sektorja. Izkušnje so pokazale jasne trende v 
smeri javno-zasebnih partnerstev ali drugih oblik skupne 
ureditve. Na splošno je za regeneracijo potrebna vključi-
tev več deležnikov, vendar je upravljanje različnih intere-
sov zahtevno.

Izzivi urbane prenove, ki so prikazani v primeru, so 
naslednji:

 ▪ Konkurenčne gospodarske funkcije: v zgodnji fazi 
regeneracije v Calaisu (FR) je bil predlagan model za 
pospešitev urbane regeneracije okrog obstoječih pri-
staniških funkcij. Ključni izzivi so bili, kako uskladiti 
stanovanjske in prostočasne funkcije v bližini hrupnih in 
včasih onesnažujočih industrijskih funkcij.

 ▪ Okoljske spremembe: regeneracija vključuje preobli-
kovanje industrijske, pogosto onesnaženih ali kontami-
niranih tal v rabe zemljišč, kot so stanovanjska, turi-
stična ali prostočasna raba. Le Havre (FR) je primer 
uspešne sanacije območja Seveso iz nekdanje indu-
strijske rabe. Sanacija onesnaženih območij predsta-
vlja tudi finančna tveganja oziroma izzive v smislu, kdo 
bo financiral potrebna dela. V Corku (IR) se pričakuje, 
da bo sanacijo financiral zasebni sektor, kar lahko 
povzroči velike zamude pri razvoju. V Brestu (FR) pa so 

industrijska in vojaška pristanišča sanirale javne agen-
cije in sama vojska.

 ▪ Lastništvo zemljišč: na splošno je bilo usklajevanje 
celovitega načrta za regeneracijo urbanih območij naj-
lažje za tista mesta, kjer so pristanišče in obalna zem-
ljišča v javni lasti. Vendar imajo lahko območja nejasno 
lastništvo ali so lahko v lasti vlade, a jih ne zaseda 
legitimna vladna funkcija, kar preprečuje pravočasno 
regeneracijo. Bilbao (ES) je primer podjetniške urbane 
regeneracije. Tu je država posredovala prek razvojne 
agencije, da je prevzela nadzor nad praznimi zemljišči, 
in nato uporabila javne in špekulativne zasebne naložbe 
v obrežje za preoblikovanje rabe, funkcije in gospodar-
stva mesta.

 ▪ Zagotavljanje infrastrukture: pri prizadevanjih za traj-
nost bodo naložbe v javni promet ključni izziv za dose-
ganje uspešnih projektov regeneracije. Dunkerque 
(FR) je svoje načrte za regeneracijo osnoval na tem, da 
bodo nova urbana območja čim bolj brez avtomobilov.

 ▪ Spreminjanje urbane identitete in funkcionalne 
rabe: za spodbujanje različnih vrst rabe in privabljanje 
novih uporabnikov na območja, ki se jim pogosto izogi-
bajo, so potrebni širši kulturni premiki v identiteti teh 
območij. Takšne kulturne tranzicije so olajšale pobude 
za posodobitev in razvoj vodilnih ali znamenitih objek-
tov, npr. muzeja Guggenheim v Bilbau (ES), koncertne 
dvorane La Carène v Brestu (FR) ter predloga za izgra-
dnjo žičnice in akvarija v Talinu (EE).

 ▪ Špekulativni razvoj urbanih območij: projekti urbane 
regeneracije imajo na splošno špekulativno naravo. V 
mestih, kot sta Cork (IE) in Norrköping (SE), je na rege-
neracijo pristaniškega mesta negativno vplivala sve-
tovna finančna kriza leta 2008, medtem ko se v 
Reykjaviku (IS) novi načrt regeneracije šteje za enega 
od prvih znakov oživitve gospodarstva po krizi te 
države.

Europe
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 ▪ Upravljanje: regeneracija pristaniškega mesta vklju-
čuje vrsto zainteresiranih strani, vendar se upravljanje 
več interesov zdi zahtevno. Več modelov upravljanja od 
zgoraj navzdol najdemo v Bilbau (ES), kjer je bila usta-
novljena razvojna agencija „Bilbao Ría 2000“ za nadzor 
izvajanja projektov. Na Malti (MT) je bila podpora na 
visoki ravni za razvoj novega potniškega terminala 
gospodarski uspeh, vendar je povzročila erozijo lokal-
nih virov. Aarhus (DK) je uporabil pristop bolj od spodaj 
navzgor in je eksperimentiral z novimi oblikami sodelo-
vanja med javnimi in zasebnimi akterji, da bi zagotovil 
mešanico funkcij in vrst rezidentov.

 ▪ Modeli financiranja: regeneracija je lahko draga, 
opredelitev ustreznega modela financiranja pa je izziv, 
saj je ključna kombinacija javnega in zasebnega finan-
ciranja. V Brestu (FR) je bila razpoložljivost struktur-
nega financiranja EU ključnega pomena, kombinacija 
nadnacionalnega, nacionalnega in regionalnega finan-
ciranja pa je bila ključni katalizator za privabljanje 
zasebnih naložb.

 ▪ Vmesnik v širšem metropolitanskem, regionalnem 
in nadnacionalnem okviru: kadar je projekt urbane 
regeneracije nesorazmerno pomemben za širšo regijo 
in državo, se lahko narava projekta regeneracije ravna 
po nacionalnih ali regionalnih dejavnikih in ne po potre-
bah neposrednega lokalnega območja. Regeneracija 
belfaškega obrežja (UK) je bila na primer pomemben 
element pri razvoju pokonfliktnega diskurza o mestu. 
Vendar je imel pristop od zgoraj navzdol znatne izklju-
čitvene učinke na okoliške soseske in okrožja.

 ▪ Udeležba, sodelovanje in enotnost javnosti: v 
Reykjaviku (IS) in Aarhusu (DK) se bila javnost že v 
zgodnjih fazah vključena za pridobivanje idej. Vendar 
pa uspeh ni zagotovljen niti, če je javnost vključena in 
podpira idejo. V Turkuju (FI) poteka poskusni projekt za 
skupno lokacijo mestnih in pristaniških dejavnosti, ven-
dar se zdi, da je kljub široki podpori težko prepričati 
državljane, da se preselijo na to območje.

PRIMER 3 

Zasebne naložbe, ki vodijo v razpršeno poselitev  
v Valencii (ES)

Huerta de Valencia je med letoma 1996 in 2008 doživela 
velik razvojni pritisk, ki se je kazal s hitrim širjenjem urba-
nih središč, industrijskih območij in razpršenih stanovanj-
skih območij. Investitorji, na splošno zasebna podjetja, so 
od kmetov ali drugih lastnikov kupili poceni kmetijska 

zemljišča. Oblikovani so bili prilagodljivi razvojni postopki 
za „projekte gospodarskega regionalnega interesa“, kar 
je povzročilo razpršeno poselitev, ki se je pogosto izognila 
ustreznejšim območjem.

Vir: ESPON SUPER, 2019.

3.3 
Merjenje trajnostnega urbanega 
razvoja
Projekt ESPON SUPER je zbral približno 200 posegov, ki 
na tak ali drugačen način vplivajo na rabo zemljišč in s 
tem na njihovo trajnost. Ker nekateri posegi niso bili 
usmerjeni v trajnost, a se jih lahko šteje za uspešne (ter 
učinkovite in ustrezne) pri doseganju ciljev, je bil razvit 
okvir, ki je uporabljal dve perspektivi za oceno uspeš-
nosti teh posegov: (1) uspeh glede na obseg samega 
posega (tj. lastne cilje) in (2) uspeh z vidika trajnostne 
rabe zemljišč. Glede slednjega lahko ločimo naslednje 
štiri stopnje uspešnosti:

1. poseg izpolnjuje trajnostne cilje v vseh treh razsežno-
stih (tj. gospodarska, ekološka in socialna);

2. poseg izpolnjuje trajnostne cilje v eni ali dveh razsežno-
stih in je nevtralen v drugih;

3. poseg izpolnjuje trajnostne cilje v eni ali dveh razsežno-
stih in ima škodljiv vpliv na druge;

4. poseg ne izpolnjuje trajnostnih ciljev v nobeni od treh 
razsežnosti.

Z vidika trajnostne rabe zemljišč je poseg, opisan v prvem 
primeru, uspešen, tudi če obseg napredka ni enak za vse 
razsežnosti. Drugi primer zahteva več razmisleka, ker bi 
lahko bila problematična stagnacija v eni razsežnosti in 
napredek v drugih. Tretji primer je neuspešen, ker vklju-
čuje kompromis ali upad, zadnji primer pa je očitno neus-
pešen.

Ne samo posege, tudi obliko poselitve je mogoče oceniti 
glede na njeno trajnost. V okviru projekta SUPER je bila 
pregledana znanstvena literatura, da bi ocenili, kako trije 
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načini poselitve (kompaktni, policentrični in razpršeni) 
vplivajo na trajnost. Preglednica 1 predstavlja ugotovitve 
na sintetičen način, medtem ko sam projekt vključuje pre-
glednico, ki navaja ustrezno literaturo. Če povzamemo, 
lahko rečemo, da so številni rezultati potrdili sum; omeje-
vanje je bilo ocenjeno kot ekološko trajnostno v smislu 
učinkovitosti rabe zemljišč in mobilnosti (razdalja in način 
potovanja), razpršenost pa je prispevala k razdrobljenosti 

in je bila nevzdržna v smislu ohranjanja dragih javnih sto-
ritev in opreme. Vendar so bili doseženi tudi rezultati, 
nasprotno od pričakovanih, kot so socialno-ekološka 
netrajnost omejevanja zaradi koncentracije onesnaževa-
nja in vplivov podnebnih sprememb, pa tudi socialna 
trajnost širjenja zaradi cenovne dostopnosti stanovanj, 
manjšega učinka toplotnih otokov in koristi bivanja v bli-
žini narave.

Preglednica 1 
Načini poselitve in vidiki trajnosti*

 Kompaktni Policentrični Razpršeni

Gospodarska trajnost 

BDP, premoženje +/– ++ +

Javne finance ++ + –

Delovna mesta ++ ++ +/–

Dostopnost +/– ++ +/–

Poslovna področja ++ ++ +/–

Povpraševanje po stanovanjih – + +

Stroški prevoza +/– + – –

Poraba energije + + – –

Ekološka trajnost

Zmanjšanje mobilnosti (z avtomobilom) ++ ++ – –

Zmanjševanje onesnaževanja, vključno s CO2 ++ + – –

Zelene površine v naseljih – + +/–

Biotska raznovrstnost +/– +/– – –

Poraba zemljišč + + – –

Naravne nevarnosti – + +/–

Podnebne spremembe +/– + +/–

Poraba virov +/–  –

Obnovljiva energija +/– +/– +/–

Prostor za zadrževanje vode v prihodnosti + + +

Krožno gospodarstvo + + –

Socialna trajnost  

Zdravje +/– +/– +/–

Cenovno dostopna stanovanja +/– +/– ++

Lastniški kapital/vključenost +/– + – –

Javni in rekreacijski prostor +/– + +/–

Vrsta (visoka gradnja, primestna itd.) + + +

Območja z mešano rabo + ++ –

Zadovoljstvo z domačim okoljem – + ++

Vir: SUPER, 2019. *Legenda: Študije so pokazale „++: močan pozitiven učinek“; „+: pozitiven učinek“; „–: negativen učinek“; 
„– –: močan negativen učinek“ za kazalnik. "+/–: ugotovljene so bile nasprotujoče si ugotovitve med študijami".
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4 
Instrumenti in orodja za  
trajnostni urbani razvoj
Urbani razvoj lahko v bolj trajnostne smeri vodijo 
teritorialno upravljanje in posegi prostorskega načrtovanja, 
kot so (prostorske) strategije, instrumenti in mehanizmi 
(finančni, davčni in gospodarski) od evropske do lokalne 
ravni. V okviru partnerstva Urbane agende za krožno 
gospodarstvo in trajnostno rabo prostora ter na naravi 
temelječe rešitve je bil razvit priročnik, ki zagotavlja širok 
pregled in analizo dobrih praks ponovne rabe urbanih 
zemljišč (UAP, 2020). Postavlja temelje za splošno 
strategijo, ki obravnava nov model upravljanja ponovne 
rabe urbanih območij v skladu z načeli krožnega 
gospodarstva.

Kot je bilo ugotovljeno, je bilo v okviru projekta ESPON 
SUPER zbranih tudi več kot 200 posegov, ki na tak ali 
drugačen način vplivajo na rabo zemljišč in s tem na nji-
hovo trajnost. Vsak od zbranih posegov je bil opisan 
glede na več osnovnih značilnosti, npr. cilj in vrsto instru-
menta. Ni presenetljivo, da so se posegi v regeneracijo, 
13 % vseh, pogosteje uporabljali na urbanih in monocen-
tričnih urbanih območjih ter manj pogosto na podeželskih 
območjih. Zanimivo je, da je bilo s predhodno oceno 
ugotovljeno, da so ti najuspešnejši glede na trajnostne 
cilje in dimenzije.

Za metropolitanska območja so značilne tesne gospodar-
ske in socialne povezave med njegovimi mestnimi in pri-
mestnimi deli, ki vključujejo številne lokalne uprave. To 

pomeni, da nobena lokalna uprava nima orodij za samos-
tojno reševanje vseh izzivov in priložnosti v metropolitan-
skem območju. Zato je za spopadanje s temi komple-
ksnimi izzivi z metropolitanskim pristopom načrtovanja 
potrebna mešanica orodij politik.

Ne obstaja enoten in sistematičen okvir orodij politik za 
učinkovito izvajanje celostnega pristopa k urbanističnemu 
načrtovanju. Na podlagi celovite analize literature in izku-
šenj 10 metropolitanskih območij je projekt ESPON 
SPIMA (2018) izpostavil naslednjih šest ključnih kategorij 
orodij politik: (1) strateško, (2) usklajevalno, (3) struk-
turno, (4) postopkovno, (5) finančno in (6) sodelo-
valno. Za 10 metropolitanskih območij, preučenih v 
okviru projekta SPIMA, so najpomembnejše kategorije 
orodij politik usklajevalna in sodelovalna orodja. Cilj obeh 
kategorij je spodbujati procese deljenega upravljanja na 
metropolitanski ravni, kar omogoča boljše povezovanje 
odgovornosti in pristojnosti med horizontalno in vertikalno 
ravnjo mestne uprave. Postopkovna/finančna orodja poli-
tik so bila najmanj uporabna, strateška in strukturna 
orodja politik pa so zavzela vmesni položaj.

V preglednici 2 so predstavljena orodja politik, ki so bila 
najprimernejša za obravnavanje nekaterih ugotovljenih 
specifičnih izzivov. V naslednjih oddelkih je več podrob-
nosti in primerov za uporabo različnih vrst orodij politik.
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Preglednica 2 
Orodja politik za metropolitanska območja za morebitno obravnavo ugotovljenih izzivov

Izzivi  
 

Strateško

 
 

Usklajevalno

 
 

Strukturno

 
Postopkovno/

finančno
 

Sodelovalno

Prostorska struktura in razvoj      

Potreba po večnamenskem načrtovanju rabe 
zemljišč

X X X

Regeneracija postindustrijskih območij X    X

Pritisk na zemljišče X X X

Zagotavljanje učinkovite prometne infrastrukture, 
mobilnosti in dostopnosti

X X X  X

Suburbanizacija (širjenje urbanih območij) X X X X

Pritisk investitorjev za širjenje urbanih območij  X  X X

Institucionalna raven 

Potreba po sodelovanju na več ravneh X X X

Pomanjkanje sredstev za razvoj metropolitanskih 
območij

 X  X X

Ukvarjanje z medobčinsko/regionalno konkurenco X X X

Doseganje skupne vizije o strateških načrtih X X   X

Vir: ESPON SPIMA, 2018.

4.1 
Strateška orodja
Strateška orodja so namenjena razvoju skupnih strategij 
za prihodnji razvoj območij. Skupno načelo strateških 
orodij je, da jih je mogoče uporabiti za oblikovanje in upo-
rabo več ciljev politike in dolgoročnih ukrepov tako, da se 
ti medsebojno krepijo pri različnih vprašanjih politik in 
upravnih ravneh načrtovanja. To je mogoče doseči s 
povečanjem politične ozaveščenosti in uresničevanjem 
zavezanosti med različnimi skupinami nosilcev odločanja 
s strateško vizijo razvoja metropolitanskih območij. 
Strateška orodja bodo na splošno privedla do integriranih 
politik, kot so strateški načrti za razvoj metropolitanskih 
območij ali strateški načrti teritorialne kohezije na regio-
nalni in lokalni ravni. Pri uporabi strateških orodij je treba 
posebno pozornost nameniti povezovanju strateških 
načrtov z upravljanjem, ki bo reševalo težave, ter jih pre-
nesti v sklop posebnih ukrepov in rezultatov v procesih 
načrtovanja.

Prednosti strateških orodij politik:

 ▪ zagotavljanje institucionalne podpore na višji ravni 
oblasti z razvojem skupnih strategij in vizij v zvezi z 
razvojem metropolitanskih območij;

 ▪ mobilizacija različnih akterjev, ki imajo velik vpliv na 
uresničevanje metropolitanskega sodelovanja, tj. naj-
močnejših deležniških skupin, vključno z EU in nacio-
nalno državo;

 ▪ razvoj okvirov, vključno s programi za trajnostni urbani 
razvoj, oblikovanje skupnih strategij in načrtov;

 ▪ podpiranje strateških odločitev nacionalnega pomena 
poleg procesa decentralizacije in razvoja ekonomije 
obsega;

 ▪ obravnavanje konkurenčnih zahtevkov pri načrtovanju 
rabe zemljišč na lokalni ravni; premagovanje napetosti 
med načrtovanjem rabe zemljišč in načrtovanjem rabe 
zemljišč na višji ravni s strateškim načrtovanjem; prido-
bivanje politične podpore pri obravnavi kompromisov in 
lajšanju pogajanj med lastniki zemljišč, podjetji in lokal-
nimi oblastmi, da bi čim bolj povečali javne koristi 
razvoja mest.

Strateško načrtovanje temelji na celostnem, vključujo-
čem, participativnem in integriranem načrtovanju. V pri-
meru zapletenih sistemov upravljanja in številnih deležni-
kov je zaželeno uporabiti strateški pristop. To bo 
strukturiralo interakcijo med subjekti v procesu odločanja, 
uskladilo različne načrte in vključilo preoblikovanje. Izziv 
ni le vzpostaviti strateški načrt za področje, ki vključuje tri 
glavna vprašanja trajnosti, tj. gospodarsko (za dobiček), 
socialno (za ljudi) in ekološko (za planet), ampak tudi 
upravljati dolgoročni razvoj. Strateški načrt mora najti 
konkretne odgovore na trenutne težave v življenju ljudi, 
kar posledično postane najboljša potrditev učinkovitosti 
njegovih postopkov. Predlagano je, naj bo postopen in 
prilagodljiv, ob upoštevanju petih konvergentnih in med-
sebojno povezanih področij:
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1. prostorsko področje, da se na primer vzpostavi 
urbana kakovost kot motor rasti, rrazvije povezanost s 
podeželskimi območji ali prispeva k ohranjanju kultur-
nih in krajinskih virov;

2. področje upravljanja za opredelitev procesov in orodij 
za dogovore med akterji s ciljem skupnega načrtovanja 
ter doseganja in izvajanja ciljev, pa tudi opredelitve sis-
temov ocenjevanja;

3. gospodarsko področje za opredelitev potrebnega 
kapitala, ki zagotavlja izvedljivost, in ustvarjanje dodane 

vrednosti na podlagi medsebojnega delovanja različnih 
kapitalov (finančnega, človeškega, socialnega in pro-
storskega);

4. pravno področje za opredelitev pravil za zaščito odlo-
čitev v daljšem časovnem obdobju ali v primeru spre-
memb v vodstvu;

5. komunikacijsko področje za krepitev zaveze skup-
nosti med različnimi subjekti za kolektivno opolnomo-
čenje v smeri prihodnosti.

PRIMER 4 

Strateški razvoj za preoblikovanje pristanišča  
v Københavnu (DK)

Svet južnega pristanišča (Sydhavn) v Københavnu je 
želel spremeniti nekdanje industrijsko pristaniško obmo-
čje v sodobno mestno sosesko s pisarnami in novimi 
stanovanji, ki bi pritegnila nove prebivalce v to starajoče 
se mesto.

Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bil Køben-
havn pod ekonomskim pritiskom, je bil Sydhavn v občin-
skem načrtu določen kot prednostno stanovanjsko obmo-
čje. Projekt je bil zasnovan kot del širše strategije za 
preobrazbo mesta in uporabo nabrežja ter nekdanjih 
pristaniških območij za ustvarjanje privlačnih urbanih 
okolij. Glavna utemeljitev projekta je bila gospodarska, 
vendar je vključevala socialne vidike (tj. privlačna stano-
vanja za srednji sloj in nekaj socialnih stanovanj) ter v 
manjši meri tudi okoljske vidike. V tem primeru občina ni 
bila lastnik zemljišča (glavni lastnik je bila razvojna 
družba) in se je morala opirati na zasebne organizacije 

za razvoj zemljišča in zagotavljanje javnih objektov, kar je 
bilo zavarovano z različnimi ureditvami v skladu z Zako-
nom o načrtovanju. Poleg zakonskih instrumentov načrto-
vanja so glavni lastniki zemljišč in občina izdelali celovit 
načrt, ki je predstavljal podlago za nadaljnje lokalne 
načrte. Ta ukrep se lahko šteje za mehko orodje upravlja-
nja, ki nima nobene formalne moči, temveč simbolično, 
reprezentativno in komunikacijsko moč.

Zaradi pomanjkanja kulturnih ustanov in rekreacijskih 
površin je preobrazba v smislu obsega posega prinesla 
mešane rezultate. To je mogoče delno pojasniti z institu-
cionalno zasnovo in tržnim pristopom. Cilji trajnostne 
rabe zemljišč so bili precej uspešni, saj je projekt ustvaril 
strnjeno urbano območje na opuščenem industrijskem 
območju.

Vir: ESPON SUPER, 2019.

Ponovna uporaba urbanega prostora je lahko ena od 
strategij za krožnost. Spada v skupino krožnih strategij, 
ki so manj radikalne, vendar prispevajo k zmanjšanju 
porabe surovin in virov ter tako pozitivno vplivajo na naše 
okolje s podaljšanjem življenjske dobe izdelkov in njihovih 
delov. Projekt ESPON CIRCTER (2019) je pokazal, da je 
ključnega pomena, da se takšna strategija poveže z jas-
nimi političnimi ukrepi, financiranje pa pomeni lastništvo 

strategije in zbiranje politične podpore. Vključevanje vod-
stva javnih uprav, kot so regionalni guvernerji, župani ali 
prefekti, bi dalo večji pomen postopku določanja predno-
stnih nalog. Seveda so lahko rezultati te faze v odvisnosti 
od regionalnega konteksta dodatno podvrženi regional-
nim ali lokalnim političnim zakonodajnim procesom v 
mestnih svetih ali regionalnih svetih, ki lahko zagotovijo 
končno potrditev strategije.
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PRIMER 5 

Regeneracija kot del strategije krožnega  
gospodarstva v Mariboru (SI)

Cilj mesta Maribor je izvajanje urbane regeneracije z jav-
nimi in zasebnimi naložbami v javne in dopolnilne pro-
store za dvig kakovosti življenja prebivalcev. Poleg tega si 
prizadevajo aktivirati lokalni socialni in gospodarski 
potencial z vzpostavitvijo projektov, ki vključujejo krožne 
poslovne modele in lokalno proizvodnjo hrane. Njihov cilj 
je tudi nadaljnji razvoj trajnostne mestne mobilnosti z 
razvojem mestne kolesarske infrastrukture in multimodal-
nega javnega prevoza.

Junija 2018 je Mestni svet Mestne občine Maribor potrdil 
strategijo krožnega gospodarstva. Osnovna ideja te stra-
tegije je modularni sistem upravljanja vseh razpoložljivih 
virov v občini in širšem urbanem okolju. Eden od sedmih 
stebrov strategije je povezan z regeneracijo mesta.

Vir: ESPON CIRCTER, 2019.

4.2 
Usklajevalna orodja
Usklajevalna orodja se nanašajo na ustanovitev posebnih 
usklajevalnih organov za skupno pripravo načrtov in stra-
tegij. Skupno načelo usklajevalnih orodij je, da jih je 
mogoče uporabiti za ustanovitev organov za usklajevanje 
razvoja metropolitanskih območij na vseh političnih in 
upravnih ravneh oblasti. To je mogoče doseči z izvaja-
njem usklajenega odločanja: centraliziranega/decentrali-
ziranega ali usklajevanja na več ravneh. Usklajevalna 
orodja bodo na splošno privedla do vzpostavitve nadzor-
nih organov, npr. metropolitanskega organa, medorgani-
zacijskih odborov ali organov upravljanja. Pri uporabi 
usklajevalnih orodij je treba posebno pozornost nameniti 
doseganju učinkovitega usklajevanja med institucijami, 
kar vodi do skupnih praks načrtovanja med specializira-
nimi službami in ravnmi uprave.

Prednosti usklajevalnih orodij politikvključujejo:

 ▪ vzpostavitev usklajevalnih organov za vodenje procesa 
razvoja metropolitanskih območij z mobilizacijo različnih 
ravni upravljanja za usklajevanje ukrepov ali strategij;

 ▪ prenos nalog, za katere je potrebno določeno strokovno 
znanje in sodelovanje, ki na lokalni ravni ni na voljo 
usklajevalnemu organu, pri čemer so zastopani lokalni 
voditelji, občine pa ostajajo neodvisne s svojimi župani;

 ▪ mobilizacijo in organizacijo ustreznih akterjev pri prip-
ravi načrtov namenske rabe zemljišč, sprožitev poga-
janj med lastniki zemljišč, podjetji in lokalnimi upravami 
prek usklajevanja.

Izkazalo se je, da je upravljanje na več ravneh in v več 
agencijah ključna značilnost projektov urbane regenera-
cije. Za to je potrebno horizontalno (medobčinsko) in 
vertikalno usklajevanje (na več ravneh). Za doseganje 
trajnega in okrepljenega načrtovanja metropolitanskih 
območij je potrebno sodelovalno okolje med lokalnimi 
upravami ter dobro usklajene politike in pobude med rav-
nmi upravljanja. To ima politično in tehnično razsežnost 
pri prostorskem načrtovanju in odločanju. Za sinhroniza-
cijo različnih strategij in prostorskih načrtov so potrebni 
dobro uveljavljeni in sprejeti komunikacijski kanali. Načrti 
višjih upravnih ravni morajo biti skladni z načrti lokalne 
uprave, odločitve metropolitanskih območij pa se morajo 
odražati tudi v lokalnih prostorskih načrtih, ki temeljijo na 
tesnih in ponavljajočih se posvetovanjih ter skupnem pro-
cesu upravljanja.

Ne glede na to, ali je proces v glavnem od spodaj navzgor 
ali od zgoraj navzdol, bodo lokalni deležniki tisti, ki bodo 
najbolj prizadeti zaradi vsake nove metropolitanske 
institucionalne strukture. Sodelovanje med lokalnimi 
upravami se lahko spodbuja s spodbudami ali ga celo 
zahteva regionalna ali nacionalna vlada z medvladnimi 
sistemi, pravnimi okviri ali posebnimi finančnimi spodbu-
dami. Vendar izkušnje mest kažejo, da nobena ureditev 
upravljanja ne postane učinkovita in trajnostna, če lokalne 
oblasti te ureditve ne podpirajo aktivno.
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PRIMER 6 

Načrtovanje z usklajevanjem občinskih  
aglomeracij v Franciji (FR)

Francoski model načrtovanja z usklajevanjem občinskih 
aglomeracij je inovativen primer, ki združuje elemente od 
zgoraj navzdol in od spodaj navzgor: nacionalna raven 
ustvarja pravni okvir za strateško medobčinsko 

sodelovanje. Pridružitev takšnim organom ostaja 
prostovoljna odločitev občin.

Vir: ESPON SPIMA, 2018.

Skupno upravljanje metropolitanskega območja se 
obravnava kot pot naprej pri soočanju z dejstvom, da pro-
cesi odločanja in demokratična moč morda ne odražajo 
resničnosti sedanjega dejanskega prostorskega razvoja. 
„Realno življenje“ je morda že preseglo formalne vladne 
strukture prostorskega načrtovanja. S teh formalnih struk-
tur je treba samo preiti na načine skupnega upravljanja, ki 
omogočajo sodelovanje glede dejanskega razvoja urba-
nih funkcij v metropolitanskih območjih. Trenutno upravne 
jurisdikcije po vsej Evropi ne ustrezajo funkcionalni geo-
grafiji, kar vodi v razdrobljenost javnih politik in neusklaje-
nost med političnimi geografijami ter geografijami mrež 
medsebojnih povezav med ljudmi in podjetji od lokalnih 
do svetovnih razsežnosti. Funkcionalni pristop  
k upravljanju urbanih območij preprečuje to izkrivljanje in 
daje večji poudarek političnim organom, ki so povezani z 
ozemlji z „mehkimi“ mejami ali brez meja, ki so začrtane 
glede na določeno področje politike ter se prekrivajo z 
drugimi funkcionalnimi območji in na različnih ravneh.

ESPON je bil vedno močan zagovornik funkcionalnega 
pristopa pri načrtovanju. Ta pristop omogoča, da se 

razvojni procesi zajamejo in usmerijo na geografskih 
območjih, ki jih ne omejujejo upravne meje, temveč odra-
žajo realnost povečanja medsebojnih povezav med kraji 
na podlagi mobilnosti ljudi, blaga in storitev. Funkcionalni 
pristop zahteva tesnejše sodelovanje med kraji in posle-
dično spodbuja njihove razvojne perspektive na vsaj dva 
načina:

 ▪ omogoča jim, da povečajo osnovo virov, ki je potrebna 
za zadovoljevanje potreb ljudi po blaginji;

 ▪ zagotavlja učinkovite naložbe z njihovo usklajeno upo-
rabo in preprečuje potratne/prekrivajoče se naložbe.

Zato funkcionalni pristop k načrtovanju, upravljanju in 
naložbenim politikam prispeva k spodbujanju razvojnega 
potenciala krajev, vključno z obvladovanjem in prilagaja-
njem odlivu delovne sile in begu možganov prek učinko-
vitejšega upravljanja na več ravneh, ki se odziva na 
razvojne izzive na bolj celosten in vključujoč način.
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PRIMER 7 

Strateški in funkcionalni pristop k regeneraciji  
v Torinu (IT)

Mestni svet Torina si prizadeva, da bi se mesto preobliko-
valo iz industrijskega v turistično in privlačno območje in 
ga ponovno uravnotežilo. Njihov ključni izziv je uvedba 
strategije regeneracije, ki temelji na izravnavi hierarhij, 
medsektorskem sodelovanju in usklajevanju prizadevanj 
med vsemi 316 občinami.

Z nacionalnim zakonom je bilo leta 2014 v Italiji oblikova-
nih 10 metropolitanskih mest. Metropolitansko mesto 
Torino (MCT) je eno od teh mest. Novo območje MCT naj 
bi imelo jasno razdelitev prostorskih območij na podlagi 
funkcionalnosti, kar bi povzročilo manjšo lokalno razdro-
bljenost, skladnejšo prostorsko strukturo funkcij in tokov 
ter bolj demokratično zastopanost različnih prostorskih 
območij na velikem ozemlju MCT. Kompleksen analitični 

postopek, ki upošteva številne različne meje in obstoječe 
strukture, je privedel do formalne razdelitve MCT na 11 
homogenih območij (ki niso v skladu s tipologijo funkci-
onalnih urbanih območij OECD/ES).

Organ MCT ima strateško vlogo načrtovanja in 
usklajevanja v vseh občinah znotraj MCT ter je odgovoren 
za splošni strateški razvoj prostora. Novembra 2015 so 
začeli proces priprave Metropolitanskega strateškega 
načrta (MSP), ki obravnava temeljne potrebe 
metropolitanske skupnosti in zagotavlja rešitve za ključne 
probleme. Pričakuje se, da se bo MSP razvijal kot celovit 
in celosten pristop k načrtovanju in razvoju 
metropolitanskega območja.

Vir: ESPON SPIMA, 2018.

4.3 
Strukturna orodja
Strukturna orodja politk vključujejo krepitev sodelovanja 
med pristojnimi organi s prestrukturiranjem oddelkov za 
načrtovanje, da bi lahko učinkoviteje usklajevali prizade-
vanja z drugimi oddelki. Skupno načelo strukturnih orodij 
je, da jih je mogoče uporabiti za formalizacijo odnosov, 
pristojnosti in odgovornosti med sektorskimi vladnimi 
strukturami. To je mogoče doseči s prilagoditvijo novih 
organizacijskih struktur (oddelkov, strokovnih skupin) za 
obravnavo razvoja metropolitanskih območij v upravnih 
praksah regionalnih in lokalnih uprav. Strukturna orodja 
bodo na splošno privedla do združitve organizacijskih 
struktur in/ali učinkovite porazdelitve odgovornosti med 
različne organizacije/enote regionalnih in lokalnih orga-
nov ter drugih ustreznih institucij. Pri uporabi strukturnih 
orodij je treba posebno pozornost nameniti izbiri primer-
nih in učinkovitih strukturnih sprememb v regionalnih in 
lokalnih upravah, ki lahko zagotovijo zmogljivosti, pot-
rebne za načrtovanje metropolitanskih območij.

Prednosti strukturnih orodij politik vključujejo:

 ▪ vzpostavitev ustrezne institucionalne strukture, ki bo 
podpirala prehod s togega (hierarhičnega) upravnega 
sistema na horizontalno deljeno upravljanje;

 ▪ vzpostavitev jasnih institucionalnih struktur, kot so kon-
solidirani organi (oddelki, sveti itd.) za upravljanje 
metropolitanskih območij, lahko omogoči boljše uskla-
jevanje, sodelovanje in komunikacijo med ustreznimi 
institucijami in akterji.

Nova metropolitanska institucija oziroma institucio-
nalna struktura bo učinkovita, če bo imela jasno oprede-
ljene odgovornosti (npr. ki se ne prekrivajo, so lahko 
razumljive itd.). Vloga metropolitanske institucije bi 
morala biti jasno povezana z dejavnostmi drugih lokalnih 
akterjev in ravni uprave. Nove metropolitanske institucije, 
zlasti če jih imenuje višja raven uprave in jih ne izvolijo 
lokalne skupnosti, lahko ustvarijo „razdaljo“ med vlado in 
državljani. Z drugostopenjsko metropolitansko upravo je 
ključnega pomena zagotoviti, da je javnost dobro obveš-
čena in lahko zlahka ugotovi, za kaj sta odgovorni njeni 
lokalna in metropolitanska uprava ter ju lahko postavi 
pred odgovornost.

Vsako novo institucionalno ureditev na metropolitanski 
ravni je treba podpreti z dogovorjenimi finančnimi ure-
ditvami. To lahko na primer vključuje delitev odhodkov za 
storitve, ki temelji na formuli, usklajeno zbiranje prihodkov 
(prek uporabnin, davkov na premoženje, namenskih dav-
kov itd.) ali skupno financiranje (oziroma skupno uporabo 
sredstev) naložb. Ta proces lahko zahteva precejšnjo 
analizo in pogajanja, saj se lahko prednosti virov prihod-
kov, ki so na voljo vsaki lokalni upravi, znatno razlikujejo. 
V primeru novega regionalnega organa ali uprave na 
metropolitanski ravni je ključnega pomena, da imajo 
dostop do zadostnih in zanesljivih virov financiranja za 
trajnostno izpolnjevanje svojih mandatov.

Europe

19ESPON // espon.eu

Kratko poročilo // Ponovna uporaba urbanega prostora



PRIMER 8 

Nove institucionalne strukture za preoblikovanje letališča 
v Plznu (CZ) 

Mestni svet Plzna je želel preurediti nekdanje letališče (v 
bistvu opuščeno območje), ki se razteza od meje mesta 
proti njegovemu središču, v industrijsko bazo za mesto in 
regijo.

Nekdanje letališče je bilo v začetku devetdesetih let prej-
šnjega stoletja opredeljeno kot potencialno razvojno obmo-
čje. Leta 1995 je mestni svet mesta Plzen odobril nov lokalni 
načrt. Za razširitev načrta na celotno območje je bilo treba 
pripraviti strateški razvojni načrt. Ta proces je bil nov za 
mesto Plzen. Strategija je bila na začetku neformalna (tiha 

strategija), vendar se je kmalu preoblikovala v uradne 
mestne politike ter programske in planske dokumente 
(zakonski lokalni načrt). Poleg tega so bile vzpostavljene 
nove institucionalne strukture, npr. mestni urad za načr-
tovanje in razvoj ter Pilsen Holding, JSC.

Prenova je bila uspešna, saj so bili doseženi prvotni cilji. 
Industrijska cona je postala lokacija za več kot 40 podjetij 
in ustvarila med 11 000 in 15 000 delovnih mest.

Vir: ESPON SUPER, 2019.

4.4 
Postopkovna orodja
Postopkovna orodja imajo od zgoraj navzdol omejujočo in 
nadzorno funkcijo za urbano rast (predpisi o dodeljevanju 
zemljišč in urbanizaciji, pridobivanje zemljišč, razlastitev 
zemljišč itd.). Skupno načelo postopkovnih orodij je, da jih 
je mogoče uporabiti za vzpostavitev zakonitih, obveznih 
mehanizmov za načrtovanje metropolitanskih območij 
(predpisi za vzpostavitev metropolitanskih območij, 
zakonski predpisi o rabi zemljišč itd.). To je mogoče 
doseči z uveljavljanjem specifičnih pravnih postopkov s 
strani regionalnih in lokalnih uprav, ki temeljijo na 
predpisih od zgoraj navzdol in postopku usklajevanja. 
Postopkovna orodja bodo na splošno privedla do okoljske 
presoje in strateške presoje vplivov na okolje. Pri uporabi 
postopkovnih orodij je treba posebno pozornost nameniti 
razvoju učinkovitega regulativnega okvira, ki lahko 
zagotovi skladnost med različnimi prostorskimi načrti 
(raba zemljišč) različnih organov in podpira postopek 
odločanja.

Prednosti postopkovnih orodij politik vključujejo:

 ▪ Razvoj zakonodaje ali regulativnih mehanizmov s strani 
nacionalne ali regionalne uprave, namenjenih načrto-
vanju metropolitanskih območij, lahko služi kot podlaga 

za legitimiranje statusa metropolitanskih območij. V 
nekaterih primerih je lahko zakonodajni pristop od zgo-
raj navzdol nujen predpogoj za vzpostavitev jasnih pri-
stojnosti pri načrtovanju metropolitanskih območij.

 ▪ Tudi če obstajajo vizionarski prostorski načrti ali strate-
gije na metropolitanski ravni, je izvajanje teh načrtov 
lahko šibko. Za izboljšanje procesa izvajanja na lokalni 
ravni se lahko uporabijo posebni regulativni mehanizmi. 
Ti vključujejo različne kategorije prostorskih načrtov, 
specifične ureditve rabe zemljišč, orodja za pridobiva-
nje zemljišč, mehanizme za delitev davkov, sisteme 
davčnih bonusov, financiranje večjih naložb v infra-
strukturo in pilotne projekte (čezmejne).

Regulativni ali postopkovni ukrepi so eden najpomemb-
nejših instrumentov politik, ki so lahko zelo učinkoviti pri 
doseganju specifičnih ciljev ali rezultatov. Prehod na kro-
žno gospodarstvo na primer obravnava okoljske izzive, ki 
zahtevajo močno posredovanje države. Regulativni 
instrumenti, kot je določitev omejitev ali ciljev, so lahko 
ključnega pomena pri spodbujanju tega prehoda. 
Določitev ciljev za razvoj opuščenih industrijskih območij 
namesto nepozidanih območij, prepoved netrajnostnih 
proizvodov ali materialov itd. se lahko uporablja na lokalni 
in nacionalni ravni.
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PRIMER 9 

Cilj razvoja opuščenih industrijskih  
območij v Združenem kraljestvu

Vlada Združenega kraljestva je določila cilj, da mora biti 
do leta 2008 vsaj 60 % vseh novih stanovanj zgrajenih na 
opuščenih industrijskih zemljiščih. Do leta 2008 je bilo 
gradnje stanovanj na opuščenih industrijskih območjih v 
angleških regijah blizu 80 %. Kljub temu izjemnemu kvan-

titativnemu uspehu je bilo ugotovljeno, da se vzorci in 
obseg ponovne rabe opuščenih industrijskih zemljišč za 
gradnjo stanovanj v angleških regijah močno razlikujejo.

Vir: SUPER, 2019.

Ponovna uporaba urbanega prostora vključuje tudi ravna-
nje z gradbenimi odpadki in odpadki iz odstranitve objek-
tov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Ponovna upo-
raba gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja 
objektov je ekonomsko in okoljsko upravičena le na zelo 
lokalni ravni zaradi velikega obsega in visokih stroškov 
prevoza, kar lahko povzroči negativne vplive na okolje. 
Vendar pa je kakovost ponovno uporabljenih, recikliranih, 

predelanih in popravljenih izdelkov vse bolj zaskrbljujoča. 
Namen regulativnih ukrepov je zagotoviti kakovost teh 
proizvodov, njihovih procesov, vsebine itd. za boljše 
spodbujanje izdelkov iz sekundarnih materialov. Uveljav-
ljen in uspešen primer tega prihaja iz Nizozemske in 
zadeva ponovno uporabo materialov iz gradbenih odpad-
kov ter odpadkov iz odstranjenih objektov v projektih 
gradnje cest.

PRIMER 10 

Reguliranje kakovosti recikliranih gradbenih odpadkov 
na Nizozemskem

Glavno gonilo recikliranja na Nizozemskem je trden zako-
nodajni okvir, ki prepoveduje odlaganje številnih vrst 
odpadkov, vključno z gradbenimi odpadki in odpadki iz 
odstranjenih objektov. Varno uporabo recikliranih materi-
alov pri gradnji cest (in drugih uporabah v ali na tleh) ureja 
Uredba o kakovosti tal, ki določa mejne vrednosti izce-
janja. Poleg tega več zakonodajnih aktov (npr. v zvezi z 
azbestom) zagotavlja, da v obrate za recikliranje prispejo 
samo nenevarni inertni odpadki. Med postopkom prev-
zema na vratih obrata za recikliranje se opravi končni 
pregled za spremljanje vhodnih odpadkov.

Zahteve za uporabo materialov v cestni gradnji so dolo-
čene v nacionalni smernici – standardne določbe RAW. 
Reciklirani agregati izpolnjujejo vse zahteve za varno 

uporabo v cestni gradnji, ker se predelava kakovostnih 
recikliranih materialov začne veliko pred odstranitvijo 
objektov. Poleg tega se je z zahtevanjem uporabe veči-
noma recikliranih gradbenih odpadkov in odpadkov iz 
odstranjenih objektov namesto neobdelanih materialov iz 
rečnih strug ali kamnolomov na javnih razpisih za gradnjo 
cest ustvaril velik in stabilen trg. Danes se na Nizozem-
skem reciklira skoraj 100 % gradbenih odpadkov in 
odpadkov iz odstranjenih objektov.

Nauk: zagotavljanje kakovosti sekundarnega materiala je 
pomembno pri vzpostavljanju zaupanja potrošnikov v kro-
žno gospodarstvo.

Vir: ESPON CIRCTER, 2019.
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Cilj direktive EU o energetski učinkovitosti stavb 
(Evropska komisija, 2010) je zmanjšati vpliv na okolje, ki 
ga povzroča poraba energije v javnem sektorju, prek 
zelenih javnih naročil. Zelena javna naročila lahko 
povečajo povpraševanje po krožnih materialih, izdelkih in 
storitvah v fazi gradnje projekta, npr. stavb in cest, ter 
življenjske dobe projekta, npr. pri prenovi in uporabi 
potrošnega materiala. Gradbeništvo je eden od ključnih 
sektorjev, na katerega ciljajo zelena javna naročila, z 
merili za zagotavljanje surovin, npr. lesa, aluminija, jekla, 
betona in stekla, pa tudi gradbenih proizvodov, npr. oken, 
stenskih in talnih oblog, opreme za ogrevanje in hlajenje, 

1 Glej: http://ec.europa.eu/environment/gpp/

vidikov obratovanja in konca življenjske dobe stavb, 
vzdrževalnih storitev in izvajanja gradbenih naročil na 
kraju samem. Merila EU za zelena javna naročila se 
lahko uporabijo za lažjo vključitev zelenih zahtev v javno 
razpisno dokumentacijo. Uporaba meril za zelena javna 
naročila v postopku ponovne uporabe urbanega prostora 
lahko spodbuja okoljsko načrtovanje in reciklažno načrto-
vanje, razširjeno odgovornost proizvajalca, preprečeva-
nje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in obnovo. 
Platforma ES za zelena javna naročila1) ponuja številne 
pronicljive vire, dobre prakse in smernice za inovacije v 
smeri krožnih naročil.

PRIMER 11 

Zelena javna naročila za regeneracijo 
urbanega območja v Torinu (IT)

Leta 2011 je mesto Torino razvilo ambiciozen in podroben 
sklop okoljskih smernic za regeneracijo okrožja Barriera 
di Milano. Ta celostni program urbanega razvoja je zaje-
mal 15 gradbenih projektov s skupnimi stroški naložb v 
višini 35 milijonov EUR.

Za vse dejavnosti javnega naročanja, povezane s progra-
mom regeneracije, sta bili razviti dve vrsti okoljskih meril. 
Prva vrsta meril je bila povezana z izboljšanjem lokalnega 
okolja in znatnim vplivanjem na projektiranje, da bi izbolj-
šali uporabnost končnega prostora, vplivali na splošno 
okoljsko udobje ter povečali naseljenost območja, in je 
zajemala vidike, kot so upravljanje površinske padavin-
ske vode, uporaba lokalnih dreves, zelenih streh in fasad 
ter trajnost materialov, ki se uporabljajo za premazovanje 
površin. Druga vrsta meril je bila povezana z vplivi grad-

benih elementov na življenjski cikel in je zajemala vidike, 
kot so uporaba recikliranih materialov ter energetske zah-
teve sistemov ogrevanja in razsvetljave. Ta merila so bila 
vključena v razpisne postopke za spodbujanje izbire pro-
izvodov, tehnik in tehnologij, ki so čim bolj inovativne in 
okolju prijazne.

Eden od gradbenih projektov je bil razvoj novega 
mestnega parka Spina4 na površini 43 000 m2, ki so jo 
prej zasedale stavbe avtomobilske industrije. V projekti-
ranje so bile vključene številne trajnostne značilnosti, ki 
temeljijo na nizu okoljskih smernic, kot so fotonapetostne 
plošče, fotokatalitično tlakovanje, osvetlitev s svetlečimi 
diodami (LED) in uporaba recikliranih materialov.

Vir: SCI-Network, 2012.

4.5 
Finančna orodja
Finančna orodja urejajo razvoj z obdavčitvijo, finančnimi 
ali subvencijskimi sistemi, kot so davek na nepremičnine 
ali davek na rabo zemljišč in odškodninski ukrepi za 
lastnike zemljišč. Skupno načelo finančnih orodij je, da jih 
je mogoče uporabiti za usmerjanje zakonitih, obveznih 
mehanizmov (davčni predpisi itd.) za načrtovanje metro-
politanskih območij. Finančna orodja bodo na splošno 
povzročila ekonomske posege, kot so pristojbine in davki 
za uporabo naravnih virov in zemljišč. Pri uporabi finanč-
nih orodij je treba posebno pozornost nameniti razvoju 
učinkovitega regulativnega okvira, ki lahko zagotovi skla-

dnost med različnimi prostorskimi načrti (raba zemljišč) 
različnih organov in podpira postopek odločanja.

Prednosti finančnih orodij politik vključujejo:

 ▪ namenska sredstva za metropolitansko sodelovanje 
pod pogojem, da imajo lahko regionalni in lokalni organi 
ključno vlogo pri uvedbi pristopa prostorskega načrto-
vanja metropolitanskega območja;

 ▪ vzpostavitev gospodarskih spodbud, ki koristijo vsem, 
za začetek pristopa k načrtovanju metropolitanskih 
območij;

 ▪ pridobitev zadostnega financiranja za spodbujanje 
obsežnejših pogajanj in posvetovanj;
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 ▪ uvedba uravnoteženega davčnega sistema za zmanj-
šanje davčne konkurence.

Prenova opuščenih industrijskih območij je v primerjavi z 
razvojem zelenih površin pogosto zanemarljiva ali eko-
nomsko nesmiselna. Da bi povečali njeno konkurenčnost, 

je treba izvesti celoten sveženj ukrepov, vključno z gospo-
darskimi, pravnimi in davčnimi spodbudami. V obdobju 
2000–2006 so strukturni skladi, porabljeni za EU25, 
znašali 2,25 milijarde EUR za sanacijo industrijskih 
območij in približno 2 milijardi EUR za sanacijo urbanih 
območij.

PRIMER 12 

Uporaba sredstev EU za urbano 
regeneracijo v Lodžu (PL)

Mesto Lodž je bilo dolgo časa brez lokalnih prostorskih 
načrtov, kar je bila velika težava zlasti za mestno sre-
dišče. Lokalni organi so si zaradi možnosti financiranja 
EU za oživitev prizadevali za začetek lokalnega prostor-
skega načrtovanja. Ustanovljen je bil Odbor za oživitev, ki 

so ga sestavljali različni deležniki (nevladne organizacije, 
prebivalci, podjetniki itd.), sprejet pa je bil tudi lokalni pro-
gram za oživitev. Rezultat je bila uspešna izvedba števil-
nih večjih naložb, ki jih je financirala EU.

Vir: ESPON COMPASS, 2018.

Z vključevanjem krožnega gospodarstva v projekte 
urbane regeneracije bi bilo mogoče pridobiti dostop do 
regionalnih, nacionalnih in evropskih finančnih tokov, 
povezanih z regionalno strategijo raziskav in inovacij za 

pametno specializacijo (RIS3). Poleg tega bi bilo mogoče 
povečati vključenost deležnikov pri inovativnih ukrepih in 
projektih.

PRIMER 13 

Uporaba sredstev Interrega za podporo obveščanju za 
prenovo opuščenih industrijskih območij v Norrköpingu (SE)

Občina Norrköping, srednje veliko mesto v regiji 
Östergötland, je želela prenoviti svoje notranje pristani-
ško območje v bližini železniške postaje v privlačno 
mestno sosesko z dobro železniško dostopnostjo. Ta 
projekt tranzitno usmerjene prenove opuščenih industrij-
skih območij je zahteval sanacijo onesnažene zemlje na 
tem območju.

Da bi bilo podzemno onesnaževanje vidno, je bilo s 
financiranjem Interrega ustvarjeno novo orodje. To 

orodje omogoča tridimenzionalne (3D) vizualizacije pod 
zemljo. Testiranje orodja z več kot 400 udeleženci je dalo 
dobre rezultate. Orodje se lahko uporablja v procesih 
načrtovanja in odločanja kot platforma za komunikacijo 
med različnimi deležniki (državljani, načrtovalci, investi-
torji, politiki).

Vir: ESPON COMPASS, 2018.

Urbana regeneracija lahko povzroči znatne stroške in 
brez javnih virov financiranja lahko mesta postanejo odvi-
sna od zasebnega sektorja. Po eni strani to predstavlja 
tveganje odvisnosti od špekulativnih oblik razvoja, ki so 
lahko uspešne ali pa ne. Po drugi strani lahko preveliko 
zanašanje na financiranje zasebnega sektorja povzroči 
tveganja, povezana z vključujočo rabo in podporo drža-
vljanov.

Neposredno financiranje, vključno s posojili, subvenci-
jami in nepovratnimi sredstvi za projekte, podjetja in infra-
strukturo, je pogosto uporabljen instrument v državah, ki 
ga uporabljajo upravni organi na vseh ravneh. Regije in 
mesta lahko prilagodijo instrumente financiranja za pod-
poro razvoju opuščenih industrijskih območij ali projek-
tom urbane regeneracije. Zdi se, da ima večina projektov 
regeneracije, ki jih preučuje projekt ESPON ENSURE, 
kombinacijo javnega in zasebnega financiranja, ki 
podpira njihovo regeneracijo.
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PRIMER 14 

Uporaba javnega in zasebnega financiranja regeneracije 
v Brestu (FR)

V Brestu je zaprtje nekaterih mornariških dejavnosti dalo 
prostor dragoceni urbani regeneraciji na območjih v bližini 
mestnega središča. Pripravljeni so bili načrti za obnovo, k 
vzpostavitvi podlage za pozitivno izvajanje pa so prispe-
vali prožni načrti in široko soglasje med deležniki.

Metropolitanskemu območju Bresta je z usmeritvijo na 
različne programe financiranja, zlasti na nacionalni in 
evropski ravni, uspelo pritegniti sredstva z višjih upravnih 
ravni. Poleg tega je status območja usklajenega načrto-
vanja na komercialnem pristaniškem območju pomenil, 
da so morali lastniki zemljišč plačati „davek za načrtova-
nje“ za svoje nepremičninske projekte, kar je javnemu 
sektorju omogočilo, da je zbral denar za obnovo javne 
infrastrukture (ceste, pločniki itd.). Poleg tega je financira-
nje projektov pogosto vključevalo različne javne akterje 
na različnih ravneh, ki jih je spodbudila sposobnost Brest 

Métropole, da te priložnosti trži, da bi pritegnil zasebna 
sredstva od nepremičninskih investitorjev. Čeprav je 
bilo javno financiranje gonilo, je bilo zasebno financiranje 
potrebno za razvoj zasebnih nepremičnin in dejavnosti, 
vključno s pisarnami, stanovanji in trgovinami. Ta kombi-
nacija nadnacionalnega, nacionalnega in regional-
nega financiranja je bila ključni katalizator.

Doseženi so bili splošnejši cilji in predvideni rezultati, npr. 
obnova opuščenih industrijskih območij, ustvarjanje novih 
mestnih funkcij na obrežju in ohranjanje izbranih morskih 
pristaniških dejavnosti. Vendar niso bili realizirani vsi 
načrti, kot so načrtovane zelene površine v komercialnem 
pristanišču in vsi prosti pogledi, načrtovani med mestom 
ter morjem in pristaniščem, ker so bile zgrajene stavbe 
višje, kot je bilo načrtovano.

Vir: ESPON ENSURE, 2019.

Projekt ESPON ENSURE priporoča izboljšanje učinkovi-
tega, inovativnega in kompleksnega finančnega modela 
za podporo regeneraciji pristaniškega mesta. Za projekte 
regeneracije na splošno je pomembno uravnotežiti finan-
ciranje javnega in zasebnega sektorja pri vzpostavitvi 
učinkovitega, inovativnega in kompleksnega finančnega 
modela. Pri tem si je treba zapomniti, da je čas privablja-
nja različnih vrst financiranja temeljnega pomena in da je 
razpoložljivost financiranja vedno časovno pogojena ter 
odvisna od gospodarskih ciklov in stanja javnih finančnih 
sredstev. Učinkovito združevanje nadnacionalnega, naci-
onalnega in regionalnega financiranja ter upravljanje 
splošne skladnosti in trajnostnega izvajanja projekta je 
ključnega pomena za uspešen projekt regeneracije.

Uporaba davčnih spodbud ali spodbujanje specifičnih 
vrst podjetij ali naložb v gospodarske dejavnosti je v mno-
gih državah precej priljubljeno. Oblasti so začele preuče-
vati uporabo teh instrumentov za podporo zelenim gospo-

darskim dejavnostim; na primer, davčne spodbude za 
vključitev čistih tehnologij v proizvodni proces so zdaj na 
voljo v Baskiji, na Nizozemskem, v Združenem kraljestvu 
itd. Regije in mesta lahko v okviru svojega lokalnega dav-
čnega sistema uporabijo davčne spodbude za spodbuja-
nje naložb v krožna podjetja in tehnologije.

V okviru projekta ESPON SPIMA je bilo ugotovljeno, da 
spodbujanje samo na nacionalni ali regionalni ravni 
pogosto ne zadostuje za dosego konkretnih sprememb 
na netrajnostnih območjih. Pogosto je treba oblikovati 
spodbude za napredke pri upravljanju metropolitanskih 
območij, najmočnejše spodbude pa so običajno pove-
zane s financiranjem. Vse spremembe ali izboljšave 
veljavnih politik ali okvirov za prostorsko načrtovanje in/ali 
financiranje na ravni lokalne uprave je treba upoštevati 
(ali bi jih bilo treba upoštevati) hkrati, da se zagotovi, da 
so takšne politike dobro usklajene na vseh ravneh uprave.
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PRIMER 15 

Spodbude za večji delež zelenih streh  
v Linzu (AT)

V šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja je Linz 
doživel gospodarski razcvet z visoko degradacijo okolja, 
kar je povzročilo dramatično izgubo zelenih površin in 
poslabšanje kakovosti življenja.

Občinski načrt zelenih površin iz leta 1984 je med drugim 
vključeval spodbude za povečanje ozelenitve na pozida-
nih površinah, da bi se zmanjšalo onesnaževanje zraka. 
Temeljil je na naslednjih štirih stebrih: (1) zanesljiva 
temeljna raziskava, (2) pravno zavezujoči razvojni načrti, 

(3) finančna podpora ter (4) obveščanje in oglaševanje. 
Načrt je močno temeljil na predpisanih instrumentih, na 
regionalni ravni pa se je izvajalo bolj neformalno načrto-
vanje v obliki regionalnih forumov.

S pomočjo tega načrta in spodbud se je mesto Linz spre-
menilo v postindustrijsko mesto in je od leta 2008 uradno 
priznano kot vodilno mesto z vidika zelenih streh v Avstriji.

Vir: ESPON SUPER, 2019.

4.6 
Sodelovalna orodja
Namen sodelovalnih orodij je začeti posebna prizadeva-
nja za sodelovanje z enako udeležbo vseh vpletenih 
deležnikov, kar vodi k dogovoru o posebnem načrtu.

Skupno načelo sodelovalnih orodij je, da jih je mogoče 
uporabiti za vzpostavitev sodelovalnih procesov med šte-
vilnimi akterji, pri čemer je končni cilj soočanje z izzivi 
razvoja metropolitanskih območij. To je mogoče doseči z 
vključevanjem več akterjev v proces načrtovanja metro-
politanskih območij (na vseh ravneh vladnih in političnih 
sektorjev) prek posvetovanja, komuniciranja in pogajanj 
med akterji. Sodelovalna orodja bodo na splošno imela 
za posledico sodelovalne ustanove, v katerih bo udeleže-
nih več akterjev. Pri uporabi sodelovalnih orodij je treba 
posebno pozornost nameniti zagotavljanju učinkovite in 
stalne komunikacije ter vzpostavljanju soglasja med več 
akterji v stalno spreminjajočih se institucionalnih okoljih in 
v postopkih odločanja.

Prednosti sodelovalnih orodij vključujejo:

 ▪ podpiranje vključevanja, sodelovanja in komuniciranja 
med akterji v razdrobljenih administrativnih strukturah 
upravljanja, da se okrepi interakcija akterjev in se opol-
nomočijo za sodelovanje v mrežah deljenega upravlja-
nja za strateško načrtovanje in izvajanje razvoja metro-
politanskih območij;

 ▪ mobilizacijo obstoječih prizadevanj za sodelovanje, kot 
so vprašanja v zvezi s prevozom preko mestnih meja, 
da se začne sodelovanje pri drugih strateških 
vprašanjih;

 ▪ ustvarjanje spodbud za sodelovanje od zgoraj navzdol 
in od spodaj navzgor z uradnim priznanjem, finančno 

podporo ali sodelovalnimi sporazumi, ki jih vzpostavijo 
vladni akterji:

 - od zgoraj navzdol: če obstajajo zapletena navzkrižja 
interesov, ki lahko vplivajo na večja ozemlja, je 
pomembna vloga nacionalne vlade na začetku 
sodelovanja.

 - od spodaj navzgor: skupine manjših občin, vključno s 
skupnostmi in podjetji, se lahko vključijo v pristop od 
spodaj navzgor v zvezi z vprašanjem politike ali 
področjem, ki se lahko razširi tudi na ravni drugih 
akterjev in uprav.

Vključitev vseh zadevnih akterjev v proces je ključnega 
pomena za zagotovitev uspešne dejavnosti regeneracije. 
Prvi korak je razumeti, kdo so glavni akterji, partnerji in 
deležniki, s katerimi je treba sodelovati, in zakaj; kakšni 
so njihovi odnosi in njihovi pogledi na izzive metropolitan-
skih območij in priložnosti? Upoštevati je treba ne le vla-
dne akterje na različnih ravneh in političnih področjih, 
ampak tudi sosedske skupnosti, podjetja, nevladne orga-
nizacije, okoljske skupine, raziskovalne subjekte itd. 
Drugi korak je določitev, kako se lahko deležniki mobilizi-
rajo za projekt regeneracije; kaj imajo od tega. 
Sodelovanje deležnikov bi se moralo začeti čim prej, npr. 
z javnomnenjskimi raziskavami in dialogi o zasnovi 
samega procesa. V nekaterih primerih si je treba bolj 
usklajeno prizadevati za pridobivanje mnenj in povratnih 
informacij od lokalnih deležnikov do različnih nosilcev in 
medijev. Zlasti je pomembno, da so vsi stroški ali koristi 
jasno sporočeni in da je pojasnjen vsak vpliv na prebi-
valce (npr. kot uporabnike javnih storitev, kot davkoplače-
valce, kot volivce) ter tudi, kako bo javnost imela dostop 
do vseh predlaganih novih postopkov upravljanja metro-
politanskega območja.
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Sodelovanje državljanov je postalo temeljni sestavni del 
večine dejavnosti prostorskega načrtovanja in urbane 
regeneracije. Norrköping (SE) je na primer ljudi angažiral 
z edinstvenimi slikami, imenovanimi „obdukcija Zemlje“, 
ter skozi celoten proces organiziral več srečanj in posve-
tovanj. Reykjavik (IS) je organiziral srečanja v vsakem 

mestnem okrožju in zagotovil, da so bile zahteve državlja-
nov slišane in sprejete v načrtih, kjer je bilo to mogoče. 
Basel (CH) je razvil skupino za spremljanje, ki je vključe-
vala državljane in druge organizacije. Njihove povratne 
informacije niso zavezujoče, vendar jih je uprava še 
vedno dolžna preučiti in oceniti.

PRIMER 16 

Laboratoriji za oblikovanje politik za začasne 
prostore v Lillu (FR)

Evropska metropola Lille (MEL) je naštela več kot 5000 
praznih prostorov, kot so opuščena industrijska območja, 
neizkoriščene pisarne in nezasedena stanovanja, in je 
želela omogočiti začasno uporabo, bodisi z notranjim 
upravljanjem bodisi prek tretje osebe.

Delovna skupina za začasno uporabo, ki jo je sestavljalo 
20 javnih uslužbencev in štirje oblikovalci, je v zvezi s tem 
iskala operativno organizacijo. Začeli so postopek 
„akcijskega raziskovanja“, tako da so se pretvarjali, da 
je laboratorij za oblikovanje javne politike že operativen, 

in izvedli več pilotnih projektov kot poskuse, ki so privedli 
do postopnega oblikovanja dejanske strukture laborato-
rija javne politike.

Med tem postopkom si je delovna skupina pomagala tudi 
z izkušnjami omrežja URBACT REFILL. Deset mest, 
vključenih v to omrežje, je razvilo načrt za začasno upo-
rabo. Ta načrt je bil uporabljen za vzpostavitev prakse 
začasne uporabe v mestu.

Vir: URBACT, 2020.

Mesta, vključena v projekt ESPON ENSURE, so poka-
zala jasne trende v smeri javno-zasebnih partnerstev 
ali drugih oblik skupnega dogovora. Eden od glavnih 
razlogov za to so velikost, stroški in kompleksnost projek-
tov obalne in pristaniške regeneracije. Javno-zasebna 
partnerstva v teh projektih so večinoma povezana z last-
ništvom zemljišč. Vendar se vloga akterjev iz zasebnega 
sektorja od države do države razlikuje in se pojavlja v 
različnih sistemih upravljanja – centraliziranih in decen-
traliziranih. Drugi dejavnik za javno-zasebno partnerstvo 

so inovativne zasebne pobude. Zagonska gibanja so se 
izkazala za pomemben vir inovacij, gospodarskih prilož-
nosti ter potenciala za blaginjo in konkurenčnost v regiji 
ali mestu. V skladu s tem trendom je lahko obetavno 
spodbujati trajnostne inovacije in inovacije krožnega 
gospodarstva s podpiranjem inovacijskih inkubatorjev in 
pospeševalnikov, ki se osredotočajo na trajnostne rešitve 
in podjetja. Obstoječe prakse lahko ponudijo zglede in 
izkušnje regijam ter mestom, ki načrtujejo lastne zagonske 
podporne programe.
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PRIMER 17 

Javno-zasebno partnerstvo pri preobrazbi opuščenega  
industrijskega območja v Plovdivu (BG)

Leta 2019 se je porodila ideja o izkoriščanju znanstve-
nega potenciala mesta za nadomestitev opuščenih voja-
ških proizvodnih baz z visokotehnološkim industrijskim 
parkom. To je bilo izvedeno prek javno-zasebnega par-
tnerstva med občino, državo in poslovnim sektorjem.

Cilj projekta je oživiti tesne vezi med izobraževanjem, 
visoko tehnologijo in podjetji s spodbujanjem kulture kot 
gonilne sile in ustvarjalne industrije, in sicer s sprožitvijo 
učinkovitih javno-zasebnih partnerstev za uspešno 
upravljanje kulturnih virov ter z ustvarjanjem pogojev za 
stalno izobraževanje. Poleg tega je načrt vključeval 

dodatne kvalifikacije turističnih in kulturnih menedžerjev 
ter uporabo strategij najboljše prakse in modelov za 
prijavo za evropsko prestolnico kulture. Tehnološki park 
„Gladno Pole“ si prizadeva zagotoviti prostor za 
najsodobnejše dosežke na področju kmetijske tehnologije 
in izobraževanja.

Projekt spodbuja trajnostno (gospodarsko, okoljsko in 
socialno) preoblikovanje nerazvitega območja mesta s 
spodbujanjem kulturnega podjetništva za boj proti brez-
poselnosti.

Vir: ESPON SUPER, 2019.

Prostovoljni sporazumi med vladami in akterji v indu-
striji so lahko učinkovit način za dopolnitev strateške 
zakonodaje pri spodbujanju napredka na poti h krožnemu 
gospodarstvu. Prostovoljni sporazumi in pobude se 
pogosto uporabljajo v številnih državah članicah ter 
veljajo za odlično orodje za vključevanje različnih deležni-
kov. Presegajo zakonske obveznosti in obravnavajo 

regulativne ovire za projekte/naložbe v smeri trajnosti ter 
vključujejo tehnike varčevanja z energijo, učinkovito rabo 
vode, trajnostni promet, alternativne gradbene materiale 
in trajnostne proizvodne sisteme v kmetijstvu. Prostovoljni 
sporazumi se lahko uporabljajo tudi na lokalni ali regio-
nalni ravni.

PRIMER 18 

Prostovoljni sporazum in cilj pri urbani prenovi 
v Franciji (FR)

V začetku 2000-ih je bilo treba ponovno razmisliti o fran-
coskem sistemu prostorskega načrtovanja glede na nove 
potrebe in gospodarske okoliščine. Francoski zakon o 
urbani solidarnosti in prenovi (SRU), ki je bil sprejet leta 
2000, je temeljil na skladnosti načrtovanja, urbani solidar-
nosti, trajnostnem razvoju ter boljši povezanosti med rabo 
prostora in prometom.

Zakon je decentraliziral načrtovanje na lokalne organe. 
Vsaka občina je bila popolnoma svobodna pri organizaciji 
urbanega razvoja in oblikovanju lastnih gradbenih pravil. 
Podpirale so jih lokalne državne službe. Poleg tega je 

zakon določil, da mora biti vsaj 20 % vseh novih stano-
vanj namenjenih socialnim stanovanjem. Za zmanjšanje 
uporabe osebnega prometa in boj proti širjenju urbanih 
območij je zakon spodbudil usklajevanje načrtovanja 
infrastrukture in javnega prevoza.

Zakon je veljal za manj uspešnega v smislu javnega pre-
voza in decentralizacije, vendar za koristnega za razvoj 
socialnih stanovanj.

Vir: ESPON SUPER, 2019.
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Vključitev mest in omrežij mest je pomembno orodje za 
vzpostavitev praks primerjalne analize in opredelitev 
položaja posameznih mest pri obravnavanju razvoja 
metropolitanskih območij, izzivov, s katerimi se soočajo, 
in najboljših pristopov za soočanje s temi izzivi. Lokalne 
oblasti morajo biti ustrezno obveščene o prihodnjih prilo-
žnostih za prilagoditev uspešnih primerov trajnostnega 

razvoja, izboljšav storitev ali stroškovno učinkovitih praks. 
Potrebni so zadostni viri, čas in zmogljivost za izvajanje 
primerjalnih pregledov ter razvoj celovitih podatkov in 
indeksov za merjenje poteka razvoja metropolitanskih 
območij in učinkovitosti upravljanja metropolitanskih 
območij.

PRIMER 19 

Omrežje URBACT kot navdih za urbano  
regeneracijo v Heerlenu (NL)

Heerlen je bil nekoč uspešno središče premogovništva, 
vendar je bil po zaprtju rudnikov gospodarsko prizadet. V 
zadnjih nekaj desetletjih pa je Heerlen proaktivno spod-
bujal regeneracijo mesta in združeval različne deležnike v 
prizadevanjih za izboljšanje privlačnosti mesta.

Heerlen se je pridružil mreži URBACT CityCentreDoctor 
Network, da bi ambicije preoblikoval v dejanja in spodbu-
dil večjo udeležbo državljanov. Leta 2016 je mesto usta-
novilo lokalno skupino URBACT in izvedlo temeljito ana-
lizo kraja ter raziskavo med prebivalci, v kateri so bili 
opredeljeni glavni izzivi in cilji mesta. Občina je skupaj z 
lokalnimi deležniki razvila 26 ambicij za spremembe, 

vključno s preoblikovanjem izpraznjenih nepremičnin za 
ustvarjalne industrije, preoblikovanjem mestnih trgov, 
povečanjem zelenih površin, obnovo stavbnih fasad, pod-
poro ulični umetnosti, omogočanjem celoletnih javnih 
dogodkov in vlaganjem v „mestni laboratorij“. Lokalna 
skupina URBACT je sodelovala pri uresničevanju  
26 ambicij.

Ocene kažejo, da je Heerlenovo mestno središče postalo 
bolj zeleno in da več ljudi uporablja javne prostore.

Vir: URBACT, 2019.
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5 
Priporočila politik
Za povečanje ponovne uporabe urbanega prostora ter 
ustvarjanje bolj trajnostnega urbanega razvoja priporo-
čamo naslednje:

 ▪ Opredeliti najpomembnejše javne in zasebne deležnike 
ter v zgodnji fazi vključiti državljane in ustrezne 
deležnike v usmerjen proces ustvarjanja idej. Razviti 
dolg seznam zamisli in določiti prednostne naloge na 
podlagi jasnega okvira načrtovanja.

 ▪ Opredeliti priložnosti, tveganja in omejitve za pri-
hodnji razvoj in pravočasno sprejeti odločitev, da se 
industrijske in urbane funkcije ohranijo ločene ali pa se 
povežejo. Identificirati lastnike zemljišč, opredeliti 
njihove posebne interese pri urbani regeneraciji in oce-
niti posledice za čas regeneracije.

 ▪ Vključiti arhitekte in projektante ter zaprositi za načrte 
alternativne rabe zemljišč. Uporabiti potreben čas in 
sredstva za razprave in nadaljnje izboljšave. V to fazo 
naj bodo dejavno vključeni državljani in drugi deležniki, 
vključno z lastniki zemljišč in potencialnimi vlagatelji.

 ▪ Po izdelavi celostne razvojne vizije in izbiri strateškega 
načrta pripraviti časovni načrt.

 ▪ Odločiti se, katere vloge in odgovornosti so v postopku 
različnih javnih in zasebnih deležnikov. Jasno povedati, 
kdo vodi in usklajuje proces, ter zagotoviti, da bo ta 
vloga postavljena na dovolj visoko organizacijsko raven 
z zagotovljenim dostopom do finančnih virov.

 ▪ Razčleniti celoten načrt in opredeliti posamezne pro-
jekte načrta. Vključiti tehnične in gospodarske strokov-
njake za nadaljnjo oblikovanje ter oceno ekonomske in 
finančne zmogljivosti posameznih projektov in celot-
nega načrta.

 ▪ Zagotoviti, da so na voljo potrebna zemljišča in 
finančni proračuni. Ugotoviti, kakšni so potrebni pri-
spevki drugih javnih organov in kaj se lahko še vedno 
zahteva od zasebnih vlagateljev. Razmisliti o morebi-
tnih modelih javno-zasebnega partnerstva za izva-
janje in se odločiti, kako se lahko projekti delijo med 
javnimi in zasebnimi akterji, hkrati pa ohraniti zadovo-
ljive gospodarske in finančne stopnje donosa.

 ▪ Redno spremljati in ocenjevati izvajanje na podlagi 
vizij in ciljev, če je mogoče, kot integrirani del obstoječih 
procesov načrtovanja. Prilagoditi načrt, kadar je to pot-
rebno za boljši izid, vendar pozorno spremljati finančno 
in ekonomsko upravičenost prilagoditev, o katerih bi se 
lahko pogajali in se o njih odločili.
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