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1. UVOD
Namen raziskave je ugotoviti, kakšen javni program in katero infrastrukturo stanovalci Rakove Jelše
pogrešajo v okolici svojih domov, ter katere so tiste značilnosti Rakove Jelše, ki nižajo kakovost
bivanja v naselju. Raziskava je bila zastavljena tako, da predstavlja prvi korak vključevanja lokalnega
prebivalstva Rakove Jelše pri sooblikovanju prostora. Izvedba raziskave je delo študentov Univerze v
Ljubljani, Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in stanovanjske zadruge
Zadrugator. Tako Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) kot Zadrugator bosta v
prihodnjih letih na Rakovi Jelši gradili večstanovanjske objekte z neprofitnimi stanovanji, namenjene
različnim skupinam prebivalstva. Za sinergičen razvoj Rakove Jelše in projektov JSS MOL ter
Zadrugatorja je sodelovanje med lokalnim prebivalstvom in novimi uporabniki ključnega pomena. Ker
je v naselju velik primanjkljaj javnih prostorov, infrastruktura pa je neurejena in slabo načrtovana, je
projekt gradnje novih objektov priložnost za ureditev naselja v sosesko ter (ponovno) vzpostavitev
dialoga med prebivalci Rakove Jelše in načrtovalci ter izvajalci projektov.
Rakovo Jelšo zaznamujejo nekatere specifike tega naselja - nehomogenost strukture prebivalstva,
stihijskost in črnograditeljstvo. Za Ljubljano velja, da se je razvijala in širila predvsem proti severu in
vzhodu, medtem ko v južni del, ki je pozicioniran na barju, občina ni vlagala zadostnih sredstev, zato
se prebivalci Rakove Jelše še danes soočajo s problemi kot so neurejen komunalni sistem, nezadostna
in dotrajana infrastruktura, pomanjkanje urejenih javnih površin in poplavna nevarnost. Zaradi dolgih
let relativnega zanemarjanja predela s strani občine so prebivalci Rakove Jelše s skupnim
prizadevanjem in sredstvi uredili vodovod in asfaltirali nekatere ulice. Naselje se v zadnjih letih počasi
razvija, vendar kljub temu med prebivalci ostaja nezaupanje v javne akterje. Vzrok temu je med
drugim tudi pomanjkanje vključevanja lokalnega prebivalstva v načrtovanje posegov v naselje.
Za poizvedovanje o potrebah prebivalcev Rakove Jelše za možnost razvoja predela v smislu višanja
kakovosti bivanja je bilo ključno terensko delo, skozi katerega smo neposredno spoznali prebivalce in
naselje. Empirične podatke smo zbrali s pomočjo strukturiranega vprašalnika in z neformalnimi
pogovori s prebivalci Rakove Jelše. Vprašalnik je sestavljen iz petih sklopov, pri čemer vsak sklop
detektira problematiko določenega področja. Tema prvega sklopa so vrednote bivalnega okolja; v
drugem sklopu nas je zanimalo, v kolikšni meri so prebivalci ne/zadovoljni z bivanjem v Rakovi Jelši, s
čimer smo merili (subjektivno) kakovost okolja v RJ. V tretjem sklopu smo preučevali načine rabe
prostora ter medsosedske odnose; v četrtem sklopu pa nas je zanimal odnos prebivalcev Rakove
Jelše do lokalnih oblasti, pri čemer smo se osredotočili na poizvedovanje o sodelovanju prebivalcev z
Mestno občino Ljubljana pri aktivnostih in projektih, organiziranih v tem naselju. Peti sklop vsebuje
vprašanja o demografskih značilnostih anketirancev.
V procesu terenskega raziskovanja se je anketiranje večkrat izkazalo kot nezaželen način zbiranja
informacij - veliko potencialnih sogovornikov ni želelo izpolniti ankete, so pa pristali na neformalen
pogovor. Vzrok verjetno tiči v obširnosti ankete in v neprivlačnosti anketnega formata kot takega.
Raziskovalci smo tako izvedli tudi več neformalnih pogovorov o bivanju v Rakovi Jelši - odgovore smo
si zapisovali sproti ali pa takoj po pogovoru, ter informacije kasneje uporabili v analizi.
Rezultati raziskave so pokazali, da so prebivalci v veliki večini zadovoljni z bivanjem v Rakovi Jelši,
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zanimivo pa je, da njihovo zadovoljstvo od severa k jugu naselja pada. Prebivalci so kot veliko
pomanjkljivost označili manko otroških igrišč in javnih zelenih površin ter neurejen komunalni sistem
na jugu naselja. Problematična je tudi odsotnost javne razsvetljave na jugu naselja, ki vzdolž glavne
ulice (Pot na Rakovo Jelšo) nenadoma zamre. Tudi prometna infrastruktura je neurejena in
pomanjkljiva, veliko ulic ni asfaltiranih, prebivalci pa zaradi visoke prometne pretočnosti pogrešajo
tudi več ležečih policajev. Veliko sogovornikov in sogovornic je izrazilo potrebo po večji trgovini in po
trgu, ki bi postali novi stični točki med prebivalci. Sicer so prebivalci Rakove Jelše med seboj v dobrih
odnosih in si želijo, da bi imeli več stikov s sokrajani, k temu pa bi pozitivno doprinesla postavitev
klopi, zasenčenje glavne ulice z drevoredom, urejena kavarna ter večnamenski skupnostni prostor.
Prebivalci Rakove Jelše v veliki večini niso bili vključeni v poizvedovanje o dodatnem programu v
soseskah JSS MOL, ki ga je izvajala Četrtna skupnosti Trnovo (ČS Trnovo), le 18 % prebivalcev pa je
seznanjenih s predlogi, ki jih je podala ČS Trnovo za ureditev Rakove Jelše - pri tem gre poudariti, da
je več sogovornikov za predloge slišalo od sosedov. Zaskrbljujoč je podatek, da je 60 % anketirancev
odgovorilo, da nimajo čisto nobenega vpliva ali da imajo bolj malo vpliva na razreševanje problematik
v njihovem lokalnem okolju. Ta podatek nakazuje na nezadostno pretočnost informacij od zgoraj
navzdol in predvsem na nesodelovanje med javnimi akterji in uporabniki oziroma prebivalci Rakove
Jelše

2. PREGLED DOSEDANJIH ANALIZ
Rakova Jelša, naselje z okoli 500 hišami in po popisu iz leta 2011 nekaj več kot 5000 prebivalci, se
nahaja na jugu Ljubljane, stisnjena med Trnovo, južno obvoznico, Barjansko cesto in Ljubljanico. Je
naselje, ki močno odstopa od sicer precej homogene sestave ostalih Ljubljanskih predelov. Njegova
heterogenost se izraža tako v zunanjem videzu raznolikih gradbenih stilov in starosti stavb, kot tudi v
sestavi prebivalstva, njegovi fluidnosti in mobilnosti. Rakova Jelša je edini predel v Ljubljani, v
katerem je delež slovenskih prebivalcev nižji od 50 %, hkrati pa je predel z zelo mešano populacijo,
saj v njem prebivajo priseljenci iz Srbije, Hrvaške, Bosne, Makedonije, Albanije, Črne Gore in Kosova.
Izredno bogata raznolikost predela, kot tudi njegova stihijska morfologija, sta produkt zgodovine.

a. Zgodovina Rakove Jelše
Pred pričetkom okrepljenega priseljevanja v Ljubljano, katerega vzrok je bil njen industrijski razvoj, so
na predelu, ki ga danes imenujemo Rakova Jelša, prevladovale manjše kmetije, ki so na barjanski
zemlji gojile seno za konje. Večina zemljišč je bila tako v lasti kmetov, ki pa so zaradi izgube pomena
konj v transportu pričeli izgubljati vir dohodka, posledično pa je padala tudi vrednost zemljišč. Začetki
obsežnejše gradnje v Rakovi Jelši segajo v začetke prejšnjega stoletja, ko so se v predelu zaradi bližine
centra ter ugodnih zemljišč začele pojavljati prve barake. Te je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja
opisal Vogelnik (v Gantar in Kos 1988), predel pa je označil za nehigiensko območje in tako
kompleksen pojav zvedel na eno značilnost. S tem je pripomogel k razvoju negativne konotacije
predela, ki se ga drži še danes.
Razvoj Rakove Jelše je bil po drugi svetovni vojni pogojen z industrijskim razvojem Ljubljane, ki je
postajala pomembno industrijsko središče Jugoslavije. Od 50. let do 80. let se število prebivalcev v
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Ljubljani neprestano povečuje in podobni dinamiki rasti sledi tudi razvoj prebivalstva v Rakovi Jelši.
Gradnja se je začela v 50. letih in razširila v 70. letih – v tem obdobju je bilo priseljevanje iz republik
bivše Jugoslavije najštevilčnejše. Največ priseljevanja do 1970 je bilo iz ruralnih predelov Slovenije in
Jugoslavije. V Rakovo Jelšo so se priseljevali predvsem nekvalificirani delavci iz drugih delov
Jugoslavije, ki so v Sloveniji zaradi njene večje ponudbe delovnih mest, iskali delo. Potrebno je
poudariti, da so bile te, takrat notranje migracije, spodbujane in so temeljno prispevale k razvoju ter
uspešnosti slovenske industrije.
Zemljišča so se na območju Rakove Jelše kupovala večinoma po ustnih dogovorih. Mestne oblasti bi
tovrstna kupovanja lahko preprečile, vendar za to ni bilo politične volje, saj je bil fokus razvoja
Ljubljane takrat usmerjen na severni del (Rebernik 2015). Izbira lokacije nastanitve ljudi je logična
zaradi bližine mesta in prav tako prometnice oziroma kasneje južne obvoznice. Ta naj bi zamejila
črnograditeljstvo, vendar se je pozneje izkazalo, da je obvoznica močno pridodala pri
črnograditeljstvu in širjenju črnograditeljstva ter poseljevanja tega območja nasploh. Dodaten zagon
širjenju črne gradnje na območju današnje Rakove Jelše pridodajo Murgle, ki pokažejo in dokažejo,
da se kljub slabim tehničnim izhodiščem, na tem območju da graditi (Rebernik 2016).
Na južnem delu Rakove Jelše je bila prva hiša zgrajena leta 1968, glavni razlog za gradnjo čez
obvoznico pa je bila predvsem nizka cena zemljišč, posamezniki in posameznice so se posluževali
strategije kupovanja večjega števila zemljišč in potem znova prodaje ali oddaje. Komunalna urejenost
Rakove Jelše je bila prav tako prepuščena prebivalcem in zanemarjena s strani Mestne občine
Ljubljana. Vodovod je narejen v lastni režiji, električna energija pa se dovaja prek akumulatorjev.
Posebna oblika razvoja Rakove Jelše je tako produkt treh medsebojno povezanih dejavnikov:
1. Prvi so okrepljene migracije iz ostalih republik Jugoslavije, ki jih je spodbujala ponudba
delovnih mest v Sloveniji. Priseljenci so poleg dela iskali tudi ugodne bivanjske pogoje v bližini
delovnih mest in Rakova Jelša se je izkazala za primerno lokacijo.
2. Stanovanjska stiska, ki je produkt nedovoljšnje formalne gradnje stanovanj in predvsem
izpada določenih delov populacije iz dostopa do družbenih stanovanj. Za priseljence z nizkimi
dohodki formalni sistem ni poskrbel in jih tako silil v druge strategije naslavljanja
stanovanjskega vprašanja. Hkrati pa je formalni sistem stanovanjske preskrbe neformalno
gradnjo celo spodbujal in v tem pogledu Rakova Jelša ne izstopa močno iz oblik stanovanjske
preskrbe v času Jugoslavije.
3. Občinski neinteres za predel, saj se je Ljubljana razvijala predvsem proti severu in vzhodu,
medtem ko jug zaradi barja za občino ni bil zanimiv. Občina je tako dopuščala
črnograditeljstvo, ni ovirala njegovega razvoja in hkrati tudi ni omogočala drugačnega razvoja
predela (npr. ureditev parcelnih meja, postavitev infrastukture, ureditev mreže cest…).
Predel je za občino postal zanimiv šele v 70. letih in takrat je Rakova Jelša tudi postala
problem z vidika občinskih planerjev. Rakova Jelša je tako postala bolj znana v javnosti, ko je
postala ovira za razvoj in širitev mesta – mesto se postopoma širi na jug (Gantar in Kos 1988;
Rebernik 2015).
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b. Črnograditeljstvo
Pri analizi in razumevanju delovanja Rakove Jelše je potrebno posebej omeniti črnograditeljstvo, ki
močno zaznamuje predel, a v mnogih pogledih ne izstopa iz splošnega sistema stanovanjske preskrbe
v Sloveniji. Gantar in Kos (1988) v raziskavi analizirata družbeno in prostorsko strukturo krajevne
skupnosti Rakova Jelša. Za črnograditeljstvo pravita, da je nehotena pa vendar nujna posledica
stanovanjskega sistema, ki po legalni poti ne želi poskrbeti za specifične skupine ljudi (priseljence z
nizkimi dohodki).
V Sloveniji je na splošno razširjena neformalna oziroma črna gradnja, kar predvsem kaže na razkorak
med potrebo in formalno predelavo te potrebe. Temu je tako, ker industrijskemu razvoju po drugi
svetovni vojni ni sledil prostorski oziroma stanovanjski razvoj. Avtorja kot zanimivost izpostavljata
močno regulacijo prostora in hkratnost dopuščanja in celo spodbujanja neformalne gradnje.
Zanimivo je, da gradnja ni formalno priznana, vendar hkrati tudi ni preganjana.
Za sedanje urejanje prostora je ključna predvsem problematika prostorske kompozicije, ki tvori
prostorsko neurejene in stihijske predele, ki jih je težko nadalje urejati in opremljati ter preskrbovati.
Čeravno so stavbe danes legalizirane, pa njihova razporeditev vseeno otežuje urejanje prostora.
Za bodoče urejanje prostora je v navezavo na črnograditeljstvo potrebno izpostaviti dvoje:
1. Ker predel zaznamuje neformalnost in pogosto tudi nelegalnost (obojega pa ne smemo
zamenjati z nelegitimnostjo, saj je bila neformalna gradnja spodbujana, država je ni
preganjala in s strani prebivalstva je bila prepoznana kot primerna oblika naslavljanja
stanovanjske stiske), imajo prebivalci nezaupljiv odnos do javnih akterjev. Ta odnos je
posledica občinskega odnosa do predela, saj se javni akterji z njim niso resno ukvarjali in
prebivalcev niso vključevali v procese urejanja prostora. Prvi pogoj kakovostnega delovanja v
predelu mora zato biti gradnja zaupanja in komunikacije.
2. Črnograditeljstvo in raznoliki stili gradnje ter urejanja lastnih dvorišč nakazujejo na veliko
koncentracijo znanja in veščin v predelu, ki v ostalih, bolj uniformiranih predelih manjkajo.
Ravno tako kažejo na samoiniciativnost, lahko bi celo rekli aktivno državljanstvo, ki ga je
potrebno gojiti, tudi za ceno uhajanja formalnim normam. Predel bi v mnogočem izgubil, če
bi njegovo urejanje pomenilo uničenje potenciala samograditeljstva.

c. Rakova Jelša danes
Geograf Dejan Rebernik (2015) ugotavlja, da ima Rakova Jelša status disfunkcionalne in
problematične soseske, v javnosti (če se prebivalci Ljubljane sploh zavedajo njenega obstoja) pa je
dojeta kot nevarna in revna soseska. Stigma predela deloma izhaja iz splošne stigme, ki se veže na
migrantsko populacijo, deloma pa iz odnosa občine, ki je predel opredelila kot problematičen in kot
takšnega v katerega je potrebno intervenirati, ga urediti in civilizirati. Tako časopisni članki z
naslovom “Rakova Jelša vse bolj spominja na mesto” (Dnevnik, 10. 12. 2015) niso naključje.
Populacija predela se precej razlikuje od bolj homogenih predelov Ljubljane, saj je v povprečju mlajša,
ima nižjo izobrazbo in nižje dohodke. Najbolj izstopa nacionalna heterogenost, saj ima večina
prebivalcev migrantske korenine. Vendar pa zgodovina popisov in tudi preverbe na terenu nakazujejo
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na visoko stopnjo integracije, kar kaže, da predel ni izoliran od ostalega mesta in da težko govorimo o
etnični getoizaciji. Takšen opis bi bil še toliko bolj napačen, ker v predelu ne biva zgolj ena etnija,
ampak se znotraj njega mešajo raznolike kulture, jeziki, religije ter nacionalnosti. Na nek način
Rakova Jelša predstavlja multikulturne sanje, kjer brez težav soobstajajo hiše s slovenskimi lovskimi
motivi (poslikave jelenov), z arhitekturnimi tipi, barvami in poslikavami, značilnimi za druge
jugoslovanske republike. Ta soobstoj potrjujejo tudi prebivalci, ki v večini ne opažajo etničnih trenj. Je
pa potrebno izpostaviti določeno stopnjo segregacije, ki poteka po različnih ulicah. Čeravno se
različne etnije mešajo, je vseeno moč opaziti vzorec, da se vsaj delno razvrščajo po posameznih
prečnih ulicah. Ravno tako je moč opaziti več slovenskega prebivalstva na severnem delu Rakove
Jelše1.
Za predel je značilna tudi nižja stopnja izobrazbe, nižji dohodki in v splošnem slabša družbenoekonomska slika. Delež prebivalstva z nižjo izobrazbo (kar nakazuje končana osnovna šola ali manj) je
dvakrat večji kot v ostalih delih Ljubljane, medtem ko je delež populacije z univerzitetno izobrazbo
trikrat manjši od drugih delov Ljubljane. Nizek družbeno-ekonomski status se kaže tudi v visoki
stopnji brezposelnosti, kar pa posledično pomeni tudi nižji povprečni redni mesečni dohodek. V
splošnem med neslovenskim in slovenskim prebivalstvom znotraj Mestne občine Ljubljana ni
bistvenih razlik v dohodku na osebo, medtem ko je na področju Rakove Jelše višja koncentracija
priseljencev (neslovensko prebivalstvo) z nižjim povprečnim dohodkom.
Kljub splošnemu hitremu staranju prebivalstva v predelu, je populacija na tem območju v povprečju
še vedno mlajša od mestnega povprečja. Populacija predela se stara in izkazuje nižjo nataliteto kot v
času okrepljenih migracij. V predelu tako biva večje število prebivalcev srednjih let, starih med 25 in
54, medtem ko povprečno število otrok od ljubljanskega povprečja ne odstopa. Takšna struktura je
posledica migracij do začetka 90. letih, ki pa so se kasneje umirile. Hkrati v predelu bivajo mnogi
najemniki, katerih prebivališče je veliko bolj fluidno in ga je težko ujeti v podatke. Velik delež
najemnikov nakazujejo tako stavbe (velike hiše s sobami za najemnike), kot opazovanje na terenu in
pogovor z domačini.

d. Segregacija
Rakova Jelša ima zaradi svojega statusa in sestave populacije vse značilnosti segregiranega predela, ki
ga zaznamuje ločenost od ostalih predelov. To deloma potrjujejo analize različnih avtorjev. Večina
populacije sicer odgovarja, da je zadovoljna s kakovostjo bivanja, a Rebernik ugotavlja, da so manj
zadovoljni z dostopnostjo do osnovnih storitev. Moti jih neurejen kanalizacijski sistem, nedostopnost
do trgovin in vrtca, javni prevoz, pomanjkanje športnih objektov in kulturnega centra. Nezadovoljni
so tudi z vzdrževanjem naselja kot takega. V Rakovi Jelši po anketah najbolj izpostavljajo neurejeno
lokalno okolje: povprečje za Ljubljano je 12% v Rakovi Jelši pa je kar 71% prebivalstva nezadovoljnih z
1

Prebivalci so nas tudi opozorili, da je občina najprej in najbolje uredila severni del, medtem ko se kakovost
ureditve s premikanjem proti jugu (kjer se veča delež neslovencev) manjša. V nekem pogovoru so nas opozorili
na prometno ureditev, ki nakazuje to logiko. Prečne ulice na severu so bolj urejene in imajo tudi ovire za
preprečevanje hitre vožnje, medtem ko so ulice na jugu neurejene, luknjaste in brez ovir. Še bolj je
problematičen manko prometne ureditve na glavni cesti Pot na Rakovo jelšo, ki v veliki meri bolj zaznamuje
prebivalce na jugu predela.
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urejenostjo okolja (Špes, Cigale, Lampič 2002).
Dejan Rebernik sicer poudarja, da Slovenija spada med države z relativno majhnimi družbenimi
razlikami in nizko dohodkovno neenakostjo, a vendar opozori, da na urbanem območju Ljubljane
zasledimo dokaj neenakomerno prostorsko razporeditev različnih družbenih skupin. Na razporeditev
vplivajo mnogoteri dejavniki – stanovanjski trg, stanovanjska politika in urbano načrtovanje, na
družbeno razporeditev pa v urbanih območjih najbolj vplivajo družbeno-ekonomski, družinski in
etnični status populacije.
Družbeno-ekonomska prostorska segregacija se pokaže kot najpomembnejši dejavnik za družbeno
strukturo Ljubljane. Večina mesta ima povprečno in heterogeno družbeno-ekonomsko sestavo
prebivalstva, pokažejo pa se velike razlike v družbeno-ekonomskem statusu na majhni razdalji (npr.
med posameznimi stanovanjskimi hišami). Deli mesta z nizkim povprečnim družbeno-ekonomskim
statusom, ki se pogosto prekrivajo z nadpovprečnim deležem ne-slovenskega prebivalstva, so
podstandardne soseske enodružinskih hiš na obrobju mesta, ki so nastale skozi ilegalno gradnjo,
starejše delavske soseske in nekatera velika blokovska naselja. Za Ljubljano je tako značilna zmerna
družbeno-ekonomska segregacija, ki pa se pogosto prekriva z etnično segregacijo. Tako imajo
podstandardni predeli (Zelena Jama, Sibirja, Tomačevo, Rakova Jelša, Moste…) višjo stopnjo
neslovenskega prebivalstva.
Za Rakovo Jelšo je pomembno predvsem nasprotje med predelom in njemu sosednjimi Murglami, ki
izkazujejo najvišji družbeno-ekonomski status v Ljubljani. Predela, čeprav sosednja, sta ločena s
prometno vpadnico (Barjanska cesta) in tako prebivalci redko pridejo v stik. To je še dodatno
izstopajoče glede na dejstvo, da oba predela pripadata isti četrtni skupnosti (ČS Trnovo), v okviru
katere so prebivalci Murgel v precej boljšem položaju. Razkorak med predeloma nakazuje tudi
razkorak v stopnji politične participacije. Čeravno je težko trditi, da je Rakova Jelša segregirana od
Ljubljane, pa vseeno predel in njegovi prebivalci ne uživajo enakega statusa kot prebivalci drugih
predelov. Nizka stopnja politične participacije je hkrati vzrok in posledica tega statusa.

3. ANALIZA POLITIČNE PARTICIPACIJE
a. Volilna udeležba in politična odtujenost
Volilna udeležba je eden izmed indikatorjev politične participacije in s tem tudi odtujenosti ter
razočaranja nad politično-družbenim sistemom. V širšem smislu je tudi indikator stopnje družbenega
zaupanja, predvsem pa zaupanja v institucije države. Nizko volilno udeležbo lahko razumemo kot
izraz nizkega zaupanja v institucije države na eni strani ter prepričanje v lastno nemoč na drugi.
Nezaupanje je lahko posledica preteklih razočaranj (ta so lahko neposredna v obliki neizpolnjevanja
obljub ali pa posredna zaradi slabšanja splošnega stanja v določenem predelu), ali pa je izraz splošnih
slabih družbeno-ekonomskih razmer. Analiza volilne udeležbe v Rakovi Jelši nam bo tako služila kot
indikator zaupanja do državnih institucij.
Sprva je potrebno podati nekaj splošnih opazk. Tako kot v celotni Sloveniji je tudi v Ljubljani moč
opaziti trend upadanja volilne udeležbe, kar ponazarja resignacijo do volilnega sistema in višanje
stopnje nezaupanja v politični sistem. Leta 2006 je na lokalnih volitvah sodelovalo 58% vseh volilnih
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upravičencev, udeležba pa je do zadnjih volitev leta 2015 padla na 36%. Še bolj dramatičen padec pa
beleži trenutni župan Zoran Janković, ki ga je leta 2006 volilo 82.000 volilcev, leta 2014 pa zgolj
46.000. Podobne trende kaže tudi volilna udeležba na parlamentarnih volitvah.
Volilna udeležba v Rakovi Jelši je izrazito nižja od ljubljanskega povprečja, ravno tako pa tudi od
volilne udeležbe v ČS Trnovo. Največjo razliko pa je moč opaziti med Rakovo Jelšo in njej sosednimi
Murglami, kjer je volilna udeležba nadpovprečna.
Rakova Jelša

Murgle

ČS Trnovo

Ljubljana

2006

46%

65%

60%

58%

2010

37%

55%

48%

45%

2014

25%

45%

38%

36%

Nižjo udeležbo je moč zaslediti tudi na parlamentarnih volitvah. Izjemo leta 2011 je moč pojasniti s
prisotnostjo Liste Zorana Jankovića, saj Zoran Janković beleži nadpovprečno podporo v Rakovi Jelši.
Rakova Jelša

ČS Trnovo

Murgle

Slovenija

2011

64%

68%

76%

64%

2014

37%

51%

61%

51%

Udeležba na volitvah v Rakovi Jelši tako močno zaostaja za ostalimi predeli Ljubljane in za
povprečjem Slovenije. Stanje je moč pojasniti z objektivnimi kazalniki, kar v članku Geografska analiza
volilne udeležbe v Sloveniji izpostavljata Jernej Tiran in Boštjan Rogelj (2014). Avtorja pokažeta na
vpliv nižje stopnje izobrazbe in višje brezposelnosti v posameznem predelu na nižjo volilno udeležbo.
Rakova Jelša je predel z enim najslabših družbeno-ekonomskih standardov v Ljubljani, kar do
določene mere pojasni nižjo udeležbo od ljubljanskega povprečja ter hkrati pojasni tudi konsistentno
višjo udeležbo v bolje situiranih Murglah. Pa vendar nas parlamentarne volitve leta 2011 z izrazito
visoko volilno udeležbo opozarjajo, da je potrebno upoštevati še druge razlage. Predvsem je
potrebno upoštevati zgodovinski razvoj predela, ki je s strani državnih institucij močno zanemarjen in
je bil deležen mnogih razočaranj. Kot sta opozorila Drago Kos in Pavle Gantar, črnograditeljstvo ni
praksa zanikanja države, ampak odziv na njeno pomanjkljivo izpolnjevanje dolžnosti za določene
kategorije prebivalstva. Nizko volilno udeležbo v Rakovi Jelši lahko tako interpretiramo kot izraz
nizkega zaupanja v institucije države.

b. Četrtna skupnost Trnovo
Rakova Jelša upravno gledano sodi v Četrtno skupnost Trnovo, ki zraven Rakove Jelše sestoji iz
Trnovega, Murgel in Mestnega Loga. Leta 2016 je imela ČS Trnovo 16.778 prebivalcev in je obsegala
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718 hektarov. Prebivalci Rakove Jelše tako predstavljajo približno ¼ celotnega prebivalstva ČS Trnovo
in s tem pomemben del populacije, ki naj bi jih ČS predstavljala in zastopala. Četrtne skupnosti so
ustanovljene z namenom vzpostavljanja stikov med lokalnim prebivalstvom in mestno upravo ter jih
je tako mogoče razumeti kot nekakšen komunikacijski kanal med občani in občino, med specifično
lokacijo in centralno mestno upravo. Ta komunikacija je dvosmerna in četrtnim skupnostim daje
naloge obveščanja občanov o aktivnosti občine nasploh in še bolj pomembno v sami četrtni
skupnosti, hkrati pa je naloga predstavnikov četrtne skupnosti, da potrebe, zahteve in želje
prebivalcev prenašajo na višji občinski nivo.
Tako spletna stran Mestne občine Ljubljana kot ključne naloge četrtnih skupnosti navaja:
•
•
•

obveščanje krajanov o zadevah, ki so pomembne za območje četrtne skupnosti,
organiziranje kulturnih, športnih in drugih prireditev,
izvajanje različnih programov s področja športa, kulture, sociale, urejanja in varstva okolja ter
priprava plana malih del.

Četrtne skupnosti so lahko vez med občani in občino zgolj v primeru dobrih mehanizmov
predstavništva in zastopanja. Aktivnosti predstavljanja se lahko izvajajo na dva načina. Prvi je
neposredno predstavništvo, v okviru katerega člani sveta četrtne skupnosti bivajo neposredno na
lokaciji, ki naj bi jo predstavljali. Drug način pa je posreden in deluje prek neprestane, kakovostne in
transparentne komunikacije med občani in četrtno skupnostjo. Prek teh dveh načinov lahko
analiziramo stopnjo reprezentacije prebivalcev Rakove Jelše v ČS Trnovo in v njenih odnosih z občino.
Prvi način je neposredno predstavništvo. Leta 2014 izvoljeni svet ČS Trnovo, ki ga trenutno vodi Žiga
Oven, sestoji iz 15 članov, od katerih pa niti eden nima stalnega naslova v Rakovi Jelši. Predel ČS
Trnovo, ki ima četrtino vseh prebivalcev četrtne skupnosti, tako v svetu nima lastnega predstavnika,
kar nakazuje na manko zastopanosti Rakove Jelše ter s tem izključenost le-te iz komunikacijskega
toka občani - četrtna skupnost - občina. Način neposrednega zastopništva tako ni izpolnjen.
Drug način predstavništva lahko deluje posredno prek okrepljene in transparentne komunikacije med
svetom četrtne skupnosti in lokalnim prebivalstvom. Tega lahko merimo prek količine aktivnosti, ki
jih v posameznem predelu izvaja četrtna skupnost, prek aktivnosti informiranja ter zbiranja informacij
in prek količine diskusije o posameznem predelu v okviru sestankov sveta. Če pogledamo spletno
stran ČS Trnovo (https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtneskupnosti-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-trnovo/) ugotovimo, da se njene aktivnosti redko izvajajo v
Rakovi Jelši. Zagotovo je pomemben del pomanjkanja aktivnosti manko ustreznih prostorov, ki bi
izvajanje dogodkov omogočilo, pa vendar bi bila bolj uravnotežena razvrstitev dogodkov mogoča in
nujna. Dodaten vpogled v delovanje ČS Trnovo nam nudijo zapisniki iz sej trenutnega sklica ČS
Trnovo. Prvi pokazatelj nezadostnih stikov med prebivalci in ČS Trnovo je manko objavljenih
zapisnikov na uradni spletni strani ČS. Tako je zadnji dostopni zapisnik iz novembra 2016, kar kaže na
pomanjkanje dostopa do informacij. Če lahko prek manka objav zaznamo splošno pomanjkanje
komunikacije med prebivalci in svetom ČS, pa nam analiza zapisnikov za pretekla leta nakazuje tudi
pomanjkanje stika z Rakovo Jelšo.
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Čeravno se predel v zapisnikih sej pojavlja dokaj redno, je zanimivo, da se o Rakovi Jelši govori zaradi
dejavnosti občine in ne obratno. Tako govor o Rakovi Jelši spodbujajo pobude od zgoraj in ne od
spodaj (se pravi od prebivalcev samih). Ena izmed tem, ki jo spodbujajo intervencije občine, je
izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki je tudi ena izmed prioritetnih nalog ČS Trnovo v letih 2014 do
2018. Druga tema pa je poizvedba JSS MOL v zvezi z oblikovanjem dopolnilnega programa v
predvidenih stanovanjskih soseskah JSS MOL na treh lokacijah v Rakovi Jelši iz začetka leta 2015. Obe
spodbudi za govor o Rakovi Jelši sta tako prišli od zunaj in iz nivoja občinske uprave, ki pokriva
območje celotnega mesta. Drugače o Rakovi Jelši ni veliko govora in tudi ni pobud od spodaj za
razpravo o tem predelu.
Kot dodaten indikator poglejmo razpravo o “planu malih del” za leta 2015 - 2016 in 2017 - 2018. Plan
malih del predstavlja najpomembnejši način četrtnih skupnosti za avtonomno razpolaganje s sicer
zelo nizkimi sredstvi in aktivnosti, ki so financirane s temi sredstvi, lahko razumemo kot nekakšne
simbolne geste in ne celostne posege v prostor. Tako v planu za 2015 - 2016 kot 2017 - 2018 plan ne
vključuje Rakove Jelše in posega v vse ostale predele. Zapisniki tako kažejo odsotnost razprave o
Rakovi Jelši in njeno splošno umanjkanje pri razmišljanju o potrebah predela.
Najpomembnejši indikator pa je zagotovo stik z lokalnim prebivalstvom, ki smo ga preverili z
anketnim vprašalnikom. Več o rezultatih bomo razpravljali v posebnem razdelku, tukaj samo
omenimo, da večina prebivalcev ni obveščena o aktivnostih ČS Trnovo in da niso bili vključeni v
poizvedbo o oblikovanju dopolnilnega programa v soseskah JSS MOL.
Manko politične participacije lahko razumemo kot izraz razočaranja nad delovanjem političnega
sistema, katerega delovanje prebivalci merijo s spremembami v lokalnem okolju. To se sicer
spreminja na bolje, a veliko počasneje kot bi si prebivalci želeli. Nizka participacija je tako oblika
izražanja nezadovoljstva nad neposrednim okoljem, ki je v Rakovi Jelši močno pod ljubljanskim
povprečjem.

4. ANALIZA BIVALNEGA OKOLJA
a. Objektivna analiza kakovosti bivalnega okolja
Tiran v knjigi Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani napravi objektivno analizo, pri kateri upošteva
merljive in primerljive kazalnike. Analiza je narejena za celotno Ljubljano, pri čemer je preko 30
kazalnikov razdeljenih v 7 komponent. Te komponente so stanovanjske razmere, varnost, estetska
vrednost, pogoji za mobilnost, družbeno okolje, obremenjenost okolja in dostopnost mestnih dobrin.
Na koncu je podano tudi skupno povprečje vseh kazalnikov. Podatki so bili pridobljeni na različne
načine in se med seboj razlikujejo glede na področje pokritosti, kot tudi glede na natančnost. Za
celotno Ljubljano je bilo izračunano povprečje, na podlagi vrednosti povprečja pa so bili za
posamezne dele Ljubljane izračunani odkloni od njega in s tem določena kakovost bivanja2.

2

Podatki so v nekaterih primerih nekoliko zastareli (npr. v primeru Rakove Jelše ne upoštevajo izgradnje
parkirišča P+R), a vseeno kažejo splošno podobo kakovosti bivanja v Ljubljani in omogočajo dobro primerjavo
med različnimi predeli.
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S pomočjo podatkov iz Tiranove knjige Kakovost bivanja okolja v Ljubljani in kasneje pridobljenih
podatkov smo primerjali posamezne kazalce za sosednji območji Rakova Jelša in Murgle.

Prva velika razlika med Murglami in Rakovo Jelšo je vidna že pri kazalcu stanovanjske razmere.
Vrednost tega kazalca je za Rakovo Jelšo negativen in sicer -2,09 medtem ko za Murgle znaša 3,01.
Negativna vrednost kazalca za Rakovo Jelšo je rezultat slabe opremljenosti s kanalizacijo in
prenatrpanostjo stanovanj. Vrednost kazalca za Rakovo Jelšo nekoliko izboljšuje starost stavb, vendar
je potrebno omeniti, da je večina stanovanjskih hiš v Rakovi Jelši črnih gradenj, ki po vsej verjetnosti
ne ustrezajo gradbenim standardom za ta predel Ljubljane.
Tudi pri varnosti je vrednost kazalca pri Rakovi Jelši negativna pri Murglah pa pozitivna. Kljub temu pa
razlika vrednosti med predeloma ni velika, kazalec pri Rakovi Jelši znaša -0,11 v Murglah pa 0,67. Na
obeh predelih vrednost kazalca znižuje predvsem ogroženost zaradi poplav.
Estetska vrednost je pri obeh predelih pozitivna. Kljub temu je pri Rakovi Jelši ta precej nizka (0,2)
zaradi majhne pokrovnosti z vegetacijo in pestrosti kulturne dediščine, v Murglah pa ima ta kazalec
nadpovprečno vrednost (3,37) saj imajo veliko pokrovnost z vegetacijo, veliko kulturno pestrost, v
bližini pa je le malo degradiranih površin.
Dostopnost mestnih dobrin je še en kazalec, pri katerem ima Rakova Jelša negativno vrednost (-0,85),
Murgle pa pozitivno (0,79). Vrednost kazalca v Rakovi Jelši močno znižuje slaba oskrba, slaba
dostopnost do zelenih površin (parkov, gozda...) in slaba dostopnost do prostočasnih dejavnosti.
Lahko bi rekli, da je obremenjenost okolja v Rakovi Jelši in Murglah podobna. Kazalec je obeh
predelih negativen (Rakova Jelša -0,4; Murgle -0,53).
Družbeno okolje je še en kazalec, pri katerem so razlike teh dveh sosednjih sosesk precej velike.
Rakova Jelša ima na eni strani močno negativno vrednost kazalca (-2,68), medtem ko imajo Murgle
na drugi strani močno pozitivno vrednost kazalca (3,20). Zelo nizka vrednost kazalca v Rakovi Jelši je
posledica visoke brezposelnosti in nižjega dohodka na prebivalca.
Pogoji za mobilnost imajo v obeh predelih negativno vrednost, vendar pa je ta v Murglah precej nižja.
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Kljub temu, da imata oba predela negativno vrednost kazalec (Rakova Jelša -0,22; Murgle -1,62) je
treba omeniti, da ob izračunu kazalca še ni bilo zgrajeno parkirišče P+R Barje, ki izboljšuje dostopnost
Rakove Jelše.
Glede na vrednosti zgoraj omenjenih kazalcev in skupno povprečje vseh kazalcev, ki je pri Rakovi Jelši
negativna (-2,31) pri Murglah pa pozitivna (2,37) lahko zaključimo, da je kakovost bivalnega okolja v
Murglah precej boljša kot v Rakovi Jelši. Murgle imajo pri velikem številu kazalcev nadpovprečne
pozitivne vrednosti v primerjavi z ostalimi predeli, medtem ko ima Rakova Jelša izjemno negativne
vrednosti.
Vsi kazalci so izdelani glede na povprečje za Ljubljano. Z izjemo kazalca varnost ima Rakova Jelša pri
vseh kazalcih negativno vrednost kar pomeni, da so pogoji bivanja glede na posamezen kazalec tam
slabši kot pa so v povprečju v Ljubljani. Pri nekaterih kazalcih je ta negativna vrednost kar precej
izrazita npr. stanovanjske razmere in družbeno okolje, kar pomeni, da so v Rakovi Jelši stanovanjske
razmere precej slabše kot v drugih predelih Ljubljane. Prav tako pa je precej slabše družbeno okolje,
saj tam verjetno prevladuje velika brezposelnost in nizek dohodek na prebivalca.
Ne samo, da objektivni kazalniki kažejo močno podpovprečno kakovost bivalnega okolja v Rakovi
Jelši, ta predel spada med najbolj nekakovostne predele v Ljubljani. Tudi opazovanje na terenu
deloma potrjuje Tiranovo analizo, vendar z drugačnimi dognanji. Predel zaznamuje predvsem manko
skupnih zelenih površin (zelenja je sicer precej, a se skriva za ograjami in je v lasti zasebnikov), manko
skupnih javnih prostorov (edini prostor za druženje je ulica in parkirišče na jugu), neurejenost glavne
prometnice (Pot na Rakovo Jelšo) in manko storitev (z izjemo lokala na severu). Objektivna analiza
nam omogoča primerjavo z drugimi predeli Ljubljane, a za podrobnejše analizo je potrebno predel
pogledati natančneje.

b. Urbanistična analiza
Rakova Jelša, naselje na jugu Ljubljane, predmestje Trnovega, je okvirno omejeno z Malim Grabnom
na severu, Ljubljanico na vzhodu in Barjansko cesto na zahodu. Na jugu naj bi naselje omejila
obvoznica, vendar neuspešno. Zadnji poskusi omejevanja širitve naselja so ureditev parka Rakova
Jelša in prostorski akti, ki varujejo ekološko pomembna območja Barja.
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Območje se je pospešeno pozidavalo od 60-ih let (začetki že pred vojno), v smeri proti jugu. Cenovno
ugodna kmetijska površina blizu mestnega jedra je postala še bolj priljubljena po izvedbi Murgel v
neposredni bližini na geomehansko podobno neugodnih tleh. Objekti so na črno (stihijsko) zgrajene
individualne stanovanjske hiše, ki so od leta 2009 postopoma legalizirane.
Tipološko razpršena gradnja se je postopoma in neregulirano širila s severa proti jugu na
pravokotnicah glavne osi (Pot na Rakovo Jelšo). Prvotno razpršena morfologija se je z dograjevanjem
prizidkov in novih objektov, ki ne upoštevajo parcelnih meja, zgoščevala in preoblikovala. Morfologija
je zdaj linijska in takšno je priznal tudi JSS MOL-ov natečaj za parcelo Rakova Jelša II.
Kompozicija ulic ne dovoljuje prehajanja med sosednjimi. Pravokotnice so slepe in segajo do bregov.
Takšna oblika narekuje tudi uporabo in odnose. Srečanja (če se) se zgodijo na glavni ulici (Pot na
Rakovo Jelšo), ki je zaradi pomanjkanja senc in povečanega prometa neprimerna za sprehajanje. Ko
(če) se bo v prihodnje urejalo sprehajalno pot ob Ljubljanici, bodo prve ovire lastne ureditve
stanovalcev.
Avtobusne postaje so samo na začetku ulice Pot na Rakovo Jelšo ter na P+R Barje. Torej ob nedavni
ureditvi ulice in P+R Barje avtobusna povezava same soseske ni urejena. Prav tako storitev BicikeLJ
preskoči Rakovo Jelšo. Edine javne površine v Rakovi Jelši so ceste, ki po večini še vedno niso
primerne za pešce in kolesarje. Hitrostne ovire so trenutno samo na pravokotnicah na severnem
delu. Pot na Rakovo Jelšo ima sicer urejene pločnike in kolesarsko pot, a brez hitrostnih ovir je
promet na njej nevaren. Vozlišče na začetku naselja je ob prometnih špicah posebej obremenjeno,
saj ogromno voznikov tam krajša svojo pot (z obvoznice na Barjansko cesto in do centra) po Cesti
dveh cesarjev in Opekarski, ki (še posebej) ob povečanem prometu nista primerni za kolesarje in
pešce.
Objekti so tipično večnadstropni z osnovno (prvotno) stavbo 10x10m z večjimi prizidki (dodaten
stanovanjski ali pa garažni). Takšna gradnja in prisotnost nekaterih nedokončanih (a vseljenih) hiš
nakazuje na postopno gradnjo značilno za neformalno reševanje stanovanjskih potreb. Značilnosti
soseske so visoke ograde, večji balkoni, zunanja stopnišča, večji urejeni vrtovi in večje število vozil na
gospodinjstvo (dovoz). Zaradi slabše kakovosti gradenj pa so večji tudi diferencialni posedki
posameznih objektov. Oboje se odraža v mnogo večji poškodovanosti objektov kot v sosednji soseski.
Zaradi višjih objektov so pritiski na temeljna tla večji, posledično pa so večji tudi totalni posedki.
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Posedanje je posledica sestave tal v predelu, ki so značilno barjanska. Področje je tipično barjansko z
mladimi sedimenti nad prodno peščenimi nanosi potokov in rek. Hribinsko osnovo predstavlja
karbonski skrilavec, ki je na globinah večjih od 30 m.
Področje je ravno, večina objektov v bližini je pritličnih in eno do dvoetažnih. Objekti niso podkleteni.
Iz opravljenih raziskav (4) statične konusne penetracije z merjenjem pornih tlakov je razvidno, da so
barjanska tla pod sosesko Rakova Jelša sestavljena iz več plasti. Raziskave so bile opravljene do
globine približno 17m.
Tla so sestavljena iz tipičnih slojev kot sledi:
1. Tanek sloj humusa ali nasipa (Na/OH)
2. Do globine cca 5-8 m je šota ali polžarica – stisljiv melj židke konsistence (MH/CH/Pt)
3. Do globine povprečno 15-16m sledi barjanska stisljiva meljna glina, mestoma se pojavljajo
zelo tanke nepovezane plasti peska (CH/MH)
4. Na globini cca 16m se prične prodno peščena plast (SP/GS), ki je obenem tudi prva nosilna
plast
5. Pod prvo pastjo proda in peska se pojavijo težko gnetne gline in peski
Tla so mehka in deformabilna. Talna voda je na globini 1m do 1.5m, odvisno od obodnih jarkov in
padavin. Voda se pojavlja v vseh prodnih in peščenih slojih. Vodni stolpec prodno peščenega sloja
(sloj št. 4) sega do cca 3.0m pod kotom površine terena.
Po slovenskem standardu EC 8, ki upošteva povratno dobo potresov 475 let, pripada področju
Ljubljane vrednost projektnega pospeška ag=0,250g, vzhodnemu in južnemu delu občine ag=0,225g, v
najbolj vzhodnem pa ag=0,2g.
Tip tal na območju Rakove Jelše uvrščamo po EC 8 v razred S1.
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Zaradi slabih temeljnih tal na območju Rakove Jelše se po standardu EC8 vrednost pospeška ag na
omenjenem območju pomnoži s faktorjem 2,55 in tako znaša ag=0,635g, kar je najvišja vrednost v
Ljubljani in ena najvišjih v državi. Zaradi tega so projektne potresne sile več kot dvakrat večje od tistih
v centru mesta. Posledično se to odraža v dražji gradnji zaradi potrebe po močnejši nosilni
konstrukciji.
Predel do določene stopnje ogrožajo tudi poplave. Soseska Rakova jelša je z dveh strani omejena z
vodotokoma. Na severni strani jo omejuje Mali Graben, na vzhodni strani pa Ljubljanica. Kot večino
preostalega ljubljanskega barja jo ogrožajo poplave. Kljub temu pa poplavna ogroženost soseske ni
velika in prebivalci lahko s preventivnimi ukrepi zavarujejo svoje objekte.
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Razvidno je, da večji del soseske spada na območja majhne oz. preostale nevarnosti.
Priporočljivi ukrepi za novogradnje na teh območjih so:
•
•

nadvišanje objektov nad koto katastrofalnih poplav Q100 + 50 cm in
prepoved nadvišanja celotnega zemljišča.

Na območjih srednje poplavne nevarnosti ni dovoljena gradnja objektov, lahko pa se zemljišča
uporablja za ceste oziroma v druge namene. V pasu 15m od Ljubljanice gradnja ni dovoljena.
V Uredbi o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (2) so predvidena dela na vodotoku Mali graben,
ob južni Ljubljanski obvoznici pa je predvidena gradnja razbremenilnika.
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Iz opisanega sledi, da je na območju Rakove Jelše možno postaviti varen in bivanjsko kakovosten
objekt, kar pa s sabo prinaša višje stroške gradnje (pilotiranje, dvig terena in močnejša nosilna
konstrukcija) kot v večini drugih sosesk v Ljubljani. Gradnja kakovostnih objektov je mogoča tudi brez
pilotov, vendar morajo biti objekti nižji. Primer te gradnje so Murgle, ki so zgrajene na podobnem
terenu. Predel je tako mogoče urediti in bivanje v njem ni ogrožujoče. Za nadaljnji razvoj predela pa
je potrebno urediti osnovno infrastrukturo (kanalizacija) in deloma urediti poplavno varnost, kar pa
velja za velik del južne Ljubljane.
Urbanistična analiza in analiza objektivnih kazalnikov kakovosti bivalnega okolja nakazuje, da je
predel v slabšem položaju v primerjavi z ljubljanskim povprečjem in bi zato moralo postati njegovo
urejanje ena izmed prednostnih nalog Mestne občine Ljubljana. Zaradi specifik predela, visoke ravni
nezaupanja do občine in nevarnosti gentrifikacije3 je potrebno spremembe uvajati postopoma, prek
manjših prostorskih intervencij, ki krepijo lokalno skupnost. Manjša intervencija je lahko premik
avtobusne postaje na sredo naselja in odpiranje zelenih površin. Krepitev lokalne skupnosti pa je
možna zgolj prek prepoznavanja njenega razumevanja prostora in predvsem njenih potreb.

3

Predel je v bližini centra in tako predstavlja izjemno zanimivo lokacijo za priseljevanje premožnejših
prebivalcev, ki bi nato izrivali revnejše ter predvsem najemnike, delež katerih je v Rakovi Jelši precej visok.
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5. ANALIZA ANKETIRANJA
Prebivalce Rakove Jelše smo anketirali v avgustu in septembru. Prek anketnega vprašalnika (v prilogi)
smo poskušali zaznati in ugotoviti, katere kakovosti bivalnega okolja so prebivalcem Rakove Jelše
pomembne, kako vrednotijo kakovost prostora v Rakovi Jelši, kakšen odnos imajo do občine in ČS
Trnovo in predvsem kaj bi v predelu potrebovali, da bi bolj kakovostno živeli. Avgusta smo anketirali
vzorec, ki smo ga določili z metodo dvojnega naključja. Izbrali smo željeno število opravljenih anket
(100), ga delili s številom gospodinjstev (500) in dobili količnik 5. Nato smo naključno izbrali hišno
številko na skrajnem severo-vzhodnem robu naselja in v vzorec vključili vsako peto hišo s
premikanjem od vzhoda proti zahodu in od severa proti jugu dokler nismo dosegli izbranega vzorca
100 gospodinjstev. S takšnim vzorcem smo želeli doseči čim bolj raznolik vzorec ter preprečiti, da bi
anketirali zgolj specifično kategorijo prebivalcev.
Zaradi slabega odziva in tudi neprimernega načrta, ki se je preveč zanašal na formaliziran vprašalnik
in premalo na neformalen pogovor, v katerem se ti prebivalci veliko bolj razgovorijo, smo bili v
začetku septembra primorani prilagoditi način dela. Odločili smo se, da se poskušamo pogovarjati s
čim več ljudmi, in da v primeru pomanjkanja interesa za formalno anketiranje, izvedemo neformalne
intervjuje v skladu z v naprej pripravljenimi tematikami. S takšnim pristopom smo pridobili veliko več
informacij, ki so dopolnile bolj formalen vprašalnik in s tem obogatili analizo.
Rezultati ankete so združeni iz 59 ustrezno rešenih anketnih vprašalnikov. 52 % udeležencev ankete
je moškega in 48 % ženskega spola. Podatke anket smo nato dopolnjevali še z informacijami, ki smo
jih pridobili skozi neformalne pogovore s stanovalci Rakove Jelše.
Rezultati anket in pogovorov, ki smo jih opravili na Rakovi Jelši v avgustu in septembru 2017 kažejo,
da so prebivalci Rakove Jelše z njihovim bivalnim okoljem večinoma zadovoljni (40% anketirancev) ali
celo zelo zadovoljni (41% anketirancev). Vendar moramo biti pri tem pozorni na izrazite razlike med
severnim in južnim delom soseske. Iz pridobljenih rezultatov in poročanja raziskovalcev lahko trdimo,
da zadovoljstvo z bivanjem na Rakovi Jelši pada od severa proti jugu. To seveda sovpada z
infrastrukturnimi pogoji, ki so na severu dosti boljši, medtem ko na ulicah proti jugu hitro umanjka
javna razsvetljava, nekoliko kasneje pa tudi kanalizacija in v skladu s tem se pojavlja tudi vedno več
problemov. Razlike med severom in jugom so tako velike, da bi skoraj lahko govorili o dveh različnih
soseskah. Od prebivalcev severnega dela Rakove Jelše smo tako slišali, da se južni del velikokrat
šaljivo imenuje “Teksas”.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Hkrati je potrebno poudariti, da je iz neformalnih pogovorov moč razbrati, da prebivalci Rakove Jelše
merijo zadovoljstvo s predelom bolj preko družbenih stikov kot kakovosti bivalnega okolja. Mnogi so
poudarjali, da so zelo zadovoljni s predelom zaradi dobrega odnosa s sosedi in manj zaradi urejenosti
prostora. Večina jih je tudi zadovoljna z bližino centra, se pravi lokacijo predela, in manj z njegovimi
fizičnimi karakteristikami.
Iz rezultatov vprašanja o pomembnosti posameznih lastnosti bivalnega okolja se je izkazalo, da kot
najpomembnejše vrednotijo prav tiste, ki so v preteklosti že ali še zdaj povzročajo težave. Kot
najpomembnejše tri lastnosti (po padajoči vrednosti) tako vrednotijo odsotnost kriminala, poplavno
varnost ter komunalno opremo. Te tri lastnosti pa v splošnem ne odstopajo močno od ostalih
kakovosti bivalnega okolja.
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Kot največjo pomanjkljivost soseske velik del prebivalstva označuje manko otroških igrišč, prostorov
za igro in zelenih površin. Na južnem delu je še vedno problematična komunalna urejenost. Nekaj
problemov s hrupom s ceste in okolice, onesnaženostjo zraka, kriminalom in slabšimi javnimi
storitvami pa je zaznati po celotni soseski, vendar še vedno, veliko manj na severu.
Prebivalci Rakove Jelše bi potrebovali več zelenih površin in površin za igro otrok. Poleg tega so skoraj
vsi udeleženci ankete izrazili željo po večji trgovini v bližini. Nekateri so predlagali, da bi se zgradil trg,
katerega bi obdajale trgovina, lepo urejena kavarna ali drugo gostinsko področje. V to bi se umestilo
tudi bankomat in poštni nabiralnik ter po možnosti tudi druge storitve (npr. frizer, kozmetični salon,
ključavničarstvo, cvetličarstvo...). Trg bi služil kot prostor, kjer bi se ljudje lahko srečevali, družili,
skupaj popili kavo in obenem opravili nakupe, dvignili denar ali oddali pošto.
Rezultati ankete kažejo, da je za sosesko v veliki meri značilna medsosedska pomoč, enostavno
navezovanje stikov med prebivalci in tudi medsosedskih konfliktov naj bi bilo zelo malo. Skoraj
polovica anketirancev pa meni, da je stikov med prebivalci Rakove Jelše premalo in 40% anketirancev
si želi, da bi se vzpostavljalo več stikov med stanovalci soseske.
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Ob tem udeleženci ankete največkrat ocenjujejo, da obstaja manko primernih prostorov za
navezovanje stikov. Trenutno stike najpogosteje navezujejo na ulici in v šoli. Kot prostore, ki bi
pripomogli k lažjemu navezovanju stikov se predlaga:
•
•
•
•

Velika trgovina, (npr. Hofer ali Lidl) ob kateri bi bil park s klopmi.
Več urejenih javnih površin - parki, klopi, drevored ob glavni ulici, ki bi zasenčil pločnik,
otroško igrišče, sprehajalna pot (ki je predvidena).
Urejen lokal ali kavarna.
Prostor namenjen skupnostni rabi (v katerem bi zraven družabnih in izobraževalnih
dejavnosti, dogodkov ter prireditev, potekali tudi sestanki, ki bi obravnavali problematiko
soseske in jo skupno urejali).

Enakopravni del ČS Trnovo?
Rakova Jelša pripada Četrtni skupnosti Trnovo (kateri pripadajo še Murgle, Kolezija, Trnovo in Zeleni
Log). Več kot polovica anketirancev (60%) je sicer povedalo, da se počutijo ostalim soseskam
enakovreden del, vendar je iz nadaljnjih odgovorov razločno razvidno, da z delovanjem Četrtne
skupnosti Trnovo večinoma niso zadovoljni ali pa z njenim delom niso seznanjeni in se do njega težko
opredeljujejo. Tako ne preseneča podatek, da je velik delež prebivalcev Rakove Jelše nezadovoljnih s
pretokom informacij in obveščanjem ČS Trnovo o dogodkih, posvetih, aktivnostih, ki jih organizira.
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Ste zadovoljni z vključevanjem prebivalcev Rakove Jelše v projekte aktivnosti, ki jih izvaja ČS
TRNOVO? (n = 56)

Večina prebivalcev tudi ni bila vključena v poizvedovanje o njihovih potrebah, saj je bilo v postopek
vključenih le 16% anketirancev in le 18% jih je seznanjenih s predlogi ČS Trnovo.
V okviru projektov, ki jih MOL načrtuje v Rakovi Jelši, je ČS Trnovo pridobila okvirne informacije o
aktualnih potrebah po javnem in zasebnem programa v vaši soseski. Ali ste bili na kakršenkoli
način vključeni v poizvedovanje po potrebah? (n = 58)

Odnos do Mestne občine Ljubljana
Odnos do Mestne občine Ljubljana (MOL) se spet precej razlikuje med severom in jugom. Tam, kjer
so infrastruktura in javne storitve že bolje urejene, so seveda z delom MOL dosti bolj zadovoljni. Vse
skupaj je več kot 60% anketiranih prebivalcev Rakove Jelše odgovorilo, da so s posegi s strani občine
še kar ali zelo zadovoljni. Vendar je tudi nekaj tistih, ki z ukrepi občine sploh niso zadovoljni (2%) ali
samo niso zadovoljni (12%). Morda je še bolj problematičen podatek, da delež anketirancev, ki se ne
počutijo enakovredni člani Mestne občine Ljubljana, znaša 17 % in delež tistih, ki se glede tega ne
morejo opredeliti 16%. In vse dokler občina ne zagotovi vsaj temeljne infrastrukture in osnovnih
javnih del celotni soseski, se ta delež verjetno ne bo bistveno spreminjal. S tem povezan je tudi
podatek, da se prebivalci Rakove Jelše v veliki meri počutijo, da nimajo prav veliko vpliva na
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razreševanje problematik v njihovem lokalnem okolju. 24% anketirancev je povedalo, da nimajo čisto
nobenega vpliva in 36%, da imajo bolj malo vpliva, kar pa se navezuje tudi na ozek doseg delovanja
ČS Trnovo v Rakovi Jelši. Ta naj bi namreč služila tudi kot orodje za stanovalce soseske, da izpostavijo
glavne problematike soseske in predloge za izboljšave, ki naj bi jih ČS nato posredovala občini in se za
njih zavzemala. Obenem pa bi lahko k temu pritegnila še stanovalce Rakove Jelše, ki so del te soseske
in kot taki bolje poznajo težave, ki se pojavljajo ter bolje razumejo kako bi nekatere rešitve lahko
temeljno izboljšale kakovost bivanja.

Zraven že naštetih predlogov za izboljšanje bivanja na Rakovi Jelši (od katerih so najpomembnejše:
otroško igrišče, več zelenih površin, igrišče za igre z žogo in trgovina) so anketiranci podali še nekaj
dobrih predlogov, ki sodijo v domeno občinskih del. Prvi in verjetno najpomembnejši izboljšavi sta
urejena javna razsvetljava in komunalna ureditev po celotni soseski. Ob tem pa so predlagali še:
storitev BicikeLJ, ležeči policaji na nekaterih ulicah, še eno avtobusno postajališče nižje v soseski, več
smetnjakov in parkirišč, večnamenski prostor (služil bi lahko za razne skupnostne dogodke ali kot
prostor (medgeneracijskega) učenja in nekateri izpostavljajo, da bi bilo potrebo vzpostaviti vrtec.
Na koncu velja izpostaviti, da več 79% odstotkov anketirancev meni, da se Rakova Jelša razvija in
napreduje, ostalih 21% pa da ostaja ista. Ta podatek lahko vzamemo kot priznanje dosedanjemu delu
za razvoj in ureditev soseske, vendar je ob vseh ostalih izpostavljenih težavah in predlogih za
izboljšanje, jasno da bo v Rakovo Jelšo potrebno vložiti še veliko dela (in sredstev).

6. PRIPOROČILA
a. Komentar načrtov jss mol
Projekt Rakova Jelša II
JSS MOL načrtuje pozidavo treh parcel (Rakova Jelša I, Rakova Jelša II, Rakova Jelša III) na Rakovi Jelši.
Na južnejši (Rakova Jelša III) se še ureja poplavna varnost, na severni (Rakova Jelša I) se ureja še
cestno ureditev in parcelne meje, na srednji (Rakova Jelša II) pa je arhitekturni natečaj že zaključen.
Vse pozidave bodo stanovanjski objekti z javnim programom. Predloge za javni del je JSS MOL dobil
tudi od ČS Trnovo. Projekti stanovanjskega sklada so priložnost, da se naselje obogati z manjkajočimi

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

javnimi površinami. Parcele so enakomerno locirane po celotni Rakovi Jelši, prvi izveden projekt pa
lahko zaradi svoje osrednje lege s svojim programom služi tako jugu kot severu naselja.

Zaključen natečaj na Rakova Jelša II predvideva 150 stanovanj in prostor z javnim programom, po
predlogu ČS Trnovo je ta trgovski. V poročilih komisije se da razbrati, da so bili bolj naklonjeni
rešitvam, ki so se, “zaradi zaznane sorazmerne nenaklonjenosti strank v postopku”, strogo držale
odmikov od parcelnih mej. Po letih neinformiranja in izključevanja iz procesa odločanja (tudi o
prostoru), te nenaklonjenosti lokalnih lastnikov ni težko razumeti. Tekmovalci so v svojih elaboratih v
veliki meri spoštovali linearno razporeditev sosednjih stavb. Med nagrajenimi so tudi elaborati, ki se
odmikajo od morfologije naselja. Pri teh se, kljub dejstvu, da “okoliška tipologija ne predstavlja
arhitekturno-urbanistične vrednote”, odmik oceni kot manj primeren.
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Zmagovalec natečaja predvideva dve potezi dvonadstropnih stanovanjskih objektov po dolžini
parcele in zelen pas med njima. Ob cesti je načrtovan trg in okoli njega trgovski prostor ter
večnamenski skupnostni prostor. Osrednji zeleni pas je zasnovan kot prostor srečevanja in druženja.
Njegova umeščenost med neprehodna pasova stanovanj se pa lahko izkaže kot izključujoča do ostalih
stanovalcev Rakove Jelše.

Ena izmed ključnih urbanističnih težav predela je ulični sistem, ki ponuja le eno vertikalno povezavo
sever-jug, na katero se nato pripenjajo prečne, relativno dolge ulice. Zmagovalni projekt z dolgimi
kareji, ki sicer na štirih mestih dopuščajo prehode, ne odpira dovolj poti za prehode sever-jug. Ravno
tako odmik od parcelnih meja in posledično obdajanje soseske s parkirišči dodatno odreže
novogradnjo od že obstoječih objektov.
Projekt zagotavlja igrišča na skrajnem vzhodnem robu parcele, a so ta relativno majhna glede na
prostor, ki ga parcela ponuja in posebno glede na potrebe sedanjih ter bodočih prebivalcev. Zaradi
pomanjkanja vertikalnih prehodov obstaja bojazen, da v primeru nezaupljivih odnosov med bodočimi
in sedanjimi prebivalci predela, obstoječi prebivalci igrišč ne bodo uporabljali. Podobno pa lahko
trdimo tudi za parkirne površine ob Ljubljanici.
Trg pred sosesko je potreben doprinos za celoten predel, vendar je njegova trenutna ureditev preveč
posvečena funkciji odpiranja vstopa v predel in premalo rabi. Na trgu se naj zagotovi primerne
površine (klopi, senca, razgibanost terena…) za kontinuirano rabo. Hkrati pa trg ponuja tudi
priložnosti za revitalizacijo predela, saj ponuja prostor za organizacijo dogodkov na prostem.
Prebivalce predela skrbi prometni kaos, ki ga lahko prinesejo novi prebivalci, saj obstoječa
infrastruktura ne zagotavlja velikega pretoka avtomobilov, hkrati pa je že sedaj edina vertikalna ulica
popolnoma podrejena avtomobilu. Trenutno projekt zagotavlja zakonsko določeno število parkirnih
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mest, vendar bi bilo v duhu trajnostnega razvoja potrebno premisliti, ali je takšna raba prostora res
najbolj racionalna in ali prinaša prednosti tako bodočim kot sedanjim prebivalcem Rakove Jelše.
Predlogi ČS Trnovo
ČS Trnovo je za nadaljnji razvoj Rakove Jelše predlagala bankomat, poštni nabiralnik, lokal (trgovinski,
gostinski, storitveni), družabne prostore, zunanja igrišča ter večnamenski prostor lokalne skupnosti.
Več kot 40% v anketo udeleženih stanovalcev soseske meni, da seznam predlogov dobro ali zelo
dobro zadostuje potrebam Rakove Jelše. 31% anketirancev je izbrali srednjo vrednost (niti, niti), 25%
anketirancev pa ocenjuje, da izbrane vsebine slabo ali zelo slabo pokrivajo potrebe stanovalcev.
Največ odobravanja sta požela trgovina in prostor za druženje in igro, za njima pa sledita še igrišče za
igro z žogo in bankomat. Medtem ko je največjega nasprotovanja deležna gostinska dejavnost.
Predlogi ČS so relativno ustrezni, a v naboru ni poudarka na športnih in zelenih površinah, ki si jih
prebivalci najbolj želijo.
Zmagovalni elaborat za natečaj Rakova Jelša II ima ob cesti bolj mestni značaj oziroma zasnovan javni
trg, ki bo prva javna površina v Rakovi Jelši, ki ni cesta. Ob trgu bo trgovski prostor in prostor za
lokalno skupnost, po predlogu ČS Trnovo. Glede na izključenost Rakove Jelše iz procesov četrtne
skupnosti, se pri (gradbenih) posegih v sosesko ne bi smelo zanašati izključno na njihove predloge, ki
so pavšalni, ampak ob splošnem pomanjkanju mestne infrastrukture delno tudi točni. Projekt na
Rakova Jelša II bo naselju prinesel tudi odprte zelene površine za druženje in igro. Če bodo ti prostori
zares delovali odprti, je odvisno od nadaljnjega odnosa JSS MOL ter MOL in (velikim številom) novih
stanovalcev z že stanujočimi v Rakovi Jelši, saj je zeleni pas umeščen med pasova stanovanj in bi se
lahko kot tak razumel kot zaprt.

b. Priporočila na podlagi analize
Projekti JSS MOL
V anketnem vprašalniku smo prebivalce povprašali po ključnih potrebah in jih prosili naj posamezne
prostore ocenijo na stopnji od ena do pet. S tem smo dobili uvid, katere prostore bi predel
potreboval, da bi se dvignila kakovost življenja. Večina površin je vezanih na kakovostno preživljanje
prostega časa za otroke, ki trenutno v naselju nimajo svojih površin. Tako so igrišče (različnih tipov:
otroško, športno, fitnes na prostem) prebivalci najpogosteje omenjali kot ključen prostor, ki ga
potrebujejo. Sledijo večnamenski prostori v rabi lokalne skupnosti, ki bi služili za izvajanje prireditev,
organizacije dogodkov in izobraževanja, druženja… Za njimi pridejo trgovina, zelene površine,
prostori za piknike, knjižnica in vrtec. V zvezi z anketo je potrebno poudariti, da so bile gostinske
storitve na lestvici od ena do pet najnižje ocenjene, kar kaže na razdvojenost prebivalcev glede
gostinskih storitev, saj jim del ostro nasprotuje, medtem ko si ga del želi.
Umeščanje posameznih objektov pa mora biti prostorsko smiselno in mora odgovarjati tako na
urbanistične karakteristike, kot tudi na delovanje skupnosti, ki bo prostore uporabljala, upravljala in
se okoli njih organizirala.
1. Očitni potrebi po igrišču (športnem, otroškem) je potrebno zadostiti, za njegovo umestitev,
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2.

3.

4.

5.

pa je najbolj primerna parcela Rakova Jelša II, saj se nahaja na sredini naselja in je tako
najlažje dostopna.
Večnamenski prostor za lokalno skupnost bi bil dober doprinos za predel, ki mu manjka
prostorov za srečevanja in povezovanja med lokalnim prebivalstvom. Hkrati tudi manjka
prostor za sestankovanje, dogodke in organizacijo lokalne skupnosti, kar je eden izmed
razlogov za njihovo nizko politično participacijo in nemoč. Vendar je za delujoč prostor
potrebna ali močna lokalna iniciativa, ki bo s prostorom upravljala, ali pa neka zunanja
organizacija, ki prostor vodi. Nakazujeta se dve možni poti umeščanja objekta (najbolj
učinkovito pa bi bilo povezovanje obeh):
a. Prostor se oblikuje v okviru stanovanjske zadruge na parceli Rakove Jelša I in se s tem
zagotovi organizacijsko strukturo, ki bo prostor upravljala.
b. Pred odprtjem prostora je potrebno okrepiti lokalno skupnost in jo vključiti v aktivnosti
ustanavljanja večnamenskega prostora, ter prek tega razviti lokalno infrastrukturo za
njegovo upravljanje.
Zelene površine, ki jih v predelu primanjkuje, naj se zagotovi v okviru stanovanjskih sosesk, ki
jih načrtuje JSS MOL. Zmagovalni projekt na parceli Rakova Jelša II ponuja zelene površine, a
so te zaprte med dve dolgi stavbi in tako niso razumljene kot posest prebivalcev soseske. JSS
MOL naj zagotovi, da imajo sedanji prebivalci dostop do teh zelenih površin. Največ lahko
prispeva z umestitvijo primernih dejavnosti na trg pred sosesko, ki bo posledično deloval kot
vstopni prostor v zelene površine stanovanjske soseske Rakova Jelša II. JSS MOL naj prihodnje
projekte načrtuje z mislijo na rabo s strani že obstoječih prebivalcev in urbanistično zasnovo
odpira.
Prebivalci si najbolj želijo sledečih objektov: igrišče (športno, otroško, fitnes na prostem),
trgovina, zelene površine, bankomat, poštni nabiralnik, večnamenski prostor lokalne
skupnosti. Vsaj nekatere naj JSS MOL zagotovi v okviru Rakova Jelša II, ki je zaradi svoje
lokacije v sredini naselja najbolj primerna, hkrati pa je v okviru obstoječega načrta možno
dodajanje igrišč, ki so nujno potrebna.
Pri projektu Rakova Jelša II naj se poskuša zagotoviti dodaten vertikalen prehod sever-jug s
povezavo Kermaunerjeve in Makucove ulice. S to povezavo se naj spodbudi lokalno
prebivalstvo, da prehaja skozi novozgrajeno sosesko in s tem ustvarja stike med sedanjimi ter
bodočimi prebivalci, hkrati pa omogoči sedanjim prebivalcem dostop do zelenih površin.

Splošni predlogi celostne ureditve
Če želi občina krepiti odnose zaupanja z lokalno skupnostjo in če želi, da so projekti JSS MOL v Rakovi
Jelši sprejeti, mora poleg tega, da ti projekti nekaj ponudijo že obstoječi lokalni skupnosti, poskrbeti,
da se predel kot celota razvija z enako hitrostjo kot investicije JSS MOL. V predelu je potrebno
zagotoviti infrastrukturo in nikakor ne dopustiti, da se gradijo občinske investicije preden je celotno
območje pokrito s kanalizacijsko infrastrukturo.
1. Občina naj čim hitreje uredi kanalizacijsko infrastrukturo na jugu Rakove Jelše.
2. Urediti je potrebno glavno prometnico in jo oblikovati v pešcem ter kolesarjem bolj prijazno.
Ker gre za glavno povezovalno žilo čez naselje, ne sme biti prilagojena avtomobilskemu
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prometu, ampak navezovanju stikov med prebivalci in predvsem za varno gibanje (več
prebivalcev nas je opozorilo na prehitro vožnjo, ki jo ravna, dolga cesta omogoča). Na cesti
naj se namestijo grbine, cesta naj se zoži in uredi naj se kolesarsko infrastrukturo (ta je
trenutno del pločnika in polna dovoznih vdolbin). Prebivalci so ravno tako izrazili željo po
drevoredu, ki bi prometnico iz preproste tranzitne poti spremenil v sprehajališče.
3. Zraven glavne prometnice je v predelu potrebno urediti dodatne vertikalne povezave, ki
bodo povezale celotno naselje ali pa vsaj posamezne ulice, in s tem omogočile lažje
prehajanje med izoliranimi prečnimi ulicami. Najbolj idealna bi bila povezava ob Ljubljanici, a
njeno zasnovo ovirajo objekti ob njenem robu.
4. Za okrepljeno trajnostno mobilnost je potrebna postavitev dodatnega postajališča mestnega
potniškega prometa proti sredini naselja, saj so trenutno nekateri prebivalci od postajališča
oddaljeni 800 metrov ali več. Hkrati bi k pogostejši rabi koles prispevala tudi postavitev
postajališča BicikeLJ v naselju. Ker parcela Rakova Jelša II leži v sredini naselja in ker bo na
njej stalo 150 stanovanj, je to idealna lokacija za postavitev postaje mestnega kolesa in
mestnega avtobusa. Glede na precejšnjo prometno obremenitev celotnega predela in glavne
prometnice (posebno ob prometnih konicah je severni del na križišču z Barjansko cesto
močno zaseden) bi bilo smiselno razmisliti tudi o krčenju števila parkirnih mest v projektu
Rakova Jelša II.

c. Komunikacijska strategija
Kakovostna komunikacija med različnimi deležniki v prostoru je ključna za kakovostno upravljanje s
prostorom, saj prispeva k boljšemu pretoku informacij, lažjemu razreševanju konfliktov in predvsem
k oblikovanju prostora v skladu s potrebami njegovih uporabnikov. Večji del odgovornosti za
kakovostno komunikacijo leži na strani javnih akterjev, kajti ti imajo tako zmožnosti organizacije
primerne infrastrukture za dialog, predvsem pa so odgovorni za upravljanje s prostorom in imajo
posledično največ moči v postopkih prostorskega urejanja. Javni akterji naj v postopke urejanja
prostora vključujejo lokalno prebivalstvo, jih informirajo ter z njimi sodelujejo. Komunikacija med
javnimi akterji in lokalnim prebivalstvom naj bo dvosmerna in enakopravna, kajti lokalno prebivalstvo
bo živelo s spremembami v prostoru ter bo njihov ključen uporabnik.
Rakovo Jelšo močno zaznamuje zgodovina slabe komunikacije med javnimi akterji in prebivalci, ki je
prepogosto temeljila na ignoranci občine do predela in njegovih prebivalcev. Tako leta 1988 Drago
Kos in Pavle Gantar v svoji celostni analizi Rakove Jelše zapišeta: “Dosedanje raziskovanje je pokazalo,
da med prebivalci in krajevni skupnosti (KS) na eni, ter planerji na drugi strani, ne obstajajo samo
velike razlike v pogledih na opredelitev in reševanje “problema Rakove Jelše”. Obstajajo še
“usodnejše težave”, ki se izražajo predvsem v tem, da med različnimi “strankami”, ki so tako ali
drugače vpletene v sanacijo naselja, obstaja sistematično motena komunikacija, ki medsebojno
blokira tako prizadevanje planerjev kot tudi KS, oziroma prebivalcev Rakove Jelše za reševanje
problemov. Zato bi morala biti prva naloga planerjev, oziroma vseh tistih, ki so na institucionalni ravni
zadolženi za sanacijo razmer na Rakovi Jelši, da vzpostavijo takšne oblike komunikacije v planiranju, ki
bodo navzlic različnim interesom in strategijam reševanja problemov, vzpostavila določeno stopnjo
zaupanja in verodostojnosti.”
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Tudi naša raziskava, opravljena s pomočjo strukturiranih pogovorov z lokalnim prebivalstvom,
nakazuje podobne težave. Tako večina prebivalcev ni bila vključena v poizvedovanje o dodatnem
programu v soseskah, ki jih bo gradil JSS MOL in niti niso dobro seznanjeni z načrti občine v Rakovi
Jelši. Večina informacij, ki jih imajo so neformalne narave in sestojijo iz govoric ali branja dnevnega
časopisja. Ker so lokalni prebivalci tisti deležniki, ki bodo morali živeti s spremembami v njihovem
neposrednem okolju, je nujno vzpostaviti komunikacijske kanale za obojestransko izmenjavo
informacij, za razreševanje in preprečevanje sporov, za odpravljanje demokratičnega deficita in
predvsem za bolj kakovostno načrtovanje ter rabo prostora. Po Gantar in Kos lahko povzamemo
naslednje komunikacijske strategije, ki temeljijo na načelih razumljivosti, iskrenosti, resnice in
legitimnosti.
1. Javni akterji naj se pri zagotavljanju informacij opirajo na lokalne mreže
Lokalne prebivalce je potrebno prepoznati ne zgolj kot pomembne deležnike, ampak tudi kot
strokovnjake za svoje lokalno okolje. Zaradi poznavanja lokalnega okolja, njegove dinamike in načina
delovanja, načina delovanja skupnosti in poznavanja njenih ključnih problemov. so pomemben vir
informacij. Hkrati posedujejo tudi znanja za naslavljanje težav lokalne skupnosti in lahko javnim
akterjem pomagajo v postopkih realizacije rešitev.
Ker pa večina lokalnih prebivalcev ni vešča razmišljanja in izražanja v registru prostorskega
načrtovanja, je naloga javnih akterjev, da vzpostavi takšne načine komuniciranja, ki omogočajo
participacijo. Tako ni dovolj zgolj približevanje jezika in načina govora, ampak je potrebno razmišljati
tudi o raznolikih metodah, ki odgovarjajo lokalni skupnosti. Metode naj omogočajo izražanje na
različne načine (z besedami, risbami, v pogovoru, pisno, prek delavnic ali igre…). Predpogoj
vključevanja lokalnih prebivalcev pa je vzpostavljanje zaupanja in legitimnosti ter potrebne
infrastrukture (primerni prostori, kanali…), ki spodbujajo k sodelovanju in ga v očeh prebivalcev
delajo smiselnega ter vrednega porabe časa in energije.
2. Neprekinjena izmenjava infromacij
Lokalne prebivalce je potrebno informirati o načrtih, predlogih in tudi o dolgoročnih razvojnih
razpravah. Informiranje prebivalcev je ključno za vzpostavljanje zaupanja, za okrepljeno
obojestransko izmenjavo informacij in mnenj ter za zgodnje detektiranje potencialnih konfliktov.
Informiranje mora biti dostopno, tako lokacijsko in terminsko, kot pri načinu izvedbe (raba jezika,
sredstva informiranja). Informiranje mora biti iskreno in transparentno. V primeru nezaupanja je
potrebno zagotoviti neodvisne raziskave in mnenja, ki bodo gradila mostove med različnimi deležniki.
3. Vključevanje lokalnih prebivalcev v postopke urejanja prostora
Vključevanje mora imeti jasno opredeljene cilje in predvsem jasno dorečene teme razpravljanja in
odločanja. Ravno tako mora biti vključevanje zavezujoče za javne akterje ter se ne sme izroditi zgolj v
posvetovanje. Prebivalce je potrebno v procese vključiti dovolj zgodaj in jim s tem omogočiti
enakopravno sodelovanje ter zmožnost vplivanja na procese. Hkrati pa je potrebno prebivalce
usposobiti za sodelovanje prek svetovanj in izobraževanj, s čimer na eni strani izboljšamo njihove
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zmožnosti sodelovanja, hkrati pa dvigamo kakovost procesov urejanja prostora.
4. Krepitev lokalne skupnosti
Lokalni prebivalci so ključni uporabniki prostora in morajo posledično imeti možnost aktivnega
poseganja vanj. Prek zgoraj opisanih strategij naj javni akterji gradijo možnosti za krepitev lokalne
skupnosti, ki bo zmožna aktivno prepoznavati težave predela in jih v okviru lastnih zmožnosti tudi
reševati. Lokalno skupnost je potrebno prepoznati tudi kot izvajalca rešitev in ne zgolj kot vir
informacij. Tako posameznih mestnih predelov ne revitaliziramo z izgradnjo novih stavb ali bolj
kakovostno ureditvijo prostora, ampak s krepitvijo lokalne skupnosti, z množenjem stikov in
dviganjem njihove kakovosti. Nova infrastruktura v prostoru samo omogoča, spodbuja ali pa krepi te
odnose. Lokalni skupnosti je tako potrebno zagotoviti kanale komuniciranja, sodelovanja, srečevanja,
ki ji bodo omogočili aktivno poseganje v prostor in s tem dviganje kakovosti bivanja.
Predlogi za komunikacijo z Rakovo Jelšo
•
•

•
•

•

Prebivalce naj se čim prej seznani z načrti JSS MOL na parceli Rakova Jelša II ter s tem odpre
prostor za dialog ter razreševanje potencialnih konfliktov.
Prebivalce naj se vključi v snovanje (tako vsebinsko kot prostorsko) dodatnega programa v
soseski Rakove Jelša II. Z vključevanjem se bo večala možnost, da bodo dodatni program
sprejeli kot svoj, ga aktivno uporabljali in ga obogatili z lastnimi vsebinami.
Prebivalce naj se na različne načine vključi v snovanje projekta na parceli
Rakova Jelša I
in se jim omogoči, da s svojimi predlogi sooblikujejo prostor.
S prebivalci Rakove Jelše se naj vzpostavi kontinuiran in strukturiran dialog o potrebah ter
razvoju predela. Odpre naj se neposredni komunikacijski kanal in ustvari prostore izmenjave
mnenj.
V predelu naj ČS Trnovo in ostali javni akterji izvajajo več dogodkov (kulturnih, športnih,
izobraževalnih...), ki bodo vzpostavili zaupanje in pogostejše stike med občino in lokalnim
prebivalci.
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