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Vladimir Braco MUŠIČ *

MESTO IN URBANIZEM MED TEORIJO IN PRAKSO

PPoovvzzeetteekk.. Ob očitnih preobrazbah našega prostora se vpra-

šujemo o dejanski družbeni vlogi stroke, izhajajoč iz dej-

stva, da je tudi urbanizem kot interdisciplinarna dejavnost

vključen v družboslovje. Pri sodobnih spremembah je treba

iskati vzroke in pri tem upoštevati dejavnike, procese in

strukture ter paradigme, ki jih vodijo. Spreminjata se tudi

pojem in značaj mesta kot socialno-prostorskega fenomena,

s čimer pa se odpira vprašanje značaja in možnosti sodo-

bnega urbanizma. Nastajajo novi pogledi na stanje in raz-

voj urbanistične teorije. O urbanistični praksi pa je treba

govoriti ob aktualnih in namišljenih urbanističnih proble-

mih. Posebna pozornost velja problemom, ki se vztrajno

ponavljajo. V odzivnosti urbanistične teorije in prakse in ob

problematiki 'odpiranja v svet' naj bi bila koristna tudi kri-

tična presoja vpetosti slovenskega urbanizma v sočasni raz-

voj stroke v Evropi in v svetu in v presoje možnih posledic

intenzivnejšega pretoka vplivov v novih pogojih vključeva-

nja Slovenije v Evropsko zvezo. V prispevek so namenoma

vključene tudi nekatere reference na posebne okoliščine raz-

voja naše urbanistične teorije in prakse, ki lahko predstav-

ljajo historiografsko gradivo za proučevanje razvoja v

zadnjih petdesetih letih.

KKlljjuuččnnii ppoojjmmii:: urbanizem, prostorsko planiranje, vzroki

prostorskih sprememb, mesto, mestna regija, krajina, nova

razmerja med urbanimi dejavnostmi, vloga države in vloga

krajevne samouprave, pojmovanja prostora, identiteta,

jedro vs. periferija, komunikacije, usmerjanje razvoja urba-

nizma kot stroke in kot upravne dejavnosti, vloga civilne

družbe.

Uvod

Zdaj, ko se pred našimi očmi prostor Slovenije in prostor naših mest očitno
preobraža, ko imata vedno bolj očitno (sicer slejkoprej glavno) besedo pri tem
kapital in dobiček, in ko se vprašujemo, ali nam pred očmi zares erodirata tudi
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upravna in strokovna služba za usmerjanje prostorskega razvoja ter s tem slabita
varstvo in zagotavljanje skupnih interesov na prepihu odprtih meja, je pravi čas, da
se (še enkrat) vprašamo o moči in nemoči stroke. S 'stroko' pa ne mislimo ozko le
urbanizma, temveč tudi urbano družboslovje, ki že dolgo ni več marginalen sobe-
sednik v analizi prostorskih procesov in pri pripravljanju načrtovalskih odločitev.
Kot v številnih drugih državah je tudi pri nas v organizaciji znanstvenoraziskoval-
nega dela urbanizem uvrščen med družbene vede in s tem vpet v intenzivne multi-
in interdisciplinarne stike ter izzvan k razvijanju in uporabi transdisciplinarnih
metod. Vpliv pa bi morda lahko ugotavljali tudi v obratni smeri. 

Pri velikih sodobnih spremembah v našem prostoru in pri problemih, ki iz njih
nastajajo, bi se morali vedno znova vpraševati za prevladujoče miselne vzorce
povezovanja ekonomskih in socialnih substruktur. V mislih imam načine mišljenja
pri (pretežno in vedno bolj samovoljnih) dejavnikih, ki so udeleženi v (slabo nad-
zorovanih) procesih preobrazbe in (ne)kakovost prostorskih struktur, ki nastajajo.
To bi bil prvi del mojega jubilejnega spisa za Teorijo in prakso. Razumljivo je, da bi
moral, kot urbanist, predlagati konkretna merila za ocenjevanje 'kakovosti' nastaja-
jočih prostorskih struktur z vidika njihove funkcije in oblike. Na družboslovcih pa
je, da se še bolj kot doslej poglobijo v ozadja omenjenih miselnih vzorcev akterjev
v procesih proizvodnje mestnega prostora.

V drugem delu se sprašujem, kaj je danes mesto in nato še, kaj je ali kaj je lahko

danes urbanizem, ker bi rad nekaj prispeval k širšemu razmišljanju na področju
urbane ontologije in k pravilnejši ter pravičnejši oceni aktualne urbanistične epi-
stemologije, ali z drugimi besedami, h korpusoma 'vsebinskih' in 'proceduralnih'
teorij urbanizma (Faludi, 1973; Paris et al., 1982).

V tretjem delu bom poskušal prikazati poglede na stanje in razvoj urbanistič-

ne teorije in potem podati in komentirati izbor aktualnih urbanističnih proble-

mov, vključno s problemi, ki se vztrajno ponavljajo in se je zato smiselno vprašati,
ali morda sploh niso rešljivi ali pa sploh niso problemi. Končno pa bom poskušal
oceniti realne možnosti naše urbanistične teorije in prakse, da prispeva k učinko-
vitejšemu reševanju problemov, ki jih v razvitejših državah uspejo reševati. Vse to
pa v sobesedju nove etape 'odpiranja v svet', ko znova poskušamo oceniti našo
zgodovinsko vpetost v evropski gospodarski, kulturni in politični prostor.

Pogojenost urbanistične prakse

Razčlenitev prvin, ki povezujejo in pogojujejo družbeno ter ekonomsko sub-
strukturo in urbanizem sta, med drugimi, podala Norman in Susan Fainstein (Paris,
1982: 147-173), ki sta imenovala najmanj tri substrukture, ki v interakciji določajo
značaj urbane podobe. Te so: prvič, procesi gospodarskih in drugih dejavnosti v
prostoru; drugič, strukture, s katerimi (in v katerih) se procesi izvajajo ter izražajo;
in tretjič, dejavni posredniki (agents), tj.posamezniki, elite in celotne frakcije kapi-
tala, ki s svojim vedenjem (tudi s svojim sestavom vrednot), interesi in povezanost-
jo ustvarjajo ter vzdržujejo procese in strukture. Med procese lahko uvrstimo pro-
izvajanje, ekstrakcijo in kroženje vrednosti ter reprodukcijo proizvodnih sil, v
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sklop zadnje pa predvsem reprodukcijo delovne sile, povezane s 'kolektivno
porabo', ki je vsaj z enim od svojih segmentov tesno povezana z urbanistovim
delom, tj. zagotavljanjem ustreznih bivalnih in bivanjskih pogojev prebivalstva.
Med strukturami so prostorski vzorci, npr. naložb in socialno prostorske (tudi raz-
redne) razslojenosti, organiziranost državne uprave in lokalne samouprave,
sumarno naključna ali namenska strukturiranost regij, fizična značilnost in pros-

torska organizacija grajenega okolja (urbana forma) in izoblikovanost (npr. agrar-
ne) kulturne krajine. Sem seveda sodijo tudi proizvodni družbeni odnosi in druž-
beni odnosi v proizvodnji prostora. Oba avtorja sta značilna predstavnika evrop-
sko-ameriške neomarksistične urbanologije (Lefebvre, 1970 in 1972; Harvey, 1973;
Castells, 1996, 1997 in 1998), ki se še vedno plodno razvija, kljub propadu vzhod-
noevropskega realsocializma. Od domačih virov, ki na podoben način pristopajo
k celovitosti prostorsko-družbenih procesov in ki bi lahko znova pomagali k pre-
potrebni analizi aktualnih razmer, bom navedel le svoj referat Metode in teorije v
urbanizmu1, predvsem pa knjigo Zdravka Mlinarja (1986) o protislovjih družbene-
ga razvoja, ki vsebuje samostojno poglavje (IV.) o prostorsko-družbenih spremem-
bah in razvoju, pa tudi številne druge reference na prostorske prvine družbenih
pojavov. Kljub mnogim konceptualno in idejno že preseženim delom, je ta knjiga,
vsaj za interdisciplinarni diskurz med družboslovci, geografi in urbanisti, še vedno
eno od aktualnih temeljnih, da celo programatskih domačih del. Med drugim zara-
di tega, ker ga ne obremenjujeta več niti ideologija niti ideološko pogojena dnev-
na politika.

Infrastruktura postfordistične industrije je, skupaj s prometnicami, med tistimi
fizičnimi strukturami sodobnega mesta, ki se morda najbolj spreminjajo in se
postopno prilagajajo okoljevarstvenim standardom. Gre za proizvodnje, ki zdaj
zaposlujejo manj delavcev, terjajo drugačno aglomeriranje (npr. 'grozdenje' ali clu-

stering) in povsem drugačne oblike odnosov med skladiščenjem, proizvodnjo in
distribucijo, seveda z zelo okrepljeno vlogo prevozov (dostava just-in-time). Tu je
treba omeniti tudi učinkovanje globalizacije gospodarstva. Ta se (najprej) na
področju trgovine kaže v težnji k popolni svobodi menjave med lokalitetami ter v
nedeterminiranem pretoku storitev. Pri tem pa v resničnosti ugotavljajo bistveno
zmanjševanje pomena tarifnih zaprek, hkrati pa pomembne netarifne in kulturne
bariere ter znake regionalnega neomerkantilizma. Na področju teženj k uravnote-
ženju proizvodnih dejavnosti je lokacijska determiniranost opredeljena zgolj s
fizično geografskimi prednostmi. V resničnosti pa družbeno delitev dela zamenju-
je tehnična delitev dela z vedno novimi oblikami koprodukcije in s krepitvijo pro-
metno-komunikacijskih interakcij (in s tem z novimi oblikami obremenitev prosto-
ra). Finančni trg se razvija v smeri decentralizacije, hitrih odzivov na priložnosti in
osamosvajanja v odnosu do države. Na tem področju je globalizacija že v največji
meri udejanjena. Dragocenemu tujemu kapitalu so na široko odprta vrata, ko se
drug za drugim umikajo racionalni (ekonomsko-tehnični) in intuitivni (kulturni)
pomiselki. Tudi delovna sila izgublja permanentno identifikacijo z neko lokaliteto,
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njena mobilnost raste. Gre pa za še vedno močno reguliranje svobodnega pretoka
delovne sile s strani držav. Zanimivo je, da nekateri avtorji opažajo, da se
'organizacijska ideologija' gibko prilagaja svetovnemu trgu (ali globaliziranim
trgom). Pri tem pa tudi poudarjajo, da je fleksibilnost paradigme postala ortodoks-
na, vendar pa obstajajo v nekaterih sektorjih še vedno tudi fordistične prakse
(Short in Kim, 1999).

Najhitrejše in najmočnejše spremembe v strukturi gospodarskih dejavnosti,
tudi z vidika učinkovanja na urbane strukture, so opazne v sektorju storitev. Po eni
strani gre za splošen porast deleža terciarnih gospodarskih dejavnosti (trgovina,
obrt, finančne idr. storitve) na račun sekundarnih (industrija ipd.) in primarnih
(kmetijstvo, rudarstvo ipd.), po drugi strani pa za velike tehnološke in na njih osno-
vane stavbnotipološke spremembe. V ekonomski teoriji se je že uveljavila dodatna
členitev, namreč v kvartarne dejavnosti, ki obsegajo informatiko, razvojno razisko-
valne idr. storitve "višjega reda". V Sloveniji je bilo v terciarju in kvartarju skupaj,
leta 1961 zaposlenih 34,3% od aktivnih prebivalcev, leta 1991 pa že 41,8%. Po
zadnjih podatkih, ki jih sicer nimam pri roki, pa je ta delež že presegel polovico. K
povezanosti teh premikov s spremembami v lokacijski logiki urbanih struktur in
prostora sploh, se bomo še povrnili. Procesi, o katerih govorimo, se sprožajo kot
razvoj dejavnosti samih in kot sprožilo različnih družbenih procesov, ki segajo od
sprememb v sestavu in življenju gospodinjstev do sprememb v značaju socialno
prostorskih skupnosti.

Z vidika mesta in urbanizma so najzanimivejši prostorski vzorci, ki so vzročno
povezani s prav vsemi nakazanimi procesi in dejavniki. Posplošujoč pogled odkri-
va v 'aktivnem' delu prostora razmerja med zgoščevanjem in razpršenostjo poselit-
ve, ki je pogojena z vse boljšo dostopnostjo z osebnimi prometnimi sredstvi, dalje,
linearne tvorbe, ki (še vedno) nastajajo vzdolž prometnih koridorjev in (vedno)
nova točkovna vozlišča urbanizacije prostora, ki nastajajo na križiščih prometno
zelo zmogljivih avtomobilskih cest in historično pogojenih medregionalnih pove-
zav, mestnih vpadnic idr. pomembnih cest. Pri tem so udeleženi, v zelo raznovrst-
nem redu: nosilci gospodarskih dejavnosti, neposredni ali posredni investitorji,
stanovalci in tisti, ki ene in druge spremljajo s svojimi, zlasti oskrbnimi storitvami.
Nekaj, kar je sorazmerno novo v zaporedju vzroka in posledice, je vprašanje, kdo
med dejavniki urbanizacijskih procesov je prvi in kdo mu sledi. V klasični regio-
nalni in urbani ekonomski (in posledično socialni ter urbani) geografiji so bila
prva industrijska podjetja, koncentracija delovnih mest (in zaposlitvenih možno-
sti) v bazičnih ('eksportnih') dejavnostih. V novejšem času so to npr. velika naku-
povalna središča, ki sledijo večjemu gravitacijskemu območju motoriziranih (!)
kupcev, da bi v naslednji etapi postala sama magnet za druge privlačne dejavnosti
oz. storitveno ponudbo in končno jedro nove naselitve. 

Proces urbanizacije ima dva vidika: socialnega (preslojevanje prebivalstva) in
prostorskega (širitev mest) ter še tretjega, recimo mu kulturnega, ker ga vežemo na
proces urbane akulturacije pomestenega prebivalstva. Na posebnosti vseh treh
vidikov v naših razmerah so v preteklosti vplivale različne okoliščine, zlasti pa
sorazmerna maloštevilnost in majhnost naših mest ter sorazmerno veliko število
ruralnih selišč (okrog 6000). Delež urbaniziranega prebivalstva, ki naj bi bil zdaj
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nekje pri 60%, je nizek v primerjavi z razvitimi državami Evrope. Imamo pa zato
(menda) najvišji delež deagrariziranega neurbaniziranega prebivalstva. Podobne
'netipičnosti' so pokazale mednarodne komparativne raziskave faz urbanizacije, ki
si sledijo takole: urbana koncentracija > suburbanizacija > de(z)urbanizacija > reur-
banizacija2. Pri nas, zaradi različnih razlogov, ni jasnih ločnic med prvimi tremi
fazami. Še vedno je zelo močna suburbanizacija (Ravbar, 1992), dezurbanizacija pa
poteka v zelo manifestni obliki razpršene poselitve. Povsem nov pojav je rast
(pre)velikega števila (pre)velikih nakupovalnih središč v predmestjih in posledič-
no premik trgovine in storitev iz klasičnega mestnega središča. Že ameriške izkuš-
nje pred približno 40 leti so pokazale, da postajajo predmestna nakupovalna sre-
dišča privlačna še za druge urbane dejavnosti in ta smer razvoja se končno odraža
v ti. robnih mestih (Edge Cities). BTCity ("Moje mesto!?) in podobni spomeniki
nove urbanosti so definitivno na tej poti, takoj po izgradnji zabavnih, rekreacijskih
in potem poslovnih in celo kulturnih prostorov ...

Transformacija sistema selišč je hitra, v nekaj desetletjih je skoraj povsem vrgla
s tira Christallerjevo teorijo centralnih krajev ali Zipfovo zakonitost v velikostnem
redu selišč, da o teoretični in praktični tipologiji selišč (z vidika prevladujoče
dejavnosti) sploh ne govorim. Žal še nimamo kaj dosti sistematičnih empiričnih
raziskav na področju urbane geografije, takih, ki bi perlustrirale spremembe v
sistemu selišč (regionalni nivo) in sprememb v seliščih kot sistemih (intraurbana
funkcionalno-prostorska zgradba). Zaradi tega se moramo zadovoljiti z makro-
skopskim opazovanjem in s primerjavami s procesi v razvitejših deželah s podo-
bnim fizičnim okoljem. Določeno socialno prostorsko razslojenost, ki ima celo
karakteristike razredne diferenciacije, lahko opažamo v predmestjih in obmestjih,
kjer posamezniki ali nepremičninske organizacije gradijo in na (sicer) kaotičnem
stanovanjskem tržišču ponujajo 'nadstandardne' družinske hiše ali kondominije.
Pri tem je zanimivo, da nepremičninske priloge in objave v naših časopisih oglašu-
jejo svojo dejavnost z 'izposojenimi' ilustracijami, ki kažejo podobo tujih ekskluziv-
nih (v glavnem kičastih) vil in s tem dokazujejo nazadovanje kulturnega instinkta

V strukturiranju prostorskih vzorcev, ki izhajajo iz organizacije državne uprave
in lokalne samouprave, se že kažejo posledice razdrobitve občin, zlasti znotraj
obroča, ki ga le-te tvorijo (skoraj praviloma najbolj razdrobljene) okrog večjih
mestnih občin. Kažejo se v pospešenem nadaljevanju razpršene gradnje, ki se
dogaja ob nepovezani ponudbi stavbnih zemljišč in ob dejavnosti sorazmerno
majhnih, a agresivnih nepremičninskih podjetij in v okoliščinah slabo pregledne-
ga finančnega poslovanja in počasnega dopolnjevanja zakonodaje, ki komaj doha-
ja kopičenje problemov, zlasti na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ki
je ključni pogoj vsakršnega urbanizma. Čeprav se afere kar vrstijo, pa ostane še več
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primerov nezakonite samovolje in neobdavčenih transakcij neodkritih. Majhne
občine s pridobivanjem premožnih novih prebivalcev sicer pridobivajo sredstva,
ki jih znajo koristno porabiti za izboljšanje svojega stanovanjskega in komunalne-
ga standarda, ne zmorejo pa razviti in vzdrževati kompetentnih strokovnih in upra-
vnih služb. V takih razmerah bi morali pričakovati večjo pripravljenost za regional-
no povezovanje. Nekaj takih primerov v Sloveniji je bolj odraz meglenih predstav
o pospešenem 'razvoju', kot pa vzpostavljanje racionalne organizacije urejanja
prostora in smotrne širitve prostora. Država se odziva na te negativne pojave zelo
počasi, o čemer priča tudi okrožnica Ministrstva za okolje, prostor in energetiko z
dne 5. januarja tl., ki se omejuje na priporočila (!) "... v zvezi s področji, ki so ključ-
nega pomena za uspešno izvajanje zakona in vzpostavitev nove ureditve: organizi-
ranost občinskih uprav na področju urejanja prostora oziroma prostorskega načr-
tovanja ter priprava strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda
občine." Sicer pa počakajmo na potrebno spremembo ustave, ki bi morala predpi-
sati regije ali pokrajine in s tem pogoje za boljše urbanistične službe. Novi Zakon
o urejanju prostora je, podobno kot tudi dosedanji zakoni, kar zahteven pri pred-
pisovanju potrebne strokovne dokumentacije, ki jo bodo, tudi po intencijah tega
zakona, pripravljale tržno naravnane zasebne 'd.o.o.', ki si v okviru Inženirske zbor-
nice šele zdaj pridobivajo ustrezne (?) licence, sicer pa se po svoji naravi preživlja-
jo od pogodbe do pogodbe ... Zdi se, da ni več dostojno govoriti o urbanizmu kot
javni službi, čeprav je prav zdaj očitno, da se razvoj v prostoru dogaja izrazito
inkrementalno (po majhnih dodatkih rasti) in nepovezano ter da sta od načrta kot
produkta važnejša načrtovanje in urejanje kot procesa.
. Delo v zasebnih načrtovalskih podjetjih je dobičkonosneje od dela v urbanistični
upravni službi. In pri tem sta profesionalna etika in deontologija še vedno na zelo
skromnem, začetnem pragu uveljavljanja. Poglavitni problemi takšnih razmer so
diskontinuitete v loku načrtovanje - izvajanje, intermitentnost prostorsko-razvojne
usmerjevalne politike in krepitev neusklajenosti med različnimi državnimi ali
komunalnimi resorji. Ne morem si kaj, da ne bi omenil še čudaško deljene odgo-
vornosti na področju uprave, ki ločuje plansko in izvedbeno funkcijo med občino
in upravno enoto.

Z nekaj izbranimi primeri se seveda dotikamo le nekaterih vzročno-posledič-
nih pojavov in splošnih okoliščin, ki ta čas oblikujejo prostor Slovenije. Veliko širšo
kazuistiko je moč zaslediti ali vsaj zaslutiti že v uradnih ocenah stanja, v obrazložit-
vah nove zakonodaje, v 5. točki na strani 6 v Vladi RS sprejete Politike urejanja pros-
tora RS3 in še kje. Sicer pa se moramo sprijazniti z dejstvom, da se ukvarjamo z zelo
kompleksno problematiko, kjer so interesi in motivacije za akcijo tako različni, da
je nekaj, kar je za nekoga dobro ali še sprejemljivo, za drugega slabo ali celo pov-
sem nesprejemljivo.
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Pojavnost mesta

Francoski sociolog in urbanist Yves Chalas - ki na Inštitutu za urbanizem v
Grenoblu razmišlja o villes contemporaines, o mestih sodobnega časa, njihovih
mnogoterih podobah in preobrazbah - pravi, da novo urbanost podpira sedem ste-
brov. Govori o nenehni mobilnosti in policentrizmu, o izbiri, a tudi o praznini, piše
tudi o neustavljivosti časa, o naravi in zemljišču4. O lastnostih sodobnega mesta, ki
jih je Chalas podrobno opisal v svoji knjigi, naš dopisnik pa povzel po dnevniku
Le Monde, smo veliko pisali tudi v naši urbanološki in urbanistični publicistiki
zadnjih desetletij, a z malo odmeva v našem institucionaliziranem urbanizmu. Te
lastnosti so docela zasenčile značilnosti včerajšnjega mesta: klasična harmonija in
enotnost (ali regulacijski red), zgoščenost, nepremičnost, eno središče, opredelje-
ne upravne meje, ločenost od narave. V sodobnem mestu, nasprotno, kot gobe po
dežju poganjajo trgovinska središča, multipleksi in tehnopolisi, zabaviščni parki,
zelene površine, umetniška in kulturna središča ter športni kompleksi. Zahteva jih
21. stoletje, ki z veliko metlo pometa z dvojnostmi, kot tukaj je središče, tamkaj

obrobje, prehodnost/neprehodnost, homogenost/heterogenost, polno/prazno,
pomešanost/ločenost ... Chalas govori o hkratnosti. 

Našemu starejšemu rodu je ostal spomin na Mumfordovo (1969) opozorilo v
slovenskem prevodu njegove znamenite knjige, ki je hkrati prvi stavek uvoda: Ta

knjiga se začenja z mestom, ki je bilo v simboličnem pomenu svet; končuje pa se s

svetom, ki je po marsičem praktičnem postal mesto. Mlajši rod pa strmi v izzivalno

luciden govor Rema Koolhaasa: Eden od najmanj prepoznanih učinkov globaliza-

cije je, da arhitekti dejansko in vedno več delamo v kontekstu, ki ga ne poznamo

... Še vedno nosimo s seboj, če hočemo ali ne, model rimskega mesta, morda v naših

genih. Razmišljamo o mestu kot artefaktu in mislimo, da naš model mesta in naša

zahodnjaška zamisel modernizacije, triumfirata ... Menim, da je največji učinek

tržne ekonomije v tem, da premika pobudo in vrednote od javnega k zasebnemu

in menim, da zaradi tega preprosto podminira, na zelo radikalen način, naš

lasten status, kajti o sebi smo vedno mislili, da služimo v javno dobro. Ta premik

od javnega, ta prevlada zasebne pobude v oblikovanju našega sveta, nam je pre-

prosto vzela ali vsaj načela piedestal, s katerega smo se vedno slavili ... Hkrati pa

ima tržna ekonomija svoje manično-depresivne cikluse. Sleherni od vas ve, da

vsak arhitekturni objekt, ki je vreden tega imena, delamo pet let in da danes za

arhitekturo ne stoji nikakršna politična ali ekonomska koalicija ali opredelitev, ki

se ne bi radikalno razobličila v treh ali štirih letih. Tako smo soočeni z neverjetnim

trenutkom, ko počasno arhitekturo povsem prehiti neizprosna transformacija

zaradi vskršne druge vzpodbude ali pobude. Preprosto, prepočasni smo, da bi sle-

dili dogajanjem. Tako Koolhaas ob Chalasu in po Mumfordu in Hallu ob lanskolet-
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nem harvardskem šolskem projektu "O mestu". Misli iz navedka so naslovljene na
arhitektsko in urbanistično oblikovalsko skupnost, ker iz nje prihaja največ jalovega
odpora proti prodoru 'neprostorskih' prvin v sodobni resničnosti mest. Politične
podpore pa je vedno zmanjkalo tudi pri nas. V okviru "Ameriško-jugoslovanskega
projekta študij regionalnega in urbanističnega planiranja" smo več let izdelovali pla-
nersko (demonstracijsko) študijo Ljubljanske mestne regije v obsegu takratnih (veli-
kih) 15 občin. Ta raziskovalna naloga se je v nekem smislu nadaljevala v okvirih dveh
naslednjih mednarodnih projektov, "Stroški mestne rasti" in "URBINNO - urbane ino-
vacije" in z novo oznako predmeta: Funkcijska mestna regija, po britanski Functional

Urban Region, za katero po definiciji zakonsko zahtevajo usklajeno prostorsko pla-
niranje. Rezultati vseh teh študij in še mnogih drugih spoznanj so našli pot v "Projekt
Ljubljana 2000" in v njegovo poglavje o 'družbeno dogovorjenem' in 'samoupravno
sporazumnem' medobčinskem sodelovanju, ki je do (že) nemirne sredine 80. tih let
prišlo nekam med osnutek in predlog ... Danes imamo v ljubljanski funkcijski (ali
mestni) regiji (začrtani npr. po britanskih merilih) iz petnajstih, kakih trideset ali več
občin z župani, ki ob vsakem skromnem pogajanju držijo figo v svojem strankar-
skem žepu in - kot smo že zapisali v prvem poglavju - vabijo premožnejše
Ljubljančane na svoje zazidalne, do včeraj kmetijske, površine.

V Ljubljani se utrjuje 'robno mesto' BTCity s programom, ki ga navaja tudi
Chalas, tj. nakupovalno in storitveno središče, tržnica, majhen (a vendar) teater,
nekaj zabavišč, multipleks (multikino) itd. Zdaj gradijo vodni park in kdove kaj še
vse. Stvari vodi direktor ali predsednik uprave, ki je pravzaprav drugi (in nevolje-
ni) ljubljanski župan, ki ponosno pove v javnosti, da pri njih glede načrtov ni treba
spraševati mestnih svetnikov ali krajevnih skupnosti. Njegova pomočnica pa pove,
pravtako v javnosti, da bo moralo mesto zanje zgraditi še en priključek na avtocest-
ni obroč ... Ista oseba pa je tudi izklepetala, da je BTC ob privatizaciji ponudil
Mestni občini Ljubljana 30% delnic, ki pa jih je le-ta odklonila ... Zdaj pa toži nad
begom trgovin in storitev iz središča mesta. Pri tem so inertne ali vsaj nespretne
tudi odgovorne službe mestne uprave, ki ne uspejo oddati praznih lokalov v
občinski lasti za primerno najemnino, nimajo pregleda nad fluktuacijo najemni-
kov poslovnih prostorov, ki so v stavbah v zasebni lasti, in se tudi sicer ne uspeva-
jo dogovoriti za skupne akcije v interesu MOL5. Glede fluktuacije: v južnem, gosto
zazidanem in še kar obljudenem delu ožjega središča mesta, je v nekaterih, grad-
beno-tehnično ustreznih lokalih, že četrta ali peta "generacija" najemnikov.
Rekordni nesmisel se je zgodil v stavbi nekdanje mestne gospodarske zbornice, ki
jo je "kupil" nek ugleden odvetnik. Najemnik je prenovil in uredil enega od loka-
lov in po odprtju v njem prodajal - kaj drugega kot - najstniške majice in športna
oblačila, natančno en mesec dni. V sosednjem lokalu pa je po približno dveh letih
moral opustiti - za okoliš zelo primerno - dejavnost zaradi previsoke najemnine.
Potem je stal lokal prazen kakšno leto dni, da bi se v njem, spet po dragi naložbi v
notranjo preureditev in opremo, pojavila knjigarna, ki jo le redkokdo obišče ...

Tudi pri nas rastejo nakupovalno-storitvena središča "kot gobe po dežju". Ni
bilo težko izračunati, da ima Ljubljana že sedaj najmanj za eno četrtino malopro-
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dajnih površin preveč, glede na število prebivalcev v gravitacijskem območju
mesta in glede na kupno moč prebivalstva. Resničnost funkcijske urbane regije, oz.
nove definicije mesta so najprej dojeli veliki trgovski sistemi, pa vendar, tudi v bliž-
njem Kranju, Domžalah in še kje tudi "rastejo gobe" ... 

Spomin lahko seže daleč nazaj, v leta 1962-63, ko je takrat vodilno trgovsko pod-
jetje iz Škofje Loke, želelo zgraditi velik Shopping Center pri Jeperci. Stroka se je bila
takrat hitro organizirala in je s pomočjo priznanega švedskega prostorskega planer-
ja dokazala nesmisel takega početja. Toda, za alternativne lokacije, ki jih je stroka
ponudila, ni bilo zanimanja. Nekaj let pozneje se je pojavila podobna zamisel blizu
Prešernove Vrbe na Gorenjskem. Kljub močni politični podpori iz vladnih kabine-
tov, je stroka premagala tudi to zamisel. Najhuje pa je, da je stroka ves čas vedela, da
se bo nova oblika maloprodaje in nudenja storitev kmalu spet pokazala in da je na
obrobju Ljubljane kar nekaj lokacij, ki odgovarjajao pogojem širitve take dejavnosti,
ki se je pojavila v ZDA pred 50 leti in v Evropi, recimo pred 25 leti. Bilo pa je že pre-
pozno. Položaj stroke je že postajal tak, kakršnega opisuje npr. Chalas6.

Isti avtor povzema še druga dejstva oz. okoliščine, ki so ustvarile novo resnič-
nost mesta (ali morda 'mestnega polja'). Vedno več je mest, ki niso več podobna
samim sebi: v Franciji in Italiji jih je le še 30 do 40%, manj kot petina v ZDA slaba
desetina v Švici, (če ne računamo na idilična mesteca, izgubljena v ozkih alpskih
dolinah). Medtem ko je v tridesetih letih povprečni Francoz na dan prehodil, pre-
vozil ali prekolesaril tri kilometre, jih najmanj deset danes, ko kar dve tretjini naku-
pov opravi v nakupovalnem središču na mestnem obrobju, delu pa nameni trikrat
manj časa kakor pred stoletjem. Čedalje hitrejši in z več prostega časa razteguje
svoje ozemlje, in iz dneva v dan mu je podobnih več ljudi. Za vsakodnevno pot od
doma do delovnega mesta Evropejci (kljub čedalje večjim razdaljam) že nekaj časa
porabijo približno uro, medtem ko njim podobni v ZDA presedijo v prometnem
sredstvu, svojem ali javnem, tudi trikrat dlje. Chalas, po navedbi našega poročeval-
ca, pri tem pravi, da pa jim ni hudo, kajti nekdaj pričakovane vrednote na podro-
čju socialno-prostorske pripadnosti (ali identifikacije) in posledična vedenja so
postavljeni na glavo. Obrobnež ni tisti z mestnega obrobja, ki se mora nenehno

premikati, marveč tisti, ki ostaja na mestu. Toda mobilnost, ki je znamenje stvarne-
ga in virtualnega sveta, ne odtujuje, temveč plete nove mreže pripadnosti, briše
meje in krajša razdalje. Nič več ni resnično obstrano, nič ekscentrično, ne vzorec.
Živimo v prostorih, ki se premikajo sami po sebi, v časih, ki so asinhroni.

Ta smer razmišljanja spominja na 40 let stara razčlenjevanja pojma prostor,
seveda v urbanem kontekstu, ki sta jih zapisala Melvin in Carolyn Webber (1963;
1964; 1967) v zelo odmevni razpravi o spremembah pomena fizičnega prostora7.
Konvencionalna analiza prostorskih odnosov v mestih je namreč zgrajena na zelo
razširjenem razumevanju narave in pomenov prostora. Osnovna ideja je izposoje-
na pri Evklidu in se je znova uveljavila v interesu ekonomistov in sociologov, nič
manj kot med inženirji in urbanisti. Konec 50. in v začetku 60. let pa je postalo
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jasno, da je ta opora številnih disciplin v resnici zelo heterogena. Prostor je merljiv
s kilometrskimi razdaljami na zemeljski površini ali celo z raznimi stroški, ki so
povezani s premagovanjem teh razdalj, le v omejenem smislu. Različne znanstve-
ne vede so pričele razvijati svoje poglede na različne socialne razsežnosti prosto-
ra, raznoličnost stroškovnih razsežnosti in predvsem na različne percepcije prosto-
ra. Že veliko prej je Gropius za potrebe razumevanja arhitekture razlikoval nema-
terialni prostor iluzij, merljiv matematični prostor, taktilen materialni prostor in še
četrtega, ki ga je imenoval emocionalni in vitalni umetnostni prostor (1923). Leta
pozneje (1947) je te 'prostore' subsumiral v pojem zaznavnega prostora in tako
postavil zgodnje temelje danes zelo razširjenim teoretskim in praktičnim raziska-
vam razmerij med percepcijskim in geografskim (tudi urbanim) prostorom. S to
malo digresijo v diskurzu o novih opredelitvah mesta in mestnega sem hotel poka-
zati na obilico možnosti za približevanje novemu pojmovanju 'urbanega polja'
(Hočevar, 2004), ki ni več opredeljeno zgolj z mejami zazidanih in odprtih površin
ali celo z administrativnimi in politično jurisdikcijskimi zamejitvami, ki so v stvar-
ni podobi naših mest povzročile in še povzročajo veliko problemov. Spomnimo se
inkrementalne pozidave levega brega Save v prostoru mesta Ljubljane, ki je pripa-
dal občinama Šiška in Bežigrad bil pa izven urbanistične pristojnosti Mestnega
sveta in s tem določil že kar znamenitega Generalnega urbanističnega plana iz leta
1965. Drug, še pogostejši primer je stihijska suburbanizacija periurbanih, a še
močno ruralnih naselij v pomeriju vseh naših večjih mestih. Toda, vrnimo se k
Webbrovim argumentom.

Zanimivo je, da še vedno in vedno bolj velja argument o relativnem pomenu
prostorske vezanosti urbanih prebivalcev. Webbra sta razvila primer intelektualnih
elit, ki se povezujejo s sorodnimi dušami in s koristnimi znanci, ki delajo na sorod-
nih znanstvenih ali tehniških področjih, daleč čez vsakršne meje mesta ali celo
regije. To tezo sta podpirala z navajanjem takrat dostopnih prometnih in telekomu-
nikacijskih sredstev. Razvoj takih sredstev je namreč že tekel, in to hitro, vendar si
nihče ni predstavljal, da bodo 40 let pozneje na voljo telefaks, mobilna telefonija
in zlasti elektronska pošta. Po drugi strani pa so zanimive novejše družboslovne
raziskave, ki poudarjajo vnovično iskanje težko pogrešljivega neposrednega stika
v komunikaciji med ljudmi.

Ne bom znova govoril o mestu kot sceni razvoja civilizacije, ali o mestu kot voz-
lišču dejavnosti, ali o tem, da edino mesto lahko nudi zadosti diverzificirane storit-
ve in usluge in da edino veliko mesto lahko nudi veliko diverzifikacijo le-teh. Tudi
ne bom govoril o tem, da je mesto prostor vsakršnih inovacij itd. Skratka, ne bom
ponavljal, da je mesto sodoben habitat človeka.

Kaj je torej sodobno mesto in še bolj specifično, kaj vse so naša sodobna
mesta, na kako velikem prostoru se razvijajo? Ali se bo osrednja urbana aglomera-
cija Slovenije čez 20 ali 30 let imenovala z nazivom, sestavljenim iz akronimov svo-
jih bodočih "četrti", torej nekaj takega kot morda Ljuvrhgroškokrakammen-

dom (LJUbljana-VRHnika-GROsuplje-ŠKOfja Loka-KRAnj-KAMnik-MENgeš-
DOMžale)? Prostorsko-časovno približevanje kot posledica premagovanja prostor-
skega trenja (Friction of Space), funkcionalna delitev dela, ki se ali se še bo pojavi-
la, fizično zraščanje in postopno izgubljanje odprtega prostora, primernega za
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rekreacijo, ter ogrožanje možnosti zaznavanja krajinske identitete (tako kulturne
kakor tudi urbane krajine) bodo, ob težnji k racionalnosti skupnih komunalnih
služb, terjale usklajeno načrtovanje. Zapisal pa sem, da nekatera dosedanja priza-
devanja (bilo pa jih je še več) niso uspela. Tako je morda prav, da ta del zaključim
spet s povzemanjem prikaza Chalasove knjige od tam, kjer ugotavlja, da živimo v
prostorih, ki se premikajo sami po sebi in v časih, ki so asinhroni.

V takem svetu se sociologu in urbanistu zastavljajo mnogotera vprašanja. Kdo

in kaj oblikuje mesta? Ali se mesto še misli, načrtuje in projektira ali je morebiti

zgolj rezultat spontanih, naključnih rešitev, ki niso bile opazovane širše?Narekuje

njihovo podobo trg s svojimi zakonitostmi, morda ljudje s svojimi težnjami, more-

biti urbanisti s svojim odlašanjem ...? Kot da se nihče več ne loteva načrtovanja

mesta, kot da nikogar ne zanima izvajanje načrta. Res teče urbanist za neizogib-

nim kakor pes za slastno klobaso ...Chalas poroča tudi o opisnih oznakah za nov
urbani fenomen in njegovo izrazoslovje si bom dovolil tu in tam dopolniti.
Sodobno mesto - v ZDA govorijo o megalopoli in o (urban) sprawl, o ranstad na
Nizozemskem, o hipermestu v Švici, o citta diffusa v Italiji, o mestu na deželi v
Franciji - je povsod tam kjer je dostopno zemljišče, majhno ali veliko, javno ali
intimno, naravno ali umetno. Ni hierarhije niti mej, jedro je povsod in hkrati nik-

jer. Zgovorna je primerjava neourbanega in neoruralnega človeka z ameriškim

japijem. Beži iz mestnega središča in se napoti na deželo, toda v torbi nikoli ne

pozabi mobilnega telefona, prenosnega računlnika in jutranje izdaje Wall Street

Journala. Namenjen je v Yuppie City, na zaplate nekdanjih delavskih vrtov.

Takšen svet sociologa in urbanista morebiti res upravičeno spominja na kolaže,

drgnjenke, izrezanke, montaže in instalacije v likovni umetnosti. A likovne stvarit-

ve so navadno podpisane, kdo je zaplodil sodobno mesto, se ne ve. Na ta esejistič-
no efekten konec navedb pa je treba odgovoriti v imenu urbanistične teorije, ne
glede na to, da je po vsem, kar sem že zapisal v prvem delu, in po vseh hipotezah
z znakom vprašaja na koncu, ki jih najdemo v strokovnih virih, treba reči: Ve se!

Urbanistična teorija pozna še iz časov grškega arhaika in zgodnje antike delitev
mest v tista, ki so nastala na 'stari način' (arheoterotropna) in tista, ki so nastala na
'novi način' (neoterotropna). Preprosteje smo jih že zdavnaj razlikovali kot raščena

in načrtovana mesta, prva vezali na postopno, 'organsko' rast ali širitev po inkre-
mentih rasti (uporabljajoč izposojenko iz botanike) in druga na organizirano kolo-
nizacijo prostora. Podobo večine evropskih mest določata obe načeli, pač glede na
zgodovinske okoliščine nastanka. Ljubljana ima v svojem tlorisu še vidne prvine
rimske kolonije Emone (z izrazito obliko castruma), ima značilno in ne povsem
naključno srednjeveško parcelacijo in prostorsko strukturo, ki jasno odraža vodil-
ne mestotvorne dejavnike svojega časa in končno ima sledove regulacijskega

urbanizma 19. in prve polovice 20. stoletja. Znameniti beograjski urbanist in pisec
ter nekdanji župan (Bogdan Bogdanović) je v Ljubljani razlagal svojim mladim
spremljevalcem, da je lepa, ker ima primerno razmerje planiranega in raščenega
urbanega tkiva.

Za obravnavano tematiko je še bolj pomembno urbanistično filozofsko izroči-
lo škotskega naravoslovca in pionirja sociologije Patricka Geddesa, ki je v svojem
zgodnjem zavzemanju za regionalno planiranje odkril pomen konurbacij ali
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somestij. Torej, že na prelomu predzadnjih stoletij so se v gosto naseljenih indu-
strijskih bazenih pojavile zrasline mest, urbane lokalitete z zelo živimi gospodar-
skimi interakcijami. Od takrat naprej dozoreva ali prezoreva morfološka pojavnost
velikih mest (in urbaniziranih pokrajin ter urbanih krajin). Najbolj razvite evropske
države si, tudi s skupnimi finančnimi sredstvi, reurbanizirajo svoja mesta (npr.
Birmingham) že deset, dvajset let, v 'tranzicijski' Sloveniji pa pustimo proizvodno
gospodarstvo, storitve in npr. nepremičninske družbe poslovati po načelih prvo-
bitne akumulacije - zasebnega ropanja skupnih dobrin, okolja in še posebej pros-
tora, ki je definitivno omejena skupna dobrina in poleg tega je še lep.

Kdo in kaj oblikuje mesto?

Vprašanje, kdo in kaj pravzaprav oblikuje (naša) mesta sem si sam zastavil
pred natančno 25 leti (Mušič, 1980: 341-358) in si na prvi del odgovoril takole:
Smatram in ponavljam svoje že večkrat povedano stališče, da naš prostor obliku-

jejo zelo številni dejavniki, ki niso ne po svoji strokovni pripravljenosti, niti po svoji

družbeni odgovornosti, še manj pa po svojih vrednotah in ciljih prostorski načrto-

valci. Preobrazbo prostora in njeno načrtno urejanje povezujemo v glavnem z

opazovanjem in ocenjevanjem stanja in razvoja urbanizma kot stroke in poklica,

ne vidimo pa problema v celoti in ne ocenjujemo prav dejstva, da mehanizacija

kmetijstva sama po sebi, graditev novih cest sama po sebi, graditev energetskih in

drugih naprav sama po sebi, kakor tudi reševanje stanovanjske problematike

same po sebi, potekajo v glavnem mimo vpliva in odgovornosti tistih nekaj desetin

urbanistov in manj kot deset urbanističnih zavodov, ki smo jih uspeli formirati v

vsem obdobju po osvoboditvi, ali bolje rečeno v teku zadnjih dveh desetletij.

Zaradi tega se zdi mnogo pomembnejše, da se ob analizi dosedanjega sistema

urbanističnega in prostorskega planiranja osredotočimo predvsem na prevladujo-

čo miselnost in vrednote, ki izhajajo iz dosežene stopnje gospodarskega in splošno

družbenega razvoja. Zaradi tega bom v tem poskusu kritične analize, ki bi mora-

la biti tako strukturalna kot funkcionalna, komparativna in genetska, če naj bi

bila dialektična, skušal gledati na naše urbanistično in prostorsko planiranje brez

ozira na to, kakšna je profesionalna ali institucionalna oznaka dejavnikov, ki

"planirajo".

Četrt stoletja pozneje so še vsi našteti dejavniki "na delu", razen urbanistov, ki
jih je - v javnih službah - manj, in urbanističnih zavodov, ki jih kot javnih zavodov
pravzaprav ni več. So se lahko sprivatizirali ("olastninili") in v premoženje svojih -
ob lastninjenju - prisotnih delavcev pretočili veliko družbeno pogojenih sredstev.
Ne bom rekel, da v deoojih in dedejih ter v oddelkih razširjenih mestnih uprav in
v pristojnem vladnem uradu ni poštenih urbanistov ali načrtovalcev prostora, npr.
takih, ki svojim zakonskim družicam ali prijateljem ne dajejo prednosti pri zanimi-
vih javnih naročilih. Daleč od tega. Menim pa, da sta bregova, na katerih stojijo oni
in njihovi klienti, še dlje narazen. Ob starih in novih mitih so se pojavili še novi ritu-
ali, npr. v lokacijskih načrtih, prostorskih konferencah, strategijah ipd. (Za kaj dru-
gega pa potrpimo in počakajmo na naslednjo afero, ki jo bodo razkrili mediji ali
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insinuirali politični nasprotniki, ali pa morda počakajmo na novo bruseljsko kritič-
no epistolo ali celo direktivo ...)

V navedenem poglavju knjige sem nadaljeval z odgovorom še na drugi del
vprašanja, vendar sem pred tem naredil (precej pionirski) ekskurz v prikaz, kako
o našem odnosu do mesta in prostora govorijo slovenski pesniki in pisatelji.
Zadnje imam za najobčutljivejše senzorje stanja duha in s tem za zelo zanesljive kri-
tike vrednot. Tudi urbanih in tudi prostorskih.

Med dejavniki, ki oblikujejo prostor sem naštel (in seveda opisal) naslednje:
1. sistem razširjene reprodukcije v industriji (ali gospodarstvu v celoti) in pri tem

problem investicijskih sredstev;

2. "podjetniški interes" (glede na uspeh lastne delovne organizacije in hkraten eks-

ploatatorski odnos do naravnih virov, ekološkega skladja v okolju ipd.);

3. pomanjkljivo usklajevanje v procesu planiranja investicij (ki vpliva na podva-

janje zmogljivosti, večji pritisk na naravne vire ...);

4. neučinkovitost razvojnih programov;

5. pomanjkanje dologoročnih vidikov;

najprej so bili našteti gospodarski dejavniki in k tem sem dodal še nerazvitost eko-

nomskih ved ... urbanske ekonomike in posebej opozoril na ekonomski vidik
transportnih in prometnih dejavnikov:
6. osebni avtomobilski promet;

7. sistem avtomobilskih cest in potem
8. povečanje obsega stanovanjske graditve in povezano vprašanje
9. družbenega usmerjanja stanovanjske graditve, kjer bi morali zajeti tudi družin-
sko (individualno) gradnjo, ki je glavni oblikovalec in razobličevalec našega pros-

tora;
10. enodružinska hiša (ki) je pojav, ki ga ni mogoče omejevati, ker ima veliko pozi-
tivnih značilnosti;
11. komunalno gospodarstvo (z njegovo močjo vpliva na ustrezno izoblikovanje
naselij ...

Tudi to predavanje se je končalo približno tako, kot se bo ta spis - s pledoaje-
jem za večja prizadevanja v razvijanju strokovno-znanstvenih osnov urbanizma in
graditve mest kot edino zanesljivo pot za premagovanje podedovanih problemov,
ki imajo svoj izvor v nepovezani in neusklajeni rasti mest (kot prvem delokrogu
urbanistov) in pričakovanih ali nepričakovanih problemov v prihodnosti, katerim
se je možno ogniti z napovedovanjem razvoja in z določanjem smotrno razporeje-
nih površin za bodoči prostorski razvoj (kot drugem delokrogu).

Razvoj urbanistične teorije

Znanstveno proučevanje mest je staro približno 100 do 150 let, če na začetek
postavim tudi take spise, kot je bil tisti Engelsov o bivalnih razmerah proletariata v
angleških industrijskih centrih oz. parlamentarno raziskavo in poročilo, ki mu je
služilo za osnovo. Znanstveno proučevanje urbanizma pa je veliko mlajše. Sam se,
tudi zaradi osebnega pričevanja pokojnega prijatelja Johna ('Jacka') Dyckmana,
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strinjam z Johnom Friedmannom (1998), ki je postavil čas prvega tečaja na podro-
čju prostorskonačrtovalske teorije v leto 1948, se pravi, da gre za 56 let. Rojstvo teo-
rije urbanističnega oblikovanja pa bi tudi lahko postavili nekam bližje prelomu
predzadnjih stoletij (Sitte, Wagner, Garnier, Bauhaus, Le Corbusier ...), oz. od tam
do vzpona urbanističnega funkcionalizma v 20. letih 20. stoletja. Nastanek in raz-
voj vsake profesije je tesno povezan z izobraževanjem tistih, ki naj bi se identifici-
rali s poklicem. Najbolje profilirane začetke specializiranega visokošolskega izob-
raževanja lahko zasledimo v Veliki Britaniji, ki je bila na čelu evropske industrijske
revolucije in z njo pogojenih urbanizacijskih procesov. Prva stolica za planiranje
mest in mestno oblikovanje je bila ustanovljena leta 1909 na liverpoolski univerzi.
Tam so imeli prvo strokovno združenje (Town Planning Institute 1914), prvo kom-
pleksnejšo zakonodajo, ki je vključevala tudi pridobivanje in urejanje zemljišč za
potrebe načrtnega razvoja in vse to že nekako v prvem desetletju po letu 1900
(Poxon, 2001). Zaradi aktualne potrebe po ugotavljanju naše navezanosti na evrop-
sko teorijo in prakso, pa se bom naslonil še na izvajanja nemškega profesorja
Albersa in angleškega profesorja Lyddona.

Friedmann in njegova zgodnja akademska izkušnja s teorijo planiranja bi
morala biti za nas še posebej zanimiva. Ko govori o Tugwellovem in Banfieldovem
razredu 'čudežnih dečkov' (moj izraz!) na čikaški univerzi8, je treba namreč vedeti,
da so bili njegovi sošolci tudi starejšim ljubljanskim urbanistom dobro znani: J.
Dyckman, I. Robinson, L. Wingo, J. Meltzer, M. Meyerson in drugi sodelavci ali gost-
je AJP. Njihov takratni sopotnik je bil tudi Harvey Perloff, pozneje zelo spoštovani
svetovalec OZN in IULA (Mednarodna zveza lokalnih oblasti), kjer se je tudi srečal
s prvim direktorjem Ljubljanskega urbanističnega zavoda in mojim dobrim prijate-
ljem, žal veliko prezgodaj preminulim Markom Šlajmerjem9. In končno, Friedmann
je bil profesor našima odličnima urbanistima Daretu Poženelu in Jožetu Deklevi ...
Tudi z navajanjem teh podrobnosti in še posebej vsega, kar sem ali bom zapisal o
ti. Ameriško-jugoslovanskem projektu, bi rad poudaril, da smo imeli srečo, da smo
se v nekaterih časovnih razdobjih znašli v "velikem svetu" brez kakršnihkoli omem-
be vrednih ideoloških ali političnoadministrativnih spon.

V svojem iskanju minulega časa je Friedmann obudil spomin na šest diskurzov,
ki naj bi v desetletjih po drugi svetovni vojni obvladovali zdaleč največji del pisa-
nja v 'proceduralnem' ali epistemološkem delu teorije urbanističnega planiranja:
aplikativna racionalnost, družbeno usmerjanje, behavioristični (pozitivistični) pri-
stopi, komunikativna praksa in radikalno planiranje ali (radikalna) emancipativna
praksa. Ne glede na to, da je s tem vzpodbodel svoje akademske kolege k ostrim
zavrnitvam, pa je za nas zanimivo, da ta izbor odgovarja tudi našim teoretsko
skromnim razmeram. Sam bi si jih upal zagovarjati v konceptu poklicne strukture
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delujočih v urbanizmu: k aplikativni racionalnosti so bili (in so še) brez dvoma
nagnjeni gradbeni, komunalni in geodetski inženirji in 'tehnično' obarvan del arhi-
tektov; družbeno usmerjanje je bila takoreko zaukazana sintagma (v zvezi z var-
stvom skupnih interesov v prostoru); behavioristične analitične tehnike in deskrip-
tivni pozitivizem sta bila značilna opori zgodnejšim raziskavam naših družboslov-
cev in predvsem raziskovalcem iz vrst geografije; upoštevanje in razvijanje komu-

nikativnih praks je značilnost novejših socioloških in humanističnih raziskav; radi-

kalno planiranje ali pa radikalna emancipatorna praksa pa je seveda značilno za
dobršen del urbanistov, ki prihajajo iz vrst arhitektov. Pri tem pa je tudi za del mlaj-
šega rodu arhitektov vseh vrst, ki se še niso obrusili v družbeni vsakdanjosti in v
lokalno-političnih procesih, značilno, da zelo resno upoštevajo velik pomen pro-
motivnih in participativnih praks. Friedmann je priznal tudi nekaj večjih težav, ki
jih je srečal pri svojih prizadevanjih za razvoj "čiste" teorije. Gre za problem opre-
deljevanja planiranja kot predmeta teoriziranja; gre zato, da je nemogoče govori-
ti o planiranju, razvezanem iz dejanskega institucionalnega in političnega so-

tkiva; gre za različne načine razvijanja načrtovalske teorije - normativnega, pozitiv-

nega, kritičnega in paradigmatsko dejavnega ter za dileme pri izbiranju med
njimi. Ne nazadnje pa gre tudi za težave pri upoštevanju in vključevanju razmerij

politične moči v urbanističnem diskurzu (Castells, 1972/1978). Pomen urbane pro-
blematike se kaže na ravni socialne in politične dinamike volilnih procesov in na
ravni nadzora nad državnimi institucijami ter še več, kaže se tudi na ravni kvantita-
tivnega in kvalitativnega razvoja urbanih družbenih gibanj s protestno držo, ki se
uvrščajo med bistvene osi družbenih sprememb (ibidem:2 ff.).

Čisto poseben sklop težav za razvoj urbanistične teorije, na katerega tudi opo-
zarja Friedmann, z našimi lastnimi izkušnjami pa ga lahko le potrdimo, je v značil-
nosti urbanistične stroke (kot profesije), ki se rada ponaša s svojo zasidranostjo v
praksi. Posamezne znanstvene discipline, sociologi, geografi, psihologi idr. 'živijo
za teorijo' in znotraj svojih matic veliko tvegajo, če se podajo v resnejše politične
aplikacije svojih spoznanj. Sicer pa stanovske okoliščine niso prijazne niti arhitek-
tom, ki številčno še vedno dominirajo v našem urbanizmu, in morda tudi ne kra-
jinskim arhitektom, ki si pridobivajo vse bolj vidno mesto v našem prostorskem
planiranju. Pri tem gre za znane napetosti med oblikovalskimi in 'racionalnimi'
prvinami obravnavanja tako urbanega prostora in stavbarstva kakor tudi kulturne
krajine. Zadeve pa postanejo še bolj zapletene, če pomislimo na nujno urejanje
civilnopravnih odnosov, upravnih postopkov in vse pomembnejšega upravljanja
mest. Še več, vedno znova in vedno bolj se razpira že omenjena dilema med načr-

tovanjem kot procesom in načrtom kot produktom, kar je seveda spet povezano s
prav tako že omenjeno problematiko razmerij med planiranim in raščenim v pros-
torski zgradbi mest.

Med odmevne in še vedno aktualne Friedmannove prispevke moram vsekakor
uvrstiti njegovo zamisel, da je načrtovanje pravzaprav odnos med znanjem in akci-

jo. To zamisel je udejanil v ti. transaktivnem planiranju (1973), ki vrednoti pomen
politoloških razsežnosti in se veže na zgodnejše teoretske prispevke Broadyja
(1963), Davidoffa (1965), Dyckmana (1966) in drugih, katerih spise najdemo v
Eldredgevem zborniku (op.cit.). Sistematično povezovanje interdisciplinarnih raz-
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iskav je prispevalo h graditvi temeljnih spoznanj o silah, ki tvorijo mesto - kot
naravni habitat sodobnega človeka, in s tem krepijo njegove možnosti za ozaveš-
čeno in dejavno intervenco v 'samogibno' potekajoče procese. (S tem se je krepila
tudi osnova za akademsko specializacijo, mednarodno znanstveno in operativno
sodelovanje itd., torej področja, na katera je treba biti pozoren pred novo etapo
našega razvoja.) Bolj specifično: glavni socialno-prostorski procesi, na katere mora-
mo biti pozorni so: urbanizacija, regionalni gospodarski razvoj in spremembe,
transformacija narave, mestna (lokalna) politika in moč za njeno uveljavljanje. Te
procese je treba poznati in razumeti, preden se nadnje spravimo z normativnimi
določili ali - bolj sodobno - preden se lotimo posredovanja med različnimi priza-
detimi interesi. V tem sobesedju pa je Friedmann močno poudaril vlogo civilne

družbe. Razpoložljiva prostor in čas ne dovoljujeta širšega ekskurza v sicer izred-
no zanimivo oblikovanje civilne družbe v urbanizmu, ki sem se ga dotaknil v enem
od prejšnjih spisov (Mušič, 1999a). Izogniti pa se moram tudi poskusu podrobnej-
šega prikaza epistemoloških in še drugih vsebinskih vidikov sodobne urbanistič-
ne teorije, ki sem jih obdelal drugje (Mušič, 1989b; 1996). Med temi so vredne
posebne pozornosti globoke spremembe paradigem, ki so po eni strani vedno
bolj zasidrane v ekološki občutljivosti, po drugi pa v reprodukciji tržnega liberaliz-
ma (Colby, 1989; Mušič, 1989a; 1991; 1998). Komaj dotaknil sem se vpliva globali-
zacije na mesta, ki ga obravnava že kar lep kup knjig, razprav in zbornikov z refe-
rati na mednarodnih posvetih in celo finalni dokumenti II. konference Združenih
narodov o človekovih naseljih - Habitat II, ki je bila v Carigradu leta 1996.10 Učinke
procesa ekonomske globalizacije gledam kot izziv v naraščajoči tekmovalnosti
mest, kot krepitev 'urbanocentričnega' regionalizma, proces kulturne globalizacije
pa kot zahteven izziv obrambi in razvijanju identitete v prostoru mest in kulturne
krajine.

Prikazu razvoja teorije bi kazalo priključevati tudi organizacijske vidike. Za
naše razmere v zadnjem desetletju sta, po mojem mnenju, pomembni dvoje, žal
izjalovljenih prizadevanj, ki sta bili povezani z dejavnostjo ministrstva za znanost.
Prvo so bila raziskovalna polja oz. RP Prostor, ki je združevalo deset, na proučeva-
nje prostora vezanih ved (Mušič, 1992), in s tem na multidisciplinarno povezova-
nje. Drugo pa je bilo po svoji naravnanosti pravzaprav taksonomsko. V okvirih
tematskih sklopov je razvrstilo v splošno teorijo, posebna področja teoretičnega

proučevanja, fenomenologije in proučevanje prakse 17 različnih tematik.
Taksonomija, ki je bila izdelana tudi z upoštevanjem organizacije znanosti v dru-
gih državah, je bila usklajena v loku arhitekture, urbanizma, urejanja krajine in obli-
kovanja (designa). Ob (začasnem?) zatonu obeh prizadevanj je morda glavni pro-
blem v tem, da ni videti aplikacije v snovanju reforme visokošolskega sistema, ki je
pravkar v teku ...
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Evropski in naš urbanizem

V okoliščinah zelo neposredne konfrontacije ravni naših teoretskih spoznanj
(z izobraževalno prakso vred) in naše praktične usposobljenosti ter izkušenj za
usmerjanje 'proizvodnje prostora', ki v okvirih Evropske zveze sicer ostanejo v
znatni meri domena nacionalne države, pa moramo biti pozorni na prenos evrop-

skih tehničnih standardov in predvsem na kompatibilnost z evropsko pravno prak-

so. Pravne in etične razsežnosti imajo v državah Evropske zveze zelo pomembno
mesto, čeprav se hkrati odpira zahtevno področje tržne tekme med strokovnjaki.
Ali pa prav zaradi tega. Zaradi tega bom v zaključnem delu tega pisanja posvetil še
določeno pozornost skupnim potezam našega in evropskega urbanizma in neka-
terim dominantnim problemov s področja varovanja in razvoja kulturne identite-

te, ki je tudi v ospredju pozornosti 'evropsko organizirane stroke'. Pri tem se bom
naslonil na dvoje zanimivih poskusov orisa te problematike iz dveh, za nas
'evropsko relevantnih' zibelk dejavnosti urejanja prostora, Nemčije in Velike
Britanije (Albers, 1993/1996; Lyddon, 1993)..

Albers je opredelil naslednje časovne razpone in povedne oznake značilnih
razdobij:
– 1860 - 1900: prilagoditveno načrtovanje;

– 1900 - 1960: prestrezno planiranje;

– 1960 - 1980: razvojno planiranje;
– od 1980 dalje: perspekivno planiranje.

V prvem razdobju, ki se pri nas 'zamudniško' začne, recimo, z Gradbenim
redom Vojvodine Kranjske in morda razširi na nove teme s popotresnim urbani-
stičnim natečajem za Ljubljano in s subsekventnimi regulacijskimi načrti v
Ljubljani pa tudi v Mariboru in Celju in morda še kje (?), pravzaprav ni eksplicitnih
povezav z družbenoekonomskim razvojem niti pri napovedovanju niti krmiljenju
razvojnih procesov. Gre le za delne korekture delovanja tržnih sil, odpravljanje
nesmotrnosti in nevarnosti v zazidavi, pretežno z 'regulačnimi črtami' in gradbeni-
mi pogoji. Tako sta bila omejena vloga in sestav ciljev državne in mestne uprave
ter nabor ukrepov oz. orodij intervence. Bistvo dejavnosti so videli načrtovalci v
tehniki in v umetnosti, v izboljšavah in v olepšavah. Povezave s politiko so zgolj
rudimentarne, z znanostjo le posamezne, npr. na področju higiene. Duh časa, ki se
je izrazil, bi na kratko lahko označili kot progresistični. Stroka se je prilagajala

začetkom nagle širitve mest.
Tudi v drugem razdobju ne vidim večjih razlik med 'evropsko' in našo prakso,

čeprav se po letu 1945 zarežeta v našo zgodovino ideja in praksa drugačnega,
nekapitalističnega (ali pa vsaj državnokapitalističnega) družbenega reda. Tehnika
ostane tehnika. Tako kot povsod, tudi pri nas delamo napovedi družbenoekonom-
skega razvoja, pogosto kar pogumne, pravega krmiljenja razvojnih procesov v
prostoru pa ni bilo ne pri nas ne v večini evropskih držav, če izvzamemo prostor-
sko zelo ozaveščeni, Britanijo in Nizozemsko. 'Prestrezna' naloga načrtovanja naj
bi bila v postavljanju okvirov za usklajevanje razvojnih silnic. Začenja se krepiti
uprava z naravnanostjo na zagotavljanje kolikortoliko ustreznih bivalnih pogojev,
s pomočjo gradbene tehnologije, ki sprva komaj presega razmere iz časa med
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obema svetovnima vojnama. Načrti so bili 'ponudba' mestnih uprav, poskušali so
urejati rabo prostora z zelo togimi pravili coniranja. Vendar pa nekaterim pionir-
skim dejanjem (Frankfurt in Amsterdam) sledijo bolj množični primeri bolj celovi-
tih načrtov. Pri nas so to poskusi v natečaju za Ljubljano 1940. leta in iz tega ter
novega graditeljskega poleta izhajajoča prizadevanja za regulacijo Ljubljane takoj
po osvoboditvi11. Bistvo načrtovanja je bilo, takrat vodilnih strokovnjakov, težnja k
ustvarjalnemu prispevku z vidika celovitosti načrtovanega prostora, vendar pa je
mogoče razbrati tudi osrednje zanimanje, ki je veljalo problematiki prometnega
omrežja, zlasti podedovanim travmam v zvezi z železniškim vozliščem. Obdobje,
ki je sledilo, je bilo čas tehnično prosvetljenega regulacijskega urbanizma. V drugi
polovici 50. let se je pričela širiti kadrovska baza slovenskega urbanizma, postavlje-
ni so bili temelji mreže inštitucij, ki so lovile korak z evropskim urbanizmom, ki se
je razmahnil vzporedno s krepitvijo socialdemokratskih političnih sil. V smislu
strokovne vsebine je to postopni razmah obsega stanovanjske gradnje in uveljav-
ljanje koncepta stanovanjskih sosesk, organiziranih industrijskih con, rekreacijskih
območij itd.

Samoumevanje načrtovalcev je tudi pri nas, tako kot v Evropi, vloga 'zdravnika'
obolelega mesta, če uporabim Albersovo prispodobo, in v vlogi zagovornika bla-
gostanja skupnosti. Kar zadeva povezave s politiko, pravi Albers in z njim tudi mi:
politika potrjuje 'pravi' plan. Pojavi se večja povezanost z znanostjo, ki je s svojimi
analizami v vse večjo pomoč pri spoznavanju prostora (vloga geografov!). Ključne
besede so: zdravo, organsko, 'red'. Z letom 1960 prične pri nas, vzporedno z nasta-
janjem urbanističnih zavodov, z delom tudi urbanistični inšititut republike ... Naša
posebnost je bila zapletena igra med ideologijo in tehnologijo v najširšem pome-
nu teh besed, igre, ki je bila močno opazna zlasti na področju metodologije plani-
ranja. V kratkem opisu seveda ni mogoče povzeti vseh vidikov te igre, na katero je
zagotovo vplival spor s Sovjetsko zvezo (oz. VKP/b/), vplivala pa je tudi hladna
vojna, ki je občasno povzročala tudi resne gospodarske in politične zaplete, tudi v
naši neposredni bližini (Madžarska). Strokovna doktrina je bila iz leta v leto bolj
odprta v zahodno Evropo in zaradi tega zmožna dosegati določeno stopnjo avto-
nomije, ki je bila potrebna za sprejemanje izzivov tretjega razdobja, ki naj bi (po
Albersu) trajalo dve desetletji med 1960 in 1980, in za katero je bilo značilno raz-

vojno planiranje, se pravi 'vodljiv' družbenoekonomski razvoj, v katerem so napo-
vedi manj pomembne. Ker temu razdobju nekateri pravimo tudi 'čas velikih
projektov', so bolj kot prognoze pomembni natančni cilji, implementacijska orod-
ja in prilagodljivost, ki smo jo dosegali z alternativnimi rešitvami ali alternativnimi
scenariji. V upravi in v gospodarskih podjetjih so se v tem času uveljavljale nove
oblike planiranja, sistemska analiza in operacijsko raziskovanje ter projektna orga-
nizacija, ki so močno vplivali tudi na del urbanistične prakse in tudi na razvoj načr-
tovalske metodologije. V srednjem delu tega razdobja je postala Ljubljana za nekaj
let eno od središč razširjanja modernih, zlasti ameriških metod in tehnik prostor-
ske (kvantitativne) analitike in teorije planiranja ter vzbudila zanimanje strokovne
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javnosti v sosednjih zahodnih in vzhodnih evropskih državah12. Sredi 70. let pa se
je pri nas pojavila zahtevna zasnova sistema družbenega planiranja z integriranimi
ekonomskimi, socialnimi in prostorskimi komponentami na vseh ravneh. Ta
sistem, ki bi ga lahko vzporejali s takrat v svetu dominantnim konceptom vseob-
sežnega planiranja (Comprehensive Planning), je tvoril ogrodje vsega načrtovanja
do sredine 80. let, ki pa uplahne s porajanjem velikih političnih sprememb.

Albers povzema našim zelo podobne značilnosti sočasnega razvoja v Evropi,
ko omenja v politiko integrirano razvojno planiranje in javnopravna implementa-
cijska orodja, ko govori o uspešnem prodoru racionalnih miselnih in valorizacij-
skih procesov (vsaj z vidika načrtovalcev) in o strokovno kompetentnih in hkrati
socialno angažiranih svetovalcih, ki se vežejo tudi na stranke, da bi si pridobili
večjo težo v političnem procesu odločanja (spet po samoumevanju načrtovalcev).
V njegovem sinopsisu razvojnih sekvenc je v povezavah načrtovanja s politiko in
znanostjo poudarjena funkcija odločanja, ključne besede pa so: urbano, dinamič-
no, anticipiranje oz. 'obvladovanje' bodočnosti.

Za obdobje, ki naj bi se začelo z letom 1980, postavi Albers oznako perspektiv-

no planiranje in hkrati ugotavlja pogojnost moči usmerjanja socialnoprostorskih
procesov in zaradi tega pojav scenarijev kot nadomestila napovedi ali celo pro-
gnoz. Naloga načrtovanja naj bi bila ujeti priložnosti pod varstvom splošnih ciljev,
vloga uprave pa naj bi bila v urbanem menedžmentu z dnevnopolitičnim prizvo-
kom. Med prijemi in orodji omenja osredotočanje na težiščne točke razvoja, nefor-
malno načrtovanje in javno - zasebno partnerstvo, glede bistva planiranja pa vzpo-
stavlja zvezo z racionalnostjo v okvirih gospodarske in politične oportunosti.
Povezave z znanostjo in politiko so enake kot pri razvojnem planiranju, ključne
besede pa: humano, mehko, ekološko, trajnostno (sustainable). Naše 'urbanistične
zasnove', še bolj pa 'strategije', ki so se uveljavile zlasti z novim zakonom o urejanju
prostora (2003), bi lahko primerjali s konceptom perspektivnega planiranja v
Evropi, čeprav je prehod na tržni sistem, splošno privatizacijo in parlamentarno
(posredno) demokracijo, ob drobljenju lokalne samouprave in ob nedopustni ero-
ziji kakovosti strokovnih in upravnih služb na ravni mest in občin, pri nas resno

zavrl vsebinsko 'evropeizacijo' prostorskega planiranja. Tu seveda ne bom govoril
o svojih pogledih na nevarnost preobrazbe sedanje, vedno bolj nabrekle državne
uprave na področju urejanja prostora v servis bruseljske birokracije in tehnokraci-
je, ki bi imela prav malo zveze s podedovanimi in novimi problemi našega okolja.
Nekateri zatrjujejo, da kljub vključevanju države v Evropsko zvezo, ostanejo pristoj-
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slovenščino prevedena le prva knjiga in da za njen natis ni bilo denarja ...



nosti za urejanje prostora pri nas. Spet drugi govorijo o pomenu 'evropskih' tehnič-
nih standardov in pravnega reda. Tretji pa menijo, da nam pri dohitevanju v dolgo-
letni tradiciji uveljavljene urbanistične prakse ne bo najbrž nihče pomagal ... Ali pač?

Navedeni članek Dereka Lyddona, ki bi lahko predstavljal drugi okvir za naša
razmišljanja o mitih in resničnostih prostorskega planiranja v pogojih evropskih
integracijskih procesov, je pravzaprav kratko poročilo britanskega funkcionarja
Mednarodne družbe urbanistov in prostorskih planerjev o kongresu te organizaci-
je v Cordobi leta 1992. Na kongresu so najprej odprli vprašanje kaj bo "... Evropa
brez meja, a s skupnim državljanstvom, hitrimi komunikacijami in 'komiteji regij',
pomenila za urbanistično in regionalno planiranje. Ali bo prostorsko planiranje na
nadnacionalni, evropski in prekomejni ravni (Evroregije) sila združevanja ali pa bo
v konfliktu s planiranjem, ki spoštuje raznovrstnost in identiteto skupnosti, in
končno, kaj lahko v teh merilih pomeni trajnostni razvoj. Zdi se, da je poudarjeno
zlasti vprašanje podedovane in nastajajoče se identitete, ki v prostorski diskurz
vnaša tudi vprašanja kulturne politike.

Prvo spoznanje kongresa je bilo, da so taka vprašanja relevantna kjerkoli v
svetu, drugo pa (zelo zanimivo), da je senca Jugoslavije (kot omen krhkosti zaple-
tenih intra- in interdržavnih tvorb) prispevala posebno potezo pomenu kulturne
identitete, raznovrstnosti in enotnosti. Izbor ugotovitev, ki ga je naredil pisec, je
urejen v tri skupine: identiteta in struktura, jedro in periferija ter komunikacije.

IDENTITETA IN STRUKTURA

– Enotnost pomeni sporazumevanje v globalnem merilu tako, da bi ohranili člove-
ške in naravne vire in okolje.
– Identiteta pomeni priznanje različne zgodovinske evolucije etničnih skupin, ki
jih vežejo jezik in drugi skupni družbeni vzorci, tesno povezani s prostorskimi
območji, na katerih se je zgodila takšna evolucija.
– Kulturna identiteta je zgodovinski produkt interakcije antropoloških, teritorial-
nih in okoljskih dejavnikov. Pripraviti je treba 'identitetne izkaznice' za vsako kul-
turno območje.
– Prostorska oblika in struktura je bistvena komponenta kulturne identitete in kul-
turno območje bo verjetno nad merilom posameznega mesta, vendar pa pod
merilom nacionalne države.
– Enotnost je odvisna od povezav, raznovrstnost cvete v osami.

– Kulturne identitete so lahko prizadete z napačno rabo moderne tehnologije.

JEDRO IN PERIFERIJA

– Sleherni med nami ima več identitet: odkod prihajamo (krajevnost); komu pripa-
damo (ljudstvo); kaj delamo (zaposlitev).
– Vprašanje, ali je nek kraj opredeljen kot da je v jedru ali na periferiji, je bolj vpra-
šanje gostote in intenzitete dejavnosti kot pa lokacije.
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– Nujna je reformulacija območij nizke gostote, odvisna je od identitete, ki temelji
na posebnostih, od participacije, ki temelji na osebni samobitnosti, od uresničeva-

nja, ki temelji na politiki, porojeni v močni viziji, in od odgovornosti, ki temelji na
zavedanju in ljubezni do nekega kraja.
– Realizacija in odgovornost igrata glavni vlogi v načrtovanju, ker sta odvisni od
denarja, ki je potreben, in od pobude za njegovo pridobivanje in razdelitev.
– Kompetenčni spor med periferijo, ki ima nizko gostoto, a visoko identiteto, in
osrednjo točko inovativnosti in razvoja v jedru ni potreben; načrtovalci morajo gle-
dati na obe strani in iskati trajne in trajnostne vrednote ...

KOMUNIKACIJE

– Izboljšane prometne zveze pospešujejo enotnost, a spreminjajo identiteto.
– Komunikacije so sila združevanja za različne kulturne identitete, a tudi razdruže-
vanja, če se tvorijo umetne politične enote iz skupin z različnimi kulturnimi iden-
titetami.
– Obstaja spremeljivo ravnotežje med prevozom in prenosom, ki podpira prvega;
z vidika trajnostnega razvoja je treba podpirati prenos informacij in idej na račun
prevoza blaga in ljudi.
– Povečana komunikacija pomeni: prostorsko merilo, ki ga zajema kulturna iden-
titeta, je lahko večje, ponujena je večja izbira kulturne identitete, ko se razširi med-
sebojno razumevanje, pride do fuzije in ne fizije.
– Vendar pa gre za proces v dveh smereh in s še neznanimi posledicami.
Komunikacije v rokah ene od kultur imajo lahko uničujoče učinke na drugo kultu-
ro.

Od prostorskih načrtovalcev bi pričakovali, da bodo prispevali k identificiranju
in razvijanju kulturnih identitet, da bodo odkrivali bodočo izbiro in pripravili pros-
torski okvir za poenoteno evolucijo različnosti v krajevnosti in upoštevali enotnost
globalnega smotra. Tudi zaradi te aktualne naloge je potrebno kritično oceniti sta-
nje teorije in prakse našega urbanizma in prostorskega planiranja in presoditi,
kako smo pripravljeni za nove naloge, ki med drugim terjajo našo pripravljenost
na nadaljne varstvo in razvoj naše kulturne identitete, ki sega tudi v razsežnosti
identitete našega prostora, naših mest in drugih selišč ter naše naravne in kultur-
ne krajine. Seveda je še prezgodaj za sodbo, ali je ponujeni okvir dober in naša
smer oblikovanja teorije in prakse 'novega' urbanizma pravilna ...

Nova narava mest kot somestij in selišč kot soselišč z bolj ali manj izoblikovano
prostorsko in socialno artikulacijo in vzpostavljanje nove urbanistične teorije in
prakse je velikanska naloga. Naloga sedanjega rodu in rodov, ki prihajajo. Ob misli
nanje se odpira veliko vprašanj, predvsem vprašanj o primernosti vzgojno-izobra-
ževalnega sistema v vseh strokah, ki nosijo ali naj bi nosile težo razumevanja in
popravljanja starih napak in (še bolj) težo oblikovanja novega bivanjskega okolja.
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