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IZKUŠNJA STATUS

»Prostorski načrtovalci ne delujejo na nevtralnem prizorišču, v idealnem liberalnem okolju, v katerem imajo vsi prizadeti 
interesi glas; delujejo znotraj političnih institucij, se ukvarjajo s političnimi vprašanji, problemi, katerih najbolj osnovne 
vrednote (recimo, zaščita prebivalstva) so za nekatere sprejemljive, za druge pa sporne. Vsaka načrtovana odločitev se mora 
soočiti s politično realnostjo.«

John FORESTER, 1989
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STATUS na kratko
Pietro Elisei

platforme za JV Evropo možno hraniti in promovirati primere 
dobre prakse in nastajajoča omrežja inovativnih mest. 
Platforma bo predstavljala spomin o izvedenih načrtih in po-
litikah v projektu in tako postala virtualna platforma, preko 
katere se bodo lahko razvijale tudi bodoče inovativne in pa-
metne storitve  za mesta prihodnosti v JV Evropi.

Posebni cilji projekta STATUS so:
1. Seznanjanje malih in srednjevelikih mest v JV Evropi z 

integriranim pristopom urbanističnega načrtovanja
2. Vzpostavitev struktur za sodelovanje med pomembnimi 

deležniki in malimi in srednjevilikimi mesti ter na ta 
način spodbujati nove poslovne priložnosti: spodbujanje 
povezovanja med občinami, investitorji, raziskovalnimi 
inštituti in drugimi

3. Vzpostavitev medmestne platforme za izmenjavo znanja 
o urbanih in teritorialnih razvojnih tematikah pri čemer 
bo najprej poudarek na mestih in urbanih sistemih v JV 
Evropi.

4. Definiranje korakov in potrebnih vsebin za začetek lokal-
nih urbanih procesov, za zasnovo Urbanih teritorialnih 
agend sodelujočih mest in vzpostavitev Urbanih centrov

EU program Jugovzhodna Evropa je pomemben inštrument za 
spodbujanje regionalnega razvoja in teritorialnega sodelovanja, 
katerega glavni namen je izboljšati integracijo in konkurenč-
nost na območju Balkana, Jadrana ter delno srednje Evrope, 
torej na območju (gledano z geopolitičnega vidika) polnega 
različnih identitet in občutljivih urbanih problemov.

Projektni partnerji smo v projektu izdelali različne inštrumen-
te in metode za učinkovitejšo uporabo sredstev kohezijskega 
sklada. Poseben poudarek je bil na izboljšanju konkurenčnosti 
urbanih območij, celovite prenove degradiranih območij ter 
vzpostavitvi Urbanih centrov, kot krajev, kjer se lahko vzpo-
stavlja urbani dialog in razvijajo inovativne ideje.

Glavni izziv projekta STATUS je opredeliti urbane projekte z 
močnim vključevanje lokalne skupnosti ter hkrati oblikovati 
“urbane akcijske skupine” ki bodo pomagale definirate bolj 
trajnostne in trajne strategije razvoja. Projekt je poizkus, pri 
katerem smo lahko opazovali kako lahko različne akcije lokal-
nih skupnosti v državah JV Evrope (pri čemer so mnoge od njih 

Projekt STATUS obravnava problem nepovezanega urbane-
ga in regionalnega razvoja v jugovzhodni Evropi. Kot možno 
rešitev problema predlaga skupni pristop, ki lahko pomaga 
majhnim in srednjevelikim mestom pri zasnovi integriranih 
trajnostnih razvojnih načrtov, ki so prilagojeni specifičnostim 
posameznega mesta s hkratno uporabo participativnih orodij.

Območje obravnave projekta STATUS definirajo tri makro ob-
močja, oz. makro regije: t.i. srednja Evropa v ožjem pomenu 
(Mitteleuropa -Avstrija in Slovenija), post-socialistične države 
(Srbija, Črna gora in Romunija) ter severni del osrednjega 
Sredozemskega morja (Italija in Grčija). S strogo geografskega 
vidika, STATUS vključuje alpski
svet, pretežni del Balkanskega polotoka ter del Sredozemlja. V 
smislu tradicije prostorskega načrtovanja mest ki so sodelovala 
v projektu, lahko v zelo grobem razdelimo pristope na dva 
različna sistema:

a) decentraliziran pristop, ki je obogaten z različnimi pro-
storskimi politikami in dodatnimi strateškimi instru-
menti ter hkrati tradicionalno vključuje participativno 
načrtovanje (Schwechat (Dunaj), Regione Abruzzo, 
Provincia di Foggia).

b.) centralističen pristop, ki v glavnem temelji na zastare-
lem sklopu strogih normativnih prostorskih načrtov, ki 
praviloma ne vključujejo zainteresirane javnosti v pro-
cesu načrtovanja in odločanja (Alba Iulia, Baia Mare, 
Balti, Drama, Herceg Novi, Kavala, Temerin in Satu 
Mare).

Seveda v podrobnostih obstaja med posameznimi sistemi pro-
storskega načrtovanja veliko razlik, tako na nivoju izkušenj z 
EU kohezijo in prostorskimi politikami, kot tudi na podro-
čju sistema izobraževanja prostorskega načrtovanja in različnih 
tradicionalnih pristopov. Toda vsi STATUS-ovi projektni par-
tnerji so se dogovorili o oblikovanju strateškega načrta, teme-
lječem na učinkovitem  participativnem procesu načrtovanja, 
ki vključuje interesne skupine in lokalne skupnosti.

Splošni cilj projekta STATUS je pomagati mestnim (občin-
skim) oblastem v državah JV Evrope, da razvijejo svoje strateške 
teritorialne/urbane agende (ST/UA) kot orodje za trajnosten 
in integrativen razvoj ter da v nadaljevanju učinkovito izvede-
jo tudi Urbane centre. Prav tako bo preko STATUS spletne 
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post-socialnistične in še vedno delujejo po principu sprejema-
nja odločitev od zgoraj navzdol) omogočijo boljše upravljanje 
pri pripravi strateških teritorialnih in urbanih odločitev.

Partnerji iz Grčije, Črne gore, Romunije in Srbije so v projektu 
vključili obe dimenziji, tako pripravo strategije integriranega 

Partnerji projekta STATUS

Teritorialni partnerji: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Slovenija; Občina Kavala, Grčija; Združenje za 
medobčinski razvoj Alba Iulia, Romunija; Metropolitansko združenje Baia Mare, Romunija; Fundacija Graphi-
tech, Trento, Italija; Srednjeevropski inštitut za tehnologijo ALANOVA CEIT, Avstrija; Pokrajina Foggia, Italija; 
Občina Schwechat, Avstrija; Dežela Abruci – Direktorat za splošne zadeve, zakonodajo in EU politike, zunanje 
zadeve, energijo, okolje, parke, Italija; Gospodarska zbornica občine Drama, Grčija; Občina Satu Mare, Romu-
nija; Občina Herceg Novi, Črna gora; Razvojna agencija občine Temerin, Srbija; Mestna občina Balti, Moldavija.

Strokovni partnerji: Urbanistični inštitut Republike Slovenije; Romunska zveza urbanistov; Ministrstvo za 
regionalni razvoj in javno upravo, Romunija;  ISOCARP, Nizozemska; Državni urbanistični inštitut – INU, Italija; 
IFHP, Nizozemska; CEIT Alanova, Avstrija; Fundacija Graphitect, Italija; Center za ekološke vire CER, Ukrajina.

Pridruženi partnerji opazovalci: RICS, Belgija; Global City Indicators Facility, Kalifornija, ZDA.

urbanega razvoja, kot tudi različnih parcitipativnih pristopov. 
Po drugi strani je bil pri italijanskih partnerjih parcitipativni 
pristop že dovolj dobro vgrajen v obstoječi prostorsko-načrto-
valski process, medtem ko je večjo težavo predstavljal integra-
tivni pristop v smeri učinkovitega upravljanja prostora.
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MESTNA PLATFORMA JUGOVZHODNE EVROPE

Način sprejemanja odločitev kljub upoštevanju sprememb v 
prostoru se v mnogih evropskih mestih spreminja. Ta pojav 
je še posebno izrazit v območju jugovzhodne Evrope za ka-
tero je značilen centraliziran sistem odločanja z minimalnim 
prenosom pristojnosti odločanja in uvajanju participativnih 
procesov, ki so potrebni za celovit prostorski razvoj.

STATUS platforma, kot eden izmed glavnih rezultatov pro-
jekta, se sooča z izzivi procesov, ki vodijo do dolgoročnega 
trajnostnega razvoja na lokalnem nivoju in regijah in ki obi-
čajno ne vključujejo civilne družbe v načrtovalske procese v 
vseh fazah načrtovanja.

Projekt STATUS – Strateške teritorialne agende za urbane sis-
teme malih in srednje velikih mest, predstavlja uspešno pilotno 
aktivnost / ukrep, v kateri je 10 mest in regij s pomočjo različ-
nih participatornih orodij skupaj razvijalo pristope za izdelavo 
celovitih trajnostnih urbanih agend in strategij temelječe na 
participativnih pristopih načrtovanja.

Jugovzhodna Evropa do danes ni predstavila platfome, ki bi 
bila v pomoč pri razvoju urbanih strategij malih in srednje 
velikih mest. Cilj mestne platforme jugovzhodne Evrope je 
bil zapolniti to vrzel z oblikovanjem že uspešno preizkušenih 
metodologij in primeri dobrih praks ter jih vključiti v virtu-
alno platformo, ki bo v pomoč pri oblikovanju inovativnih 
in pametnih rešitev v mestih jugovzhodne Evrope v bodoče.
Ena glavnih lekcij projekta je, da je sodelovanje tako na lokalni 
ravni med interesnimi skupinami kot tudi na evropski ravni, 
med mesti in regijami, ki se srečujejo z podobnimi razvojnimi 
izzivi, ključnega pomena za doseganje trajnostne, pametne in 
vključene evropske družbe. Zato v tej platformi, ne samo da 
delimo izkušnje celovitega participatornega načrtovanja, tem-
več so dobrodošle izkušnje iz celotne jugovzhodne Evrope, ki 
lahko predstavljajo najboljše primere dobre prakse in zgodbe 
o uspehu.

Območje Programa Jugovzhodna Evropa

"Priti skupaj je začetek. Ostati skupaj je napredek. Delati skupaj je uspeh."
Henry Ford
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PROCES

Cilj projekta STATUS je bil pomagati občinskim in mestnim 
upravam držav Jugovzhodne Evrope pri pripravi Strateških te-
ritorialnih /urbanih agend (ST / UA) (glede na velikost obmo-
čja načrtovanja), kot orodju za celostni trajnostni razvoj. Prav 
tako je bil cilj projekta pomagati občinam vzpostaviti Urbane 
centre (UC) in spremljati izvajanje agend s pomočjo t.i. urba-
nih projektnih skupin (Urban Task Force). 
Proces, ki je bil razvit znotraj projekta, omogoča mestom in 
regijam da posnemajo rezultate in se tako osredotočijo na 
evropske prioritete na prelomu programskega obdobja:

•	 Osredotočanje na razpoložljiva sredstva Evropske kohe-
zijske politike, 

•	 Razvoj mest in regij s pametnim prepletanjem različnih 
tematik, vzpostavljanjem odnosa med urbanih in rural-
nim, vključevanjem pomembnih deležnikov ter učinko-
viti izrabi različnih virov denarja, 

•	 Izogibanje razpršenosti in nizke donosnosti naložb,
•	 spodbujanje pripadnosti projektom in zagotavljanje večje 

preglednost v vseh fazah razvoja.

Na kratko ima STATUS metodologija naslednje korake:
•	 Seznanjanje občinskih in mestnih uprav malih in srednje 

velikih mest v JV Evropi s pristopom celostnega urbanega 
programiranja;

•	 Zbiranje informacij in ustvarjanje jasnega vpogleda v tre-
nutno stanje lokalnega razvoja kot tudi zbiranje podat-
kov o veljavnih načrtih, programih, politikah, projektih 
in večjih naložbah v mestih in regijah;

•	 Vzpostavitev struktur za sodelovanje med deležniki ter 
promocijo poslovnih priložnosti v malih in srednje ve-
likih mestih: spodbujanje partnerstev med občinami, 
investitorji, raziskovalnimi inštituti in drugimi;

•	 Definiranje potrebnih korakov in vsebin za oblikovanje 
lokalnih razvojnih urbanih / teritorialnih agend;

•	 Priprava orodij za dolgoročno nadaljevanje in implemen-
tacijo razvojnih vizij za teritorialno kohezijo: Urbani cen-
tri in formalno ustanovljene Urbane projektne skupine 
(Urban Task Forces);

•	 vzpostavitev Platforme za mesta (City-platform), ki omo-
goča izmenjavo znanja o temah povezanih z urbanih in 
teritorialnim razvojem, pri čemer je v prvi fazi poudarek 
na mestih in urbanih sistemih jugovzhodne Evrope.

Shema metodologije
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KONCEPT

Deležniki

V procesu vključevanja širše javnosti so deležniki osebe, inštitu-
cije, organizacije ali posebne skupine ljudi z različnimi interesi 
in pomisleki do projekta, ki bo v primeru realizacije le tega na 
tak ali drugačen način vplival nanje. Deležniki so pomembni 
akterji, saj igrajo pomembno vlogo v razvoju projekta in lahko 
izboljšajo kvaliteto končne rešitve. Deležniki lahko projektu 
zagotavljajo dragocen prispevek s svojimi strokovnimi znanji, 
sposobnostmi in izkušnjami.

Deležniki so lahko obstoječi ali potencialni uporabniki rezul-
tatov predvidenega projekta in so lahko opredeljeni na podlagi 
različnih vidikov v eno ali več kategorij. 

Deležniki v projektu STATUS so sestavljani iz različnih urba-
nih akterjev: inštitucij (javna uprava s področja urbanističnega 
in regionalnega načrtovanja), zasebniki (mala, srednja in veli-
ka podjetja, zbornice, fundacije, …) nevladne organizacije in 
skupine prebivalcev. Sodoben pristop pri tovrstnih projektih 
omogoča odprt dialog z vsemi zainteresiranimi skupinami, ter 
jim tako mogoči aktivno vlogo pri zasnovi Strateških terito-
rialnih agend.

Deležnike lahko razdelimo glede na njihov interese ter njihov 
vpliv v primarne in sekundarne deležnike. Primarni deležniki 
imajo visoko stopnjo interaktivnosti in so bistvenega pomena 
za uspeh projekta. Sekundarni deležniki lahko vplivajo na pro-
jekt ali pa projekt vpliva nanje, vendar niso bistvenega pomena 
za uspešno izvedbo projekta.

Glede cilje projekta STATUS lahko deležnike delimo na:

Primarne deležnike:
•	 Javna uprava na vseh administrativnih ravneh:
•	 Nacionalna raven: ministrstva s področja okolja in ure-

janja prostora, razvojne agencije, sektorji (ki se ukvarjajo 
z mobilnostjo, varstvom narave, geologijo, gozdovi, itd), 
statistični urad, kartiranje, GIS, dobavitelji energije, itd.

•	 Regionalna raven: regionalne razvojne agencije, itd.
•	 Lokalna raven: občine, upravne enote in druge izpostave 

države na lokalni ravni
•	 Poslovni: nepremičninske agencije, investitorji, arhitek-

turne zbornice, inženirske zbornice, …

•	 Izobraževalne in raziskovalne institucije: univerze, sre-
dnje šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje, itd.

Sekundarne deležnike:
•	 Civilna družba in nevladne organizacije
•	 Klubi, društva in skupine aktivistov
•	 Splošno javnost
•	 Komunikacijski mediji

Vključevanje deležnikov

Vključevanje deležnikov je kontinuiran proces, s katerim orga-
nizacija vključuje ljudi, ki bi bili lahko prizadeti z odločitvami, 
sprejetimi v okviru projekta. Poleg tega lahko deležniki vpli-
vajo na izvajanja procesov in na rezultate v celotnem obdobju 
projekta.

Vključevanje deležnikov je oblika upravljanja tveganj projekta 
in mora biti ključno orodje vsakega trajnostnega razvoja. Z 
angažiranostjo interesnih skupin in z analizo deležnikov lahko 
pravočasno prepoznamo možna tveganja ter se jim tudi lažje 
izognemo. Tveganja se nato obravnava s pomočjo registra tve-
ganj kjer se ustrezno opredelijo možnosti za njihovo ublažitev 
oziroma se opredeli načrt možnih ukrepov v primeru nastanka.

Projekt STATUS mora sodelovati s številnimi skupinami de-
ležnikov z različnimi interesi, skrbmi, potrebami in stopnjami 
vpliva. Za uspešen projekt je bistveno, da jih prepoznamo, po-
znamo njihove težave in jih motiviramo skozi vse faze razvoja 
projekta.

Področni pristop

Področni pristop predstavlja razmejitev na urbano ali drugo 
teritorialno območje, za katerega je skupna določena značil-
nost, na primer homogenost, socialna kohezivnost, občutek 
pripadnosti, skupne potrebe in pričakovanja. Pravilna defini-
cija obravnavanega območja olajša zaznavo lokalnih prednosti 
in slabosti, nevarnosti in priložnosti, endogenega potenciala in 
identifikacijo glavnih ozkih grl za trajnostni razvoj. (EC, 2012)
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Participativno načrtovanje

Participativno načrtovanje je proces, s katerim se skupnost za-
vezuje, da bo dosegla nek družbeno-ekonomski cilj z zavestnim 
diagnosticiranjem svojih težav ter načrtovanjem ukrepov za 
reševanje teh težav (FAO.org). V tem procesu je vključevanje 
strokovnjakov pomembno, vendar le v vlogi moderatorja, saj 
se lokalne potrebe in želje obravnavajo v dialogu z deležniki, 
s pogajanji in z medsebojnim sodelovanjem pri oblikovanju 
končne rešitve. Projekt STATUS je uporabil metodo načrto-
vanja, ki temelji na soudeležbi deležnikov na ravni lokalne sa-
mouprave, kjer za reševanje specifičnih problemov potrebujejo 
celovite rešitve.

Strateška agenda

Cilj projekta STATUS je najti prave rešitve za izvedbo kon-
cepta celostnega teritorialnega pristopa z izvajanjem participa-
tivnih procesov na lokalni ravni ter tako preoblikovati način, 
s katerim se sprejemajo odločitve. Rezultat tega projekta je 
oblikovanje strateških agend v vseh partnerskih mesta oziroma 
regijah. V projektu STATUS smo raje uporabili izraz agenda in 
ne načrt, saj so strateški načrti zelo pogosto precej normativni. 
V projektu STATUS takšni normativni načrti (namenska raba 
tal in drugi podobni načrti za coniranje) nikoli niso predsta-
vljali realnega procesa prostorskega načrtovanja, saj velikokrat 
ne uspejo slediti dinamičnim procesom v prostoru ali pa zgolj 
formalizirajo že sprejete odločitve. V projektu STATUSA je 
bilo pomembno, da smo se osredotočili na pravilne odločitve, 
da so torej akterji, ki vplivajo na odločitve glede nadaljnjega 
razvoja območja aktivno vključeni ter da še povečamo krog 
akterjev, ki se vključujejo v ta proces. Zato strateške teritori-
alne agende predstavljajo vizijo za teritorialno kohezijo in so 
prilagodljivo programsko orodje za prenos rezultatov lokalnih 
delavnic v strateški dokument, ki vsebuje vizijo, poslanstvo, 
akcijski načrt in monitoring. Takšne teritorialne agende lahko 
postanejo tudi orodje za bodoča partnerstva za izvedbo projek-
tov in predvsem za pridobivanje finančnih virov saj vsebujejo 
izbor najpomembnejših projektov ter njihove morebitne vire 
financiranja.

Predstavitveni plakat

Predstavitveni plakat v projektu STATUS predstavlja poe-
nostavljeno vizualno sintezo agende. Kot povzetek strateških 
teritorialnih ali urbanih agend so predstavitveni plakati gra-
fični prikaz celotnega participativnega procesa načrtovanja in 
vizualna sinteza mnenj različnih deležnikov s poudarkom na 
ključnih prioritetah za razvoj obravnavanega območja (Coche-

ci, 2015). V projektu STATUS, lahko na predstavitveni plakat 
gledamo iz treh različnih zornih kotov:

•	 je grafična predstavitev povzetka strateških teritorialnih 
agend

•	 je pregledni dokument, ki na enem mestu prikaže mo-
žnosti bodočega teritorialnega razvoja

•	 je instrument za posredovanje teh možnosti razvoja v 
javno razgrnitev, ki bo vključevala državljane, zainteresi-
rane lokalne deležnike ter strokovnjake za urbanistično 
in prostorsko načrtovanje (Mušič, 2014)

Vključenost deležnikov (predstavitveni plakat Baia Mare)
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PRIMERJAVA GLAVNIH URBANISTIČNIH REZULTATOV 
PROJEKTA STATUS
Barbara Mušič, Boštjan Cotič

Partnerstvo projekta STATUS

Projekt STATUS se skozi celovit prostorski pristop s pomočjo 
strateških teritorialnih agend ukvarja s problematiko neskla-
dnega urbanističnega in regionalnega razvoja Jugovzhodne 
Evrope in sosednjih držav. Strateške teritorialne agende so 
bile kot osnova, kot plaforma oblikovane z namenom, da bi 
pomagale izbranim teritorijem soočiti se s konkurenčnostjo 
in kvaliteto bivanja.

Partnerstvo projekta STATUS sestavlja ožja strokovna skupi-
na, tehnični partner (Fundazione Graphitech, Italija) in deset 
teritorialnih partnerjev, članic Evopske Unije in izven njenih 
meja iz različnih administrativnih nivojev. Iz  metropolitan-
skega nivoja je bila vključena metropolitansko območje Baia 
Mare (Romunija), regionalnega regiji Abruzzo (Italija) in Fo-

ggia (Italija) ter sedem teritorialnih partnerjev z občinskega 
nivoja, občini Alba Iulia in Satu Mare iz Romunije, občini 
Kavala in Drama z Grčije, Občina Herceg Novi iz Črne Gore, 
Občina Temerin iz Srbije in Občina Balti iz Moldavije. Ob-
čina Kavala je s pomočjo zunanjega partnerja EURODIE 
(Rominija) imela vodilno vlogo v projektu. Predstavniki ožje 
strokovne skupine, URBASOFIA (Romanija) kot vsebinski 
vodja projekta in strokovna projektna partnerja Urbanistič-
negi inštitut Republike Slovenije (UIRS) in Inštitut CEIT 
Alanova (Avstria), so bili odgovorni za metodologijo, poda-
janje usmeritev, predstavitev primerov dobrih praks, ki so bili 
v pomoč pri doseganju rezultatov STATUS projekta. Celoten 
proces razvoja projekta so spremljali in če je bilo potrebno tudi 
usmerjali zunanji strokovnjaki iz različnih inštitucij in mrež 

Struktura partnerstva projekta STATUS (vir: Barbara Mušič, UIRS)
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kot so Mednarodno združenje za stanovanja in načrtovanje 
(International Federation for Housing and Planning, IFHP), 
Mednarodno združenje za razvoj naselij (International Urban 
Development Association, INTA) in Mednarodno združenje 
mestnih in regionalnih načrtovalcev (International Society of 
City and Regional Planners (ISOCARP).

V večini evropskih projektov je nemogoče predvideti dolo-
čene sitacije, še posebno če so vezane na politične odločitve 
vpletenih projektnih partnerjev. STATUS projekt pri tem ni 
bil izjema. Na eni strani se je soočal z negativnimi posledica-
mi menjave vodilnega partnerja, kateremu je sledila menjava 
projektnega partnerja namesto Občine Drama in v sredini 
projekta še z izstopom dveh projektnih partnerjev, inštituta 
CEIT Alanova (Austria) kot strokovno-znanstvenega partner-
ja in Občine Schwechat (Avstria) kot teritorialnega partnerja, 
na drugi, pozitivni strani pa zaradi interesa z vključitvijo občine 
Balti iz Moldavije v projekt STATUS.

Analiza teritorilanih območij, ukrepov in 
načrtov 

Analiza območij
Različne metode in orodja so bila uporabljena za podrobnejšo 
analizo stanja v prostoru, ki so predmet strateških teritorial-
nih agend. Teritorialni partnerji so izpostavile zelo raznolike 
probleme z različnih meril s katerimi se soočajo v izbranem 
prostor, ki je predmet strateške teritorialne agende. Večina te-
ritorialnih partnerjev kot so Kavala (Grčija), Alba Iulia (Ro-
munija), Satu Mare (Romunija), Herceg Novi (Črna Gora) 
in Temerin (Srbija) so se pri oblikovanju agende osredotočili 
na teritorialno območje občine, Abruzzo (Italija) na območje 
okraja Tordino, Baia Mare (Romunija) na metropolitansko ob-
močje Baia Mare in Foggia (Italija) na zelo specifično območje, 
na »Pescasseroli-Candela Traturro«, ki prečka pet občin. Dva 
teritorialna partnerja sta se odločila, da bosta izbrala ožje ob-
močje za razvoj strateške teritorialne agende. Baia Mare se je 
odločila osredotočiti se na notranji razvojni obroč metropole 
Baia Mare in Občina Kavala (Grčija) na tri ožja območja: staro 
mestno jedro in dva manjša območja izven mesta, na arheo-
loško območje Krinides in Philippi, območje nekdanjih term.

Analitični del območij temelji na strateškem, urbanističnem in 
trajnostnem razvoju z ekonomskega, družbenega, infrastruk-
turnega, raziskovalnega, tehnološkega institucionalnega, okolj-
skega vidika, demografskih sprememb in medseboljenga sode-
lovanja različnih administrativnih nivojev. Izjema med njimi 
je bila Občine Herceg Novi (Črna Gora), ki se je osredotočila 
na analizo območja samo z vidika turizma in infrastrukture.

SWOT analize so pokazale različno stopnjo razvoja v izbranih 
območij. Najbolj pogosto je bila vezana na razvoj transporta in 
okoljsko infrastrukturo. Večina teritorialnih partnerjev je vide-
la potencial za razvoj turizma v bogati kulturni, zgodovinski, 
arhitekturni dediščini in naravnimi danostmi na eni strani, na 
drugi pa so se soočali s pomanjkanjem sredstev za prenovo in 
realizacijo načrtov ali promocisjkih strategij za privabljanje tu-
ristov. V vseh teritorilanih območjih so bili izpostavljeni dobri 
pogoji kar se tiče okolja, bioverzitete in dostopov do naravnih 
in zaščitenih območij.

Struktura administrativnih enot, ukrepi, načrti in 
inštrumenti
V jugovzhodni Evropi je sistem načrtovanja odvisen od pravne-
ga sistema države, institucionalnega okvira ter vloge različnih 
zainteresiranih deležnikov v razvojnem procesu. Inventariza-
cija lokalnih in državnih politik, ukrepov, načrtov in strategij 
je prikazal zelo heterogeno paleto zakonodaje različnih izvo-
rov ter različnih administrativnih nivojev vpletenih projek-
tnih partnerjev. Vseh šest upravnih sistemov (Grčija, Italija, 
Moldavija, Črna gora, Romunija in Srbija) so strukturirani v 
upravno strukturo s tremi ali štirimi ravnmi uprave (država – 
regija / okraj – občina – lokalna skupnost), medtem ko ima 
Črna gora le dva nivoja javne uprave (state – občina). Države 
imajo različne oblike lokalne samouprave na nivoju lokalnih 
skupnosti, medtem ko druge izvajajo ukrepe na tudi na višjih 
nivojih, kot lahko za primer navedemo Italijo z močno državno 
/ regionalnim nivojem upravljanja. Po drugi strani pa obstajajo 
države, kjer je regionalna raven upravljanja zgolj podaljšanje 
centralističnega sistema državna uprave (npr. Srbija) ali pa je 
ta popolnoma odsoten (npr. Črna gora). Bolj kot ne imajo 
glavna mesta držav poseben administrativni status v primerjavi 
z statusom drugih mest v državi (npr. Bukarešta, Beograd).

V procesu razvoja posameznega območja se še vedno soočamo s 
pomanjkanjem izvajanja načrtov, politik, ukrepov in inštrume-
tov. Specifika v nekaterih državah je dojemanjanje prostorske-
ga planiranja kot zapuščina, plod nekdanjega socialističnega / 
komunističnega gospodarstva. V času, ko so države prilagajale 
novemu gospodarskemu sistemu, prostorsko načrtovanje ni 
bilo več prioriteta. Zato, nove paradigme kot so trajnostni ra-
zvoj mest, integrativni pristop in okoljska vprašanja niso bile 
vključene v sistem več let in s tem so dodatno pripomogle 
k zaostanku razvija JVE mest v smislu kakovosti življenja in 
zmožnostmi primerjati se z zahodno evropskimi mesti.

Predstavljeni sistemi načrtovanja sledijo identični logiki hierar-
hične razporeditve in jasno strukturi planske dokumentacije, 
medtem ko v praksi na področju prostorskega načrtovanja še 
vedno obstajajo različne ravni lokalne samouprave. V vseh 
državah obstajajo velike razlike v vlogah in odgovornosti raz-
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ličnih ravni prostorske uprave. V nekaterih državah ima naci-
oanlna raven zgolj svetovalno vlogo in vlogo koordinatorja, 
odločanje pa se v glavnem izvaja na regionalni ali lokalni ravni 
(npr. Italija), v nekaterih primerih pa način odločanja glede 
posegov v prostor običajno od zgoraj navzdol (npr. Srbija, Mol-
davija). Nekateri sistemi načrtovanja spodbujajo k združevanju 
in pripravi skupnih teritorialnih razvojnih strategij (npr. Ro-
munija), pri katerih se običajno izkaže za zahtevnega zaradi 
pristojnosti odločanja posameznih organov.

Participativna orodja v procesu  
oblikovanja strateške teritorialne agende

Teritorilni partnerji so imeli v STATUS projektu možnost 
uporabiti različna participativna orodja ne samo za potrebe 
vključevanja zainteresiranih deležnikov v procesu oblikovanja 
strateških teritorialne agende, ampak tudi za izboljšanje komu-
nikacije med njimi. Pri nekaterih teritorialnih partnerjih je bil 
že velik uspeh, da so za eno mizo posedeli ključni deležniki z 
različnih področij. Privabljanje, vključevanje deležnikov se je 
stopnjevalo skozi vse delavnice, ki so jih teritorialni partnerji 
morali organizirati. Tri delavnice z deležniki so bile del me-
todologije, vsaka od njih s posebnim ciljem. Prva delavnica 
je bila namenjena identifikaciji problemov, druga predlogom 
rešitev na izpostavljene probleme in tretja oblikovanju osnutka 
Strateške teritorialne agende. Kar nekaj teritorialnih partner-
jev je imelo težave pri identificiranju problemov in iskanju 
rešitev. V večini primerov so bile te presplošni in niso bile 
osredotočene na konkretne urbane probleme. Mnoge izmed 
predlaganih rešitev so bile odvisne od odločitev višjih upravnih 
ravni ali pa na črpanje sredstev iz EU skladov. Zaradi težav 
je bila zadnja delavnica za mnoge teritorialne partnerje zelo 
pomembna, saj so morali nadomestiti tisto, kar niso dosegli 
v prejšnjih delavnicah.

Za potrebe izboljšanja komunikacije z deležniki in širšo publi-
ko je bil poleg klasičnih participativnih orodij, kot so lokalni 
mediji (npr. TV, radio , novice, itd ) ter spletne strani razvit 
Geoblog tudi. Zaradi nizke udeležbe na delavnicah so v obči-
ni Herceg Novi (Črna gora)  pripravili anonimno anketo na 
spletni starni občine, da bi od zainteresirane javnosti pridobili 
povratne informacije, ki so bile v pomoč pri oblikovanju Stra-
teške teritorialne agende.

Spremembe v strukturi deležnikov, ki so 
vodile do oblikovanja urbane projektne 
skupine

V pripravljalni fazi so morali teritorilni partnerji identificirati 
deležnike ključni za oblikovanje strateške teritorialne agende. 
Veliko truda je bilo vloženega v dvig zainteresiranosti deležni-

kov, vključevanju ljudi in držanju interesa deležnikov v proce-
su. Večina teritorialnih partnerjev ni imeli korenite spremembe 
skladb interesnih skupin. Opaziti je bilo na splošno le zmanj-
šanje prisotnosti, predvsem zaradi pomanjkanja časa. Terito-
rialne partnerji so se z delavnicami naučili, da je vključevanje 
zainteresirane javnosti v procesu stalno in intenzivno korak za 
korakom postopka .

Vzporedno z vsebino vsake delavnice, so bili izbrani poten-
cialni člani mestne projektnih skupin od udeležencev. Ključ 
in zelo pomembno vlogo mestnih delovnih skupin, ki jih je 
skupina državljanov, strokovnjakov (nacionalnih in medna-
rodnih) in drugih zainteresiranih strani (javnih in zasebnih) 
zastopa, bo izvajanje strateških teritorialnih agend po koncu 
projekta STATUS.

Strateške teritorialne agende in urbani 
centri

Tekom projekta STATUS so bile oblikovane zelo raznolike 
Strateške teritorialne agende, ki so na kratko povzete na pred-
stavitvenem plakatu vsakega teritorialnega partnerja:

•	 Strateška teritorialna agenda Občine Kavala (Grčija) 
2012 – 2030 temelji na konceptu razvoja turizma štirih 
letnih časov, pri kateri bo glavno vlogo odigral kulturni 
in zgodovinski razvoj kot del urbane prenove razvoja 
infrastrukture. Občina Kavala bo ustanovila tudi urbani 
center za potrebe izvajanja projektov agende.

•	 Strateško teritorialno agendo Občine Alba Iulia (Romu-
nija) 2012 – 2030 sestavljajo projekti iz različnih razvoj-
nih vidikov, ki se med seboj dopolnjujejo in temeljijo na 
paradigmi integrativnega trajnostnega razvoja. 

•	 Strateška teritorialna agenda metropolitanskega obmo-
čja Baia Mare (Romunija) 2012–2013 temelji na gospo-
darskem razvoju s poudarkom na notranjem razvojnem 
obroču metropolitankega območja. Projekti, kot sestav-
ni deli razvojnih agend, so večinoma vezani na razvoj 
obstoječih in novih industrijskih parkov in izboljšanju 
infrastrukture kot predpogojem za razvoj.

•	 Zelo specifično strateško teritorialno agendo za Tratturo  
Pescasseroli – Candela je razvila provinca Foggia (Italija). 
V izbranem območju so bila preizkušena različna partici-
pativna orodja za potrebe vključevanja deležnikov. Agen-
da vključuje številne aktivnosti za promocijo pozabljenih 
poti, ki so skozi čas izgubile svojo funkcijo.

•	 Regija Abruzzo (Italija) je razvila strateško teritorialno 
agendo za okraj Tordino s poudarkom na okoljskem 
razvoju, ki temelji na razvoju lokalne infrastrukture in 
urbane prenove.

•	 Občina Satu Mare (Romunija) se je pri razvoju agende 
osredotočila na trajnostni razvoj mesta pri katerem je 
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identificirala projekte s področja dostopnosti, okoljevar-
stva, energetske učinkovitosti, razvoja turizma, urbane 
prenove, družbenega in gospodarskega razvoja in učin-
kovitosti javne uprave. 

•	 Razvoj strateške teritorialne agende Občine Drame (Gr-
čija) temelji na izboljšavi urbanega podjetništva z dvema 
glavnima projektoma: logistični center in podjetniški 
center kot katalizator gospodarskega razvoja občine.

•	 Strateška teritorialna agenda Občine Herceg Novi (Črna 
gora) temelji na uravnoteženem in trajnostnem razvoju 
občine kot dobro ustanovljena turistična destinacija z ra-
znoliko celoletno turistično ponudbo. Identificiranih je 
bilo veliko tekočih in novih projektov predvsem poveza-
nih z razvojem turizma in infrastrukture, kar je predpogoj 
za doseganje ciljev strategije.

•	 Občina Temerin (Srbija) se je odločila da bodo preno-
va opuščenih obstoječih poslovnih con in industrijskih 
parkov, rekreacijskih in turističnih območij, ki teme-
ljijo na zgodovinskih in naravnih bogastvih ter razvoj  
eko-kmetijstva imele pomembno vlogo pri integrativnem 
trajnostnem razvoju občine, kot predpogoj za dosego ci-
ljev agende.

•	 Pomanjakanje razvojne strategije je bil razlog za izde-
lavo strateške teritorialne agende, ki bi pripomogla pri 
reševanju glavnih problemov in privlačnosti osrednjega 
območja Občine Balti (Moldavija). Vizija Baltija 2020 je 
postati modereno napredno središče z atraktivnim mo-
dernim centrom. Čeprav strategija temelji na številnih 
ciljih, so se osredotočili le na nekaj prednostnih projektov 
s področja dostopnosti javnih storitev (npr. za rekreacijo, 
poslovnem, mobilnost, turizem in šport, kultura, itd).

Večina strateških teritorialnih agend temelji na izboljšanju do-
stopnosti in infrastrukture kot predpogojem za gospodarski 
razvoj, izboljšanju kakovosti bivanja, privlačnosti in razvoju 

turizma temelječega na kulturnim in naravnim danostim. Ne-
kateri teritorialni partnerji so identificirali številčno mnogo 
projektov, drugi pa so se osredotočili le na nekatere.

Urbane projektne skupine bodo imele pomembno vlogo pri 
implementaciji projektov. Prisotni bi morali biti v fizičnem 
prostoru (npr. urbanih centrih) ter tudi virtualno skozi sple-
tna orodja kot so forumi, kjer bi si lahko izmenjevali tako 
ideje kot rešitve. Eden izmed pomembnih rezultatov projekta 
STATUS predstavlja tudi ustanovitev urbanih centrov ali vsaj 
vzpostavitev pogojev za ustanovitev le teh. Urbani centri so 
ali bodo ustanovljeni kot fizične strukture, kjer se bodo lahko 
javne ustanove, podjetniki, investitorji, kulturna društva, okolj-
ski sektor, lokalne skupnosti, državljani in drugi zainteresirani 
deležniki neposredno srečevali z namenom izmenjati si ideje 
ter razpravljati o potencialnih projektih v mestu.

Kakšni so bili dosežki STATUS projekta?

Zaradi poznega začetka projekta, so morali teritorialni par-
tnerji pripraviti strateških razvojne dokumente / agende  v zelo 
kratkem času, v letu in pol, za katere bi običajno potrebovali 
več let. Tekom izdelave so se morali teritorialni spoznati s pro-
cesi strateškega načrtovanja, uporabo  participativnih orodij za 
vključevanje pomembnih akterjev v procesu, ipd. 

STATUS projekt ponuja inštrumente in metodologije za pra-
vilen pristop k celovitemu prostorskemu načrtovanju, ki se 
bodo lahko uporabili za potrebe črpanja sredstev iz kohezijskih 
skaldov v urbanih in metropolitanskih območjih in ki bodo 
hkrati pripomogla k dvigu konkurenčnosti in kvalitete bivanja 
v prostoru. S tem bodo strateške teritorialne agende skupaj s 
participativnimi pristopi prispevale k boljšem prostorskem in 
urbanem razvoju jugovzhodne Evrope.

Rezultati STATUS pojekta (vir: Barbara Mušič, UIRS)
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Kaj smo se naučili?

•	 Tesno/dobro sodelovanje med strokovnimi in teritorial-
nimi partnerji ter celotnim partnerstvom STATUS pro-
jekta je ključnega pomena za dosego rezultatov;

•	 Jasna metodologija z jasnimi usmeritvami in primeri do-
brih praks je odigrala pomembno vlogo pri oblikovanju 
razvojnih ciljev in izbiro orodij, ki so jih teritorialni par-
tnerji uporabili v procesu oblikovanja razvojnih strateških 
agend;

•	 Stalna strokovna podpora teritorialnim partnerjem skozi 
revizijo poročil, podajanju dodatnih usmeritev od začetka 
do konca procesa se je izkazala kot prednostna;

•	 Pritegniti zainteresirane akterje za sodelovanje in njihovo 
vključevanje skozi celoten proces je izrazit proces korak 
za korakom;

•	 Teritorialni partnerji so se skozi projekt STATUS imeli 
možnost učiti drug od drugega. Imeli so stalen vpogled 
v primere s katerimi so se soočali drugi teritorialni par-
tnerji in skozi mreženje ter medsebojno komunikacijo so 
reševali podobne oz. sorodne probleme v prostoru, kar je 
prispevalo k mednarodnemu pristopu. Projekt STATUS 
je pri tem odigral pomembno vlogo.

Zaključek

Rezultati projekta STATUS predstavljajo osnovno platformo, 
kot predpogoj za razvoj območij v prihodnosti. Teritorialni 
partnerji so tako bolje pripravljeni za črpanje strukturnih 
sredstev v obdobju 2014 – 2020 in v prihodnosti, kjer bodo 
pomembno vlogo odigrale urbane projektne skupine. Njiho-
vo sodelovanje in aktivnosti so ključnega pomena pri izvedbi 
izbranih projektov, kot sestavni deli strateških teritorialnih 
agend. Urbani centri, kot eni izmed rezultatov STATUS pro-
jekta, bi morali kot participativna orodja, kot fizične strukture 
pri tem odigrati pomembno vlogo. Urbani centri so namenjeni 
izmenjavi ideje, podajanju predlogov in rešitve ter promociji 
dobrih primerov trajnostnih rešitev v prihodnje.

Zaključek projekta STATUS za teritorialne partnerje ne po-
meni konec dela, temveč predstavlja šele začetek. 330 milijo-
nov evrov je v obdobju 2014-2020 namenjenih za inovativne 
ukrepe za potrebe trajnostnega razvoja mest, pri katerem lahko 
STATUS agende odigrajo pomembno vlogo. STATUS orod-
ja predstavljajo mehanizem tako za oblikovanje projektov kot 
razvrščanje na prioritetno listo prepotrebnih investicij mest. 
Orodja razvita tekom STATUS projekta kot so geoblog, te-
ritorialni atlas, urbane projektne skupine, urbani centri, ipd. 
omogočajo mestom bolj učinkovito črpanje evropskih sredstev, 
sodelovanje z širšo javnostjo in s tem pripomorejo k celovi-
tem skladnem in trajnostnem razvoju. Odločitev, kako bodo 
v prihodnosti uporabili znanje in rezultate STATUS projekta 
za boljšo prihodnost in napredek njihove lokalne skupnosti 
je v njihovih rokah.
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STRATEŠKA TERITORIALNA AGENDA

Cilj projekta STATUS je najti prave rešitve za izvedbo kon-
cepta celostnega teritorialnega pristopa z izvajanjem participa-
tivnih procesov na lokalni ravni ter tako preoblikovati način, 
s katerim se sprejemajo odločitve. Rezultat tega projekta je 
oblikovanje strateških agend v vseh partnerskih mesta oziroma 
regijah. V projektu STATUS smo raje uporabili izraz agenda in 
ne načrt, saj so strateški načrti zelo pogosto precej normativni. 
V projektu STATUS takšni normativni načrti (namenska raba 
tal in drugi podobni načrti za coniranje) nikoli niso predsta-
vljali realnega procesa prostorskega načrtovanja, saj velikokrat 
ne uspejo slediti dinamičnim procesom v prostoru ali pa zgolj 
formalizirajo že sprejete odločitve. V projektu STATUSA je 
bilo pomembno, da smo se osredotočili na pravilne odločitve, 
da so torej akterji, ki vplivajo na odločitve glede nadaljnjega 
razvoja območja aktivno vključeni ter da še povečamo krog 
akterjev, ki se vključujejo v ta proces. Zato strateške teritori-
alne agende predstavljajo vizijo za teritorialno kohezijo in so 
prilagodljivo programsko orodje za prenos rezultatov lokalnih 
delavnic v strateški dokument, ki vsebuje vizijo, poslanstvo, 
akcijski načrt in monitoring. Takšne teritorialne agende lahko 
postanejo tudi orodje za bodoča partnerstva za izvedbo projek-
tov in predvsem za pridobivanje finančnih virov saj vsebujejo 
izbor najpomembnejših projektov ter njihove morebitne vire 
financiranja.

Princip strateškega načrtovanja (vir: Barbara Mušič, UIRS)

Koncept Strateške/urbane agende (vir: Barbara Mušič, UIRS)
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Javna participacija v projektu STATUS (predstavitveni plakat Baia Mare)

Model logike kartografskega sistema prostorskega načrtovanja (vir: 
Tang in Humi, 2009)

Zasnova prekomejnega vključevanja (predstavitveni plakat Baia 
Mare)
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Predstavitveni plakat v projektu STATUS predstavlja poe-
nostavljeno vizualno sintezo agende. Kot povzetek strateških 
teritorialnih ali urbanih agend so predstavitveni plakati gra-
fični prikaz celotnega participativnega procesa načrtovanja in 
vizualna sinteza mnenj različnih deležnikov s poudarkom na 
ključnih prioritetah za razvoj obravnavanega območja (Coche-
ci, 2015). V projektu STATUS lahko na predstavitveni plakat 
gledamo iz treh različnih zornih kotov:

PREDSTAVITVENI PLAKAT  
STRATEŠKE TERIOTIRALNE AGENDE

Koncept predstavitvenega plakata (vir: Barbara Mušič, UIRS)

•	 je grafična predstavitev povzetka strateških teritorialnih 
agend;

•	 je pregledni dokument, ki na enem mestu prikaže mo-
žnosti bodočega teritorialnega razvoja;

•	 je instrument za posredovanje teh možnosti razvoja v 
javno razgrnitev, ki bo vključevala državljane, zainteresi-
rane lokalne deležnike ter strokovnjake za urbanistično 
in prostorsko načrtovanje (Mušič, 2014).
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Primeri predstavitvenih plakatov (vir: Barbara Mušič, UIRS)



PREDSTAVITVENI PLAKATI  
TERITORIALNIH PARTNERJEV

Seznam teritorialnih partnerjev:

•	 Drama (Grčija)

•	 Kavala (Grčija)

•	 Abruci (Italija)

•	 Foggia (Italija)

•	 Balti (Moldavija)

•	 Herceg Novi (Črna gora)

•	 Alba Iulia (Romunija)

•	 Baia Mare (Romunija)

•	 Satu Mare (Romunija)

•	 Temerin (Srbija)
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Mesto DRAMA, GRČIJA
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Mesto KAVALA, GRČIJA
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Dežela ABRUCI, ITALIJA
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Pokrajina FOGGIA, ITALIJA
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Občina BĂLŢI, MOLDAVIJA
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Občina HERCEG NOVI, ČRNA GORA
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Mesto ALBA IULIA, ROMUNIJA
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Občina BAIA MARE, ROMUNIJA
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Občina SATU MARE, ROMUNIJA



Strateške teritorialne agende malih in srednje velikih mest34

Mesto TEMERIN, SRBIJA



USMERITVE IN ZAKLJUČKI 
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USMERITVE ZA TRAJNOSTNO VKLJUČEVANJE URBANIH 
PROJEKTNIH SKUPIN IN URBANI CENTRI

Urbane projektne skupine so orodje, ki predstavljajo genera-
tor idej in rešitev na vprašanja vezana na razvoj mest. Imajo 
zelo pomembno vlogo pri oblikovanju novih idej z različnih 
vidikov, kar posledično pomeni, da je okvir za dosego neod-
visnosti (od politike, običajno kratkoročnih javnih interesov 
in dobičkonosnih privatnih iniciativ) teh bistvenega pomena.

Glede nato, da urbano projektno skupino sestavljajo civilna 
družba, strokovnjaki (nacionalni in mednarodni) in zainteresi-
rani akterji (javni in zasebni), ki stalno spremljajo in oblikujejo 
urbane politike in orodja za skladen trajnostni razvoj, mora 
biti ta oblikovana tako, da se bo lahko soočila z izzivi in v 
sprejemljivem časovnem okviru podala rešitve. 

Ker je glavna ideja spodbujanje interakcije med vsemi v procesu 
urbanističnega načrtovanja, morajo urbane projektne skupine 
delovati v realnem fizičnem okolju.  Če to ni možno, se lahko v 
ta namen uporabijo virtualna orodja kot so npr. spletni forum, 
ki bi olajšal izmenjavo idej med interesnimi skupinami. Za bolj 
učinkovito delovanje urbane projektne skupine in sodelovanje 
z širšo javnostjo v fizičnem prostoru je najbolj primerna obli-
ka sodelovanja v obliki urbanega centra, središča, kjer imajo 
možnost tako javni zavodi, investitorji, podjetniki, kulturna 
in okoljska združenja, lokalne skupnosti, zainteresirane strani 
in državljani razpravljati in izmenjavati si ideje o potencialnih 
projektih v mestu.

Skozi urbani center se lahko promovirajo pobude mest ali re-
gij in pobude iz profitno usmerjenih v zasebnem sektorju od 
zgoraj navzdol in spodaj navzgor pobude, ki bi jih mesta in/ 
ali regije prepoznala kot javni interes. 

Pred izbiro lokacije za urbani center je potrebno definirati slednje:

Namen:
•	 obseg dejavnosti, območje in funkcije
•	 status in funkcionalnost
•	 financiranje
•	 organizacijski okvir
•	 ustanovitev 
•	 vizualna podoba

Namen

Razlogi za ustanovitev urbane projektne skupine:
•	 promocija že sprejetih mestnih ukrepov (npr. ukrepi za 

bolj učinkovito mobilnosti, prometni režim, ponovna 
uporaba nepremičnih v javni lasti, ki so izgubile svojo 
gospodarsko funkcijo itd.),

•	 pzvedba mestnih razvojnih projektov (npr. odprtega jav-
nega prostora, ozelenitev ulic, čiščenje okolja, itd.),

•	 pzvedba družbenih razvojnih iniciativ mesta (npr. zapo-
slovanje mlajše ali starejše populacije, ustanovitev centrov 
za dnevno varstvo različnih starostnih skupin ali skupin s 
posebnimi potrebami, ustanovitev inkubatorjev za krea-
tivne industrije ali delovne prostore za start-up podjetja, 
itd.),

•	 pzvedba profitabilnih iniciativ z ustanovitvijo media-
cijskega in/ali pogajalskega centra (npr. za prilagajanje 
dobičkonosnih razvojnih pobud in/ali javno usmerjenih 
razvojnih programov za lokalne potrebe ali ideje, itd.),

•	 približati upravne naloge bližje uporabnikom v prostoru 
(npr. urbana projektna skupina lahko deluje sočasno kot 
lokalni urad, pisarna mestne uprave v prostoru, kjer se lo-
kalne iniciative soočajo z postopki lokalne samouprave),

•	 omogočati socialne interakcije o različnih tematikah,
•	 druge naloge ali politično usmerjeni razlogi.

Obseg dejavnosti, območje in funkcije

Namen dejavnosti je povezan z razlogom ustanovitve urbane 
projektne skupine in je določen glede na konkreten namen. 
Lahko je bodisi politično usmerjen na določeni lokaciji, npr. 
za promocijo mestnih ukrepov, izvajanje prenesenih nalog, or-
ganizacijo posameznih dogodkov ali projektov kot so ustano-
vitev odprtega javnega prostora v območju prenove na podlagi 
uspešnih pogajanj z lokalnimi akterji, artikulacijo sosedskih 
interesov in drugih nalog, potrebnih za doživljanje območij. 
V prvem gre za zato, da delovanje urbane projektne skupine ni 
nujno časovno omejeno, drugo pa se nanaša na vsak posamezen 
primer projekta.

Lokacija urbanega centra je odvisna od njegovega delovanja. 
V primeru, da se aktivnosti nanašajo na ulice, soseske, mestne 
četrti, cela mesta ali regije, morata biti lokacija in velikost ur-
banega centra povezana s potrebnimi funkcijami, ki bi pripo-
mogle k doseganju želenih ciljev.
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Status in funkcionalnost

Pravni status igra pomembno vlogo v vseh fazah razvoja ne-
premičnin. Pravna podlaga lahko zavira ali blokira začetek iz-
vajanja pobude ali investicije v lastnino in vpliva na odločitve 
ustanovitelja / ustanoviteljev urbane projektne skupine.

Upoštevanje pravnega stanja lahko vpliva na različne vidike 
razvoja, predvsem na čas izvedbe in stroške. Ker je ustanovitev 
urbanega centra po definiciji ciljno usmerjena, pravni status 
določa tudi organizacijo urbane projektne skupine.

Pravni okvir urbane projektne skupine določajo:
•	 Lastniška struktura: 

 tip lastništva (privatno, javno, mešano in stopnja moti-
viranosti ustanovitelja) lahko definira pravne omejitve 
za izvedbo pobud ali definira vrsto aktivnosti potreb-
nih za dosego cilja

•	 Proces načrtovanja:
 Procesne okoliščine lahko vplivajo na (ne)privlačnost 

pobude, spremembe v namenski rabi, podrobnejše 
načrtovanje, postopke pridobivanja dovoljenj, ipd., ki 
določajo odgovorne osebe v urbani projektni skupini, 
t.j. vodilni partner z najvišje ocenjeno zmogljivostjo za 
doseganje zastavljenih ciljev

•	 Razvojne omejitve:
 omejitve v uporabi lastnine: vzpostavitev statusa lastni-

ne (zakoni, podzakonski akti, priporočila, mehanizmi 
za podporo, kot so finančne, davčne oprostitve, sub-
vencije, zmanjšanje lokalnih dajatev, itd.), ki vplivajo 
na pravni status premoženja vsakega posameznega 
območja (države, regije, občine itd), ki so bistvenega 
pomena pri določanju delovnega toka, ki ga izvajajo 
urbane projektne skupine.

Organizacijski okvir

Vloga interesnih skupin se lahko enači s pravicami lastnine ali 
ugotovljenega javnega interesa, kot tudi lokalne udeležbe ali 
idej v lokalni skupnosti, kjer bi se pobude morale izvajati. S 
tem lahko vplivajo tudi na vire financiranja urbanih projektnih 
skupin. 
Zainteresirane skupine se lahko delijo na:
A. Javne:

•	 na nivoju države (vključno z javnimi podjetji v državni 
lasti),

•	 na nivoju občin (vključno z občinsko lastniško omejenimi 
javnimi podjetji)

B. Zasebne:
•	 eden ali več zasebnih deležnikov
•	 uporabniki
•	 fizična oseba (-e)

•	 verska ustanova (cerkev)
•	 skupnost, ki temelji na dobrodelnosti (lokalna interesna 

skupina itd.)
C. Drugo:

•	 mešane (katera koli kombinacija navedena zgoraj) – pro-
jekt temelji na podjetju

•	 uporabnik s dolgoročnim najemom nepremičnine (v lasti 
katerega koli od zgoraj)

•	 nedoločljivi partner – špekulant, podjetje samo s poštnim 
nabiralnikom itd. – ne ravno deležnik, temveč akter, ki 
lahko ovira na uspeh dela urbane projektne skupine

Prednosti in namen različnih lastniških struktur, ki temeljijo 
na uspešnih primerih urbanih projektnih skupin in delujejo v 
urbanih centrih so lahko:

Lastništvo v javni lasti
•	 namenjeno uresničevanju strateških razvojnih ciljev,
•	 en odločevalec, čeprav je zato politično soglasje potrebno,
•	 iskanje možnosti črpanja sredstev, ki so na voljo iz med-

narodnih, nacionalnih, regionalnih ali občinskih prora-
čunov,

•	 omogoča demokratičen nadzor preko izvoljenih organov 
in upoštevanje družbenih vrednot.

Lastništvo v zasebni lasti
•	 prepoznavanje trenutnih družbenih vrednot skozi dobič-

konosnost,
•	 hitrejše prepoznavanje obstoječih planskih dokumentov 

in politik, ki ne morejo biti donosna,
•	 lažji postopki financiranja (kjer postopki javnih naročil 

niso potrebni),
•	 politično nemotivirani in neodvisen odločevalec,
•	 odgovornost na podlagi doseženega dobička za vlagatelja 

(-e),
•	 uporaba pogajalskih izhodišč, ki omogočajo v sprejemlji-

vem času zagotoviti razvoj.

Mešano lastništvo: javno-zasebno partnerstvo
•	 skupno reševanje medsebojnih problemov,
•	 močan vzajemni interes (izboljšana javna lastnina, npr, in-

frastruktura, družbene dejavnosti, itd.) in doseg dobička, 
ki temelji na prenovi,

•	 sočasno uresničeni javni in zasebni cilji,
•	 prednosti izhajajoče iz mešane strukture – ločene aktiv-

nosti prevzemajo bolj ustrezni partnerji,
•	 nadzor nad izvedbo poteka sočasno z demokratično iz-

voljenimi člani in investitorji kot lastniki.



Strateške teritorialne agende malih in srednje velikih mest38

Omejitve in možne ovire v različnih lastniških struk-
turah:

•	 različni postopki odločanja,
•	 zmožnost dolgoročnega financiranja,
•	 težave pri oblikovanju skupne razvojne vizije,
•	 različne pristojnosti in odgovornosti (do izvoljenega po-

litičnega telesa, investitorji, delničarji, itd.).

Organizacija

Ustanovitev urbanega centra je odvisna od pravne podlage 
urbane projektne skupine. Urbani center in urbana projektna 
skupina je lahko ustanovljena v katerikoli pravno-formalni 
obliki: družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, 
delničarji podjetij, javno-zasebno partnerstvo, dobrodelna or-
ganizacija ali katero koli druga oblika. Organizacijska shema 
mora ustrezati ciljem in na zahtevano kapaciteto deležnika, 
da izpolni nalogo.

Financiranje

Financiranje je odvisno od organizacijske sheme.

Fizični vidik

Fizični vidik je odvisen od prostora in nalog urbanega centra:
•	 Velikost – ustrezno število pisarniških prostorov potreb-

nih za delovanje vključno z razstavnim prostorom (-i) in 
sejno(-mi) sobo(-ami);

•	 Lokacija – umeščen na nivo ulice (promocija aktivnosti 
kjer je možno o njej razpravljati in biti del nje) ali ume-
ščena v javni odprti prostor kot je park, trg, bodoči park, 
ipd. Ni nujno, da je lokacija urbanega centra pomembna, 
če se naloga ne nanaša na fizičen prostor;

•	 Dostopnost – lahko dostopen z javnim potniškim pro-
metom, dostopen funkcionalno oviranim osebam;

•	 Stroški upravljanja – izbira lokacije bi morala biti prila-
gojena stroškom delovanja;

•	 Razpoložljivost – prostor lahko prispeva javni sektor, 
kot je npr. občina. Ni nujno da je dobičkonosen, tem-
več lahko prispeva k privlačnosti ulice, trga, soseske, že s 
svojim osnovnim namenom – srečevanjem ljudi. Strošek 
upravljanja mora sovpadati s proračunom in sponzorji 
urbanega centra;

•	 Vizualna podoba – arhitektura, notranja ureditev in 
okolica urbanega centra morajo odražati namen urbane 
projektne skupine;

•	 Varnost – glede na to, da je urbani center usmerjen pred-
vsem v družbene namene, mora biti prostor varen tako 
za zaposlene, kot potencialne obiskovalce;

•	 Kapaciteta – vsebovati mora dovolj prostora za dopol-
nilne dejavnosti, ki lahko pritegnejo obiskovalce, ki lahko 
postali aktivni deležniki pri delovanju urbanega centra, 
kot so ponudniki hrane in pijače, lokalnih izdelkov (lah-
ko na osnovi dobička).

SPN MOL (vir: UIRS)



KAJ SMO SE NAUČILI?
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Pietro Elisei

Lekcije STATUS projekta bi lahko strnili v eno: “Stati moleč 
pomeni iti korak nazaj” (Martin D., 2014). Ta pojav je še po-
sebno izrazit na območju jugovzhodne Evrope, kjer se soočamo 
z neučinkovitimi sistemi lokalne uprave kot posledico dedišči-
ne post-komunizma in stalnih zaostankov v razvoju (npr. Itali-
janski Mezzogiorno). Te sistemi malih in srednje velikih mest 
po vsej Evropi nujno potrebujejo strateški nivo razmišljanja, še 
posebno v urbanih območjih, če želimo ponovno oživiti evrop-
sko gospodarstvo. Naivno je verjeti, da nam lahko enostavni 
ekonomski recepti, ki običanjo ne posegajo na urbanistični / 
teritorialni nivo, lahko generirajo uspešne poti, ki bi pomagale 
evropskim regijam iz gospodarske krize.

STATUS project temelji na predpostavki, da oživitev evrop-
skega gospodatsva temelji na prenovljeni dinamiki mest in 
na družbeno inovativnih procesih povezanih z novimi načini 
načrtovanja. STATUS projekt izpostavlja urbanizem, ki si pri-
zadeva najti ustrezno rešitev za učinkovite celovite pristope in 
bi vključevali participativne metode na lokalnem nivoju, ki bi 
bili sposobni spremeniti način sprejemanja odločitev.

Glavni cilj projekta STATUS je bil, da vsako partnersko mesto 
in regija na svojem teritoriju izdela strateško razvojno agendo. 
Prednosotno smo kot projektni in vsebinski vodje te dokumen-
te skozi proces razvoja tekom projekta STATUS poimenovali 
agenda in ne načrt. Strateška razvojna agenda in njen razvojni 
proces je zelo podoben tistim, ki vodijo do klasičnih strateških 
načrtov, vendar nam izraz agenda omogoča, da uvedemo nekaj 
osnovnih razlik in vrednot, ki vodijo v procesu načrtovanja.

Uporaba termina načrt je še posebno na tem območju Evrope 
povezan z normativnimi razlogi. Normativni načrti (npr. načrt 
namenska raba zemljišč in drugi podobni instrumenti vezani 
na zemljiško politiko) v projektu STATUS nikoli niso pred-
stavljali ustreznih osnov, ki bi vplivali na načrtovalske procese, 
ker se ti ne odzivajo dovolj hitro glede na spremembe, ki se 
v prostoru odvijajo ali pa predstavljajo zgolj že sprejete odlo-
čitve. Pomembno vodilo projekta STATUS je, da odločitve v 
prostoru ne oblikujejo samo ključni deležniki, temveč da se ta 
krog razširi tudi na druge odločevalce v prostoru. 

Večina strateških načrtov postanejo neizvedena promocijska 
orodja politike. Običajno ti vsebujejo zgolj sezname projek-
tov, ki so bodisi deloma izvedeni, uporabljeni v promocijske 

namene politikov in / ali pa je njihova izvedba nenadzorovana. 
Metodologija STATUS projekta temelji na gradnji konsenza 
o izbranih projektih, ki odgovarjajo na potrebe v prostoru od 
začetka, kar je tudi razlog za fleksibilne participatorne pristope 
predlagane mestom in regijam v projektu.

Barbara Mušič

Kaj smo se naučili:
•	 Tesno/dobro sodelovanje med strokovnimi in teritorial-

nimi partnerji ter celotnim partnerstvom STATUS pro-
jekta je ključnega pomena za dosego rezultatov

•	 Jasna metodologija z jasnimi usmeritvami in primeri do-
brih praks je odigrala pomembno vlogo pri oblikovanju 
razvojnih ciljev in izbiro orodij, ki so jih teritorialni par-
tnerji uporabili v procesu oblikovanja razvojnih strateških 
agend 

•	 Stalna strokovna podpora teritorialnim partnerjem skozi 
revizijo poročil, podajanju dodatnih usmeritev od začetka 
do konca procesa se je izkazala kot prednostna

•	 Pritegniti zainteresirane akterje za sodelovanje in njihovo 
vključevanje skozi celoten proces je izrazit proces korak 
za korakom

•	 Teritorialni partnerji so se skozi projekt STATUS imeli 
možnost učiti drug od drugega. Imeli so stalen vpogled 
v primere s katerimi so se soočali drugi teritorialni par-
tnerji in skozi mreženje ter medsebojno komunikacijo so 
reševali podobne oz. sorodne probleme v prostoru, kar je 
prispevalo k mednarodnemu pristopu. Projekt STATUS 
je pri tem odigral pomembno vlogo.



Rezultati projekta STATUS predstavljajo osnovno platformo, 
kot predpogoj za razvoj območij v prihodnosti. Teritorialni 
partnerji so tako bolje pripravljeni za črpanje strukturnih 
sredstev v obdobju 2014 – 2020 in v prihodnosti, kjer bodo 
pomembno vlogo odigrale urbane projektne skupine. Njiho-
vo sodelovanje in aktivnosti so ključnega pomena pri izvedbi 
izbranih projektov, kot sestavni deli strateških teritorialnih 
agend. Urbani centri, kot eni izmed rezultatov STATUS pro-
jekta, bi morali kot participativna orodja, kot fizične strukture 
pri tem odigrati pomembno vlogo. Urbani centri so namenjeni 
izmenjavi ideje, podajanju predlogov in rešitve ter promociji 
dobrih primerov trajnostnih rešitev v prihodnje.

Zaključek projekta STATUS za teritorialne partnerje ne po-
meni konec dela, temveč predstavlja šele začetek. Odločitev, 
kako bodo v prihodnosti uporabili znanje in rezultate STA-
TUS projekta za boljšo prihodnost in napredek njihove lo-
kalne skupnosti je v njihovih rokah.
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ZAKLJUČEK



PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI



Vstopna stran slovenske spletne strani STATUS.

seecityplatform.net                  status.uirs.si

Na naslednji strani: predstavitvena zloženka projekta
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Na naslednji strani: predstavitvena zloženka projekta





Naslovnice Novic in knjige STATUS 
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Koordinacija

Io Chatzivaryti – koordinatorka projekta
Občina Kavala, Grčija
      consultants@dkavalas.gr

dr. Pietro Elisei – vsebinski vodja
Urbasofia
      dr.pietro.elisei@gmail.com

Joep de Roo – projektni vodja
Eurodite
      deroo@eurodite.com

Boštjan Cotič – vodja projekta
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
      bostjan.cotic@uirs.si

Barbara Mušič – strokovna koordinatorka,  
vodja stikov z javnostmi
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
      barbara.music@uirs.si

Kontaktni osebi v Sloveniji

STRATEŠKE TERITORIALNE AGENDE 
malih in srednje velikih mest

Uredila Barbara Mušič in Boštjan Cotič

1 Občina Kavala, Grčija
2 Združenje za medobčinski razvoj Alba Iulia, Romunija
3 Metropolitansko združenje Baia Mare, Romunija
4 Fundacija Graphitech, Trento, Italija
5 Srednjeevropski inštitut za tehnologijo ALANOVA CEIT,
 Avstrija
6 Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Slovenija
7 Pokrajina Foggia, Italija
8 Občina Schwechat, Avstrija
9 Dežela Abruci – Direktorat za splošne zadeve, zakonodajo in
 EU politike, zunanje zadeve, energijo, okolje, parke, Italija
10 Gospodarska zbornica občine Drama, Grčija
11 Občina Satu Mare, Romunija
12 Občina Herceg Novi, Črna gora
13 Razvojna agencija občine Temerin, Srbija
14 Mestna občina Balti, Moldavija

STATUS je projekt, ki ga podpira 
Program Jugovzhodna Evropa (SEE Programme) 2007 – 2013.

Pričujoči dokument odraža mnenja avtorjev prispevkov, zato organ upravljanja JV Evropa 
ni odgovoren za kakršno koli uporabo, ki bi temeljila na tukaj objavljenih informacijah.

Partnerji projekta

• začetek / zaključek projekta: dec. 2012 – nov. 2014
• celotni proračun projekta: 1.874.105,00 EUR
• prispevek ERDF: 1.459.131,25 EUR
• prispevek IPA: 133.858,00 EUR
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