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ABSTRACT
The city of Ljubljana has been very reluctant in responding to
vast economic, social and political changes defining its development in the last two decades. In the last two years it finally
started to create conditions for a new kind of development, but
until now it remained a follower in relation to the vitality and
ambition of the developers. In this context Partnership
Šmartinska represents a good starting point for a thoughtfull
and determined step in the new direction. The concept of sustainable city, as described also in the Leipzig Charter on
Sustainable European Cities, should underpin this new direction.
To accomplish the four objectives of the urban regeneration in
the area described in the brief, this proposal suggests three
key strategies, on which the overall concept is based.

All key policies related to urban development for different reasons emphasize the need for a change in the culture of urban
mobility in European cities. The area of Partnership Šmartinska, being a large traffic generator, can contribute crucially to
the success of this change in Ljubljana. The overall concept of
this proposal is thus based on enabling the change of travel
habits. Among the three main travel modes for daily trips – the
car, walking/cycling, public transport – the latter two need all
possible kinds of support, while the use of cars should be discouraged. Due to a central position of the area within the city
as a whole the measures promoting walking and cycling have
good chances for success. These measures are in close relation to the attractive and well connected public space. At the
same time a thorough transformation of the public transport
system in the city and in the metropolitan region has to be initiated, especially due to the role of the area within the metropolitan region.

Attractive public space is a precondition for safety, successful
local economy or social life in the cities. As a consequence it
is also a key to the public perception of a specific area.
People's desire is to live in the areas with attractive public
space, so the value of real estate in such areas is consider-

ably higher. The concept of this proposal is thus founded also
on a well connected network of public spaces, dominated by
the large central park, becoming the bearer of the new identity
of the area. This allows for a totally new quality of life for the
whole northeastern part of Ljubljana. The area of the
Partnership Šmartinska will be identified as the one enabling
living and working in the park, which is a rare and valued quality in cities. The central park can be seen and felt in almost all
parts of the area. It will become the catalyst for the transformation from the industrial and shopping area into an area of new
centrality. Apart from the central park and the connections with
the system of green areas in and around the city, a very important element of the scheme in the social sense are also smaller squares, parks and widened streets along the main pedestrian axes, allowing for local social interactions and identity.

Urban regeneration of the area of Partnership Šmartinska will
be a long-term process. Experience from similar cases in
Europe show that the timing of implementation of such projects can typically be measured in decades. The challenge for
any proposal is thus how to enable the responsiveness of the
scheme to the inevitable changes in the conditions defining the
implementation of the project, while still retaining all key qualities of the scheme all along. The first part of the answer to this
challenge lies within this proposal, which defines only those
elements of the scheme, that have to be defined at this stage
of the planning process. Based on the scale and stage of the
planning process this proposal consciously restricts itself from
defining the built form of the area in a detailed manner. It thus
leaves enough room for interesting and innovative solutions in
the later planning stages and for responsiveness of the
scheme to changes in the framework conditions. Key elements
of the scheme, such as the large central park, are on the other
hand so clear, that its details can be adjusted without losing
much of the qualities. A second part of the answer to the
above mentioned challenge deals with the mode of implementation of the accepted proposal. The key to a successful implementation of such urban development schemes is not so much
an approved spatial plan, but a continuous and functional
coordination between all key actors, contributing to its implementation. It is thus of crucial importance that Partnership
Šmartinska forms its internal governance structures with clearly defined competences. An integrated development strategy
of the area then has to be agreed within this framework,
including all key measures for implementation.
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dokument evropske urbane politike Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih.

1.1 Razvojna izhodišča
1.2 Zasnova
Mesta so v zadnjem desetletju ali dveh prešla skozi obdobje
velikih sprememb. Medtem ko so jim v 80-tih letih prejšnjega
stoletja mnogi napovedovali zaton, smo na začetku novega
tisočletja namesto tega priča vzponu zavedanja o pomenu
mest za dolgoročni razvoj držav in regij kakor tudi za kakovost
življenja posameznika.
Podnebne in demografske spremembe
Vendar pa se mesta v novem tisočletju soočajo tudi z novimi
izzivi. V zadnjih letih je tako med drugim prodrlo spoznanje o
vplivu človeka na podnebne spremembe ter o posledicah teh
sprememb za razvoj mest. Izziv so tudi velike demografske
spremembe, ki še posebej močno vplivajo na evropska mesta.
Ljubljane zaenkrat še niso resneje prizadele posledice podnebnih sprememb, so pa že očitne posledice demografskih
sprememb. Ob staranju prebivalstva se že več kot desetletje
sooča tudi z negativnim selitvenim prirastom z ostalimi občinami v Sloveniji. Nasprotno pa selitveni prirast s tujino v zadnjih
letih znatno narašča in je v zadnjih dveh letih preprečil
upadanje prebivalstva v MOL.
SHEMA POVEZOVANJA PARKOVNIH POVRŠIN ZNOTRAJ IN IZVEN OBMOČJA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

Partnerstvo Šmartinska kot vzorčni primer v evropskem merilu
Mesto Ljubljana se je v preteklih dveh desetletjih le zelo
zadržano odzivalo na velikanske gospodarske, družbene in
politične spremembe, ki so vplivale na njegov razvoj. V zadnjih
dveh letih je mesto začelo končno ustvarjati pogoje za nov
razvoj, vendar je vsaj do sedaj še vedno ostajalo pretežno v
defenzivi glede na vitalnost in velikopoteznost razvojnih pobud.
Partnerstvo Šmartinska je v tem kontekstu dober nastavek za
premišljen in odločen korak v novo smer razvoja.
Območje obsega 228 ha, s čimer je večje od območja Besos
Waterfront v Barceloni, ki je bilo leta 2004 z 214 ha največje
območje urbane prenove v Evropi. S svojo velikostjo in
pristopom je Partnerstvo Šmartinska zaenkrat na dobri poti, da
postane vzorčni model urbane prenove v evropskem merilu, s
čimer se bo lahko na zemljevid vpisalo skupaj s projekti Besos
Waterfront ter 22@ v Barceloni, BedZED ter Thames Gateway
v Londonu ali Station Area v Utrechtu. Pričujoči natečaj je
gotovo ena od prelomnic, ki lahko to pot potrdi ali pa jo postavi
pod vprašaj.

POGLED PROTI ZAHODNEMU DELU OSREDNJEGA PARKA OBMOČJA

Za vse omenjene primere dobre prakse je ključen koncept trajnostnega mesta, kakor ga opredeljuje tudi zadnji pomemben

1.2.1 Ključne strategije
Za doseganje štirih ciljev urbane prenove, ki jih lepo in jasno
opiše natečajna naloga, natečajna rešitev predlaga tri ključne
strategije, na katerih temelji tako zasnova celote kakor tudi
predlogi podrobnejših ureditev.
Strategija 1: Premik v kulturi mobilnosti
Vse ključne politike v povezavi z urbanim razvojem zaradi
različnih razlogov poudarjajo nujnost spremembe kulture
mobilnosti v evropskih mestih. Premik v kulturi mobilnosti v
naslednjem desetletju ali dveh čaka tudi Ljubljano in njeno
funkcionalno urbano regijo. Območje Partnerstva Šmartinska
lahko kot pomemben generator prometa ključno pripomore k
njegovi uresničitvi.
V izhodišču zasnove je zato omogočanje spremembe potovalnih navad. Izmed treh glavnih načinov potovanj na delo in po
dnevnih opravkih, to so z avtom, peš ali s kolesom, ter z javnim prevozom, je potrebno na različne načine spodbujati razvoj
drugih dveh, medtem ko potovanja z avtom spodbude ne
potrebujejo.
Zaradi središčne lege območja Partnerstvo Šmartinska imajo
veliko možnost za uspeh ukrepi, ki omogočijo ugodne pogoje
za potovanja po dnevnih opravkih s kolesom ali peš, kar je v
tesni povezavi z razvojem privlačnega in povezanega javnega
prostora. Obenem je zaradi vloge območja v širšem prostoru
mesta, regije in države pomembno spodbuditi tudi korenito
preobrazbo celotnega sistema javnega potniškega prometa v
mestu in v regiji.
Strategija 2: Javni prostor kot nosilec identitete območja
Javni prostor, ki ljudi privlači, je pogoj za varnost, uspešno
lokalno gospodarstvo, družabno življenje, posledično pa tudi
za javno podobo območja. Ljudje si želijo živeti v območjih s
privlačnim javnim prostorom, zato je tudi vrednost nepremičnin
v takih območjih znatno višja.
Zasnova natečajne rešitve zato temelji na povezanem omrežju
javnih prostorov, med katerimi dominira velik osrednji park, ki
je glavni nosilec nove identitete območja. Njegovo pojavnost je
mogoče videti in občutiti skoraj v vseh delih območja, predstavlja pa tudi gonilo pomenske preobrazbe območja iz indus-
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trijskega in nakupovalnega območja v osrednje mestno
območje.
GRAF PRISELJENIH IN ODSELJENIH V/IZ LJUBLJANE

Poleg osrednjega parka in povezave v zeleni sistem mesta so
predvsem v socialnem smislu vsaj tako pomembni tudi trgi in
ulice, ki se nizajo vzdolž glavnih peš osi, in ki tudi ob robu
osrednjega parka tvorijo ambiente lokalnega značaja.
Strategija 3: Urbana prenova kot proces
Urbana prenova območja Partnerstva Šmartinska bo dolgotrajen proces. Izkušnje iz podobnih primerov prenove po Evropi
kažejo, da je čas izvajanja tovrstnih projektov merljiv v
desetletjih. Izziv za natečajno rešitev je torej kako omogočiti
odzivanje na spremembe, ki bodo skozi tako dolgo obdobje
gotovo vplivale na uresničevanje projekta, obenem pa ohraniti
vse bistvene kvalitete dogovorjene zasnove.

GRAF SELITVENEGA PRIRASTA LJUBLJANE

Prvi del odgovora je v zasnovi natečajne rešitve, ki ostaja prilagodljiva na tak način, da se v tej fazi ukvarja le s tistimi elementi rešitve, ki jih je nujno opredeliti, podrobnejše rešitve pa
prepušča kasnejšim fazam projekta. Po drugi strani jasno
izraženi ključni poudarki zasnove, kot npr. velik osrednji park,
omogočajo prilagajanje podrobnosti zasnove ne da bi se izgubile njene bistvene kvalitete.

nega središča, zato bi bilo zaželjeno, da tudi območje
Partnerstva Šmartinska postane bolj privlačno za turiste in
obiskovalce.
V zvezi z meddržavnimi selitvami se zadnja leta v Ljubljani
kaže znatno naraščanje selitvenega prirasta s tujino. Tak
razvoj prebivalstva nakazuje veliko verjetnost bistvenega
povečanja skupnega števila tujcev v Ljubljani v naslednjem
desetletju ali dveh, kar lahko pomembno vpliva na bodočo
strukturo prebivalstva v območju.
Pomembno narašča tudi populacija kratkotrajnih prebivalcev,
kjer poleg tujih delavcev z začasnim prebivališčem vse
pomembnejšo vlogo igrajo tudi tuji študenti.

2.2 Povezave v nacionalnem okviru
V državnem merilu je območje Partnerstvo Šmartinska
pomembno predvsem zaradi trgovskega središča BTC na eni
strani ter prometno-logističnega terminala na drugi strani.
Vplivno območje BTC sega krepko preko meje Mestne občine
Ljubljana, saj lahko iz podatkov ugotovimo, da večina dnevnih
uporabnikov BTC prihaja izven območja občine.

Drugi del odgovora je izven natečajne rešitve, saj se tiče načina njenega uresničevanja. Bolj kot sprejet prostorski načrt je
namreč za uresničitev urbanih projektov pomembna stalna
aktivna koordinacija vseh ključnih akterjev, ki pri njih sodelujejo. Zato bo za uresničitev katerekoli natečajne rešitve bistveno,
da Partnerstvo Šmartinska oblikuje svojo organizacijsko in
izvršilno strukturo z jasno določenimi kompetencami
posameznih organov. V tem okviru je potrebno nato dogovoriti
celovito strategijo razvoja območja, ter nato sprejeti ukrepe za
njeno izvajanje.

TABELA DELEžI KRAJEVNIH OZNAK Z
REGISTRSKIH TABLIC V BTC

Območje Partnerstva Šmartinska ni vpeto le v svoje neposredno zaledje znotraj mesta Ljubljana, temveč so zanj pomembne
tudi nekatere povezave s širšimi prostorskimi ravnmi.

2.1 Nadnacionalne povezave
VPLIVNO OBMOČJE BTC

V zvezi z nadnacionalnimi povezavami so pomembni predvsem prihodi tujih turistov ter meddržavne selitve. Leta 2006 je
bilo v Ljubljani 356.948 prihodov tujih turistov, kar je za 77%
več kot leta 2002. Kljub še vedno razmeroma majhnemu
številu turistov glede na število prebivalcev v Ljubljani pa je
vsa turistična ponudba skrčena na zelo majhno območje mest-

Prometno-logistični terminal Slovenskih Železnic skupaj s terminali BTC in nekaterih drugih podjetij, ter z ranžirno postajo
Zalog predstavlja tovorno prometno vozlišče mednarodnega
pomena, ob Koprskem pristanišču edino v Sloveniji.

2.3 Povezave v okviru funkcionalne urbane regije
Za povezave območja Partnerstva Šmartinska na ravni
funkcionalne urbane regije so pomembne predvsem delovne in
šolske migracije ter dnevni uporabniki trgovskega središča
BTC, omenjeni v prejšnjem podpoglavju.
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2.3.1 Delovne in šolske migracije
Mestna občina Ljubljana je pomembno zaposlitveno in izobraževalno središče. Populacija dnevnih migrantov predstavlja
vsak dan prek 50% povečanje števila prebivalcev Mestne
občine Ljubljana.

Za soočanje s tem izzivom in za premik v kulturi mobilnosti
tudi med uporabniki trgovskega središča BTC je nujno potrebna ureditev učinkovitega regionalnega javnega potniškega
prometa (JPP), pri čemer mora tudi območje Partnerstva
Šmartinska v regionalnem sistemu JPP pridobiti pomembno
vozliščno funkcijo.

2.4 Povezave v okviru mesta
Območje Partnerstva Šmartinska pa ima seveda ključno vlogo
tudi znotraj mesta Ljubljana. V prvi vrsti gre za območje, ki
povezuje tradicionalno središče mesta s trgovskim središčem
BTC, kar nedvomno narekuje njegovo središčno vlogo v okviru
mesta. Povezave med obema središčema je vsekakor potrebno močno okrepiti, pri čemer je glede na ključne strategije
natečajne rešitve vsekakor poudarek na povezavah z JPP ter
na kolesarskih in peš povezavah.

ŠTEVILO ŠOLSKIH MIGRANTOV GLEDE NA OBČINO IZVORA

SHEMA REGIJSKE ZASNOVE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Poleg teh povezav pa so za integracijo območja v mesto vsaj
tako pomembne tudi prečne povezave, prek katerih se
povezuje z bližnjimi mestnimi predeli. V zvezi s temi povezavami so danes še posebej problematične povezave prek
železniške proge, ki jih je potrebno bistveno okrepiti.

Območje obravnave predstavlja povezavo dveh urbanih
središč metropolitanskega pomena. Obe središči sta si v
preteklih letih v nekaterih dejavnostih sicer konkurirali, pa vendar sta kljub temu sčasoma uspeli vzpostaviti tudi veliko mero
komplementarnosti. Območje povezave med obema središčema je vsekakor priložnost za vzpostavitev kontinuiranega
središčnega mestnega območja.

3.1 Programska jedra

ŠTEVILO DNEVNIH MIGRANTOV GLEDE NA OBČINO IZVORA

Kljub poudarku na kontinuiranosti središčnega območja od
središča mesta do obvoznice pa se znotraj obravnavanega
območja vendarle oblikujejo posamezna programska jedra in
členitve:
1. Programsko jedro metropolitanskega značaja. Širše območje BTC se še naprej razvija in dopolnjuje kot programsko jedro
metropolitanskega značaja. Pri tem se preoblikuje iz nakupovalnega središča v celovito mestno območje.
2. Programski jedri regionalnega značaja.
- Območje Kolinska se razvija v programsko jedro s prevladujočim stanovanjskim programom, ki pa se dopolnjuje z drugimi
centralnimi dejavnostmi.
- Območje Saturnus se razvije ob novi regionalni železniški
postaji; povezuje se z območjem centra Most v enovito pro-
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gramsko jedro regionalnega značaja. Tudi tu stanovanjski program predstavlja večino programa, dopolnjuje pa se predvsem
z dejavnostmi t.i. »kreativnih industrij«, ki izkoriščajo industrijski značaj območja in omogočajo postopno preobrazbo območja.
3. Programske točke lokalnega značaja. V okviru programskih
jeder in med njimi se razvijajo tudi manjše programske točke
lokalnega značaja, ki omogočajo identifikajo in družabne stike
lokalnim prebivalcem.

3.2 Preplet dejavnosti
V celotnem območju je smiselno omogočiti pester preplet
dejavnosti, vključno z možnostmi za spreminjanje dejavnosti iz
ene v drugo vrste medsebojno komplementarnih dejavnosti.
Glavne dejavnosti, ki se v različnih medsebojnih razmerjih
pojavljajo povsod v območju, so stanovanjski, poslovni in
trgovski program, pri čemer poslovni program vključuje tudi lep
del t.i. »mehkih industrij« ter »kreativnih industrij«.
3.2.1 Stanovanjski program
Nova stanovanja so omogočena v celotnem območju, zgostitve pa so zlasti v območjih programskih jeder:
- Območje Kolinska;
- Območje BTC in Gradis; zgostitev ob severovzhodnem robu
osrednjega parka, razmeroma velik delež stanovanj tudi v
sedanjem osrednjem delu BTC;
- Območje Saturnusa; stanovanjski program je v večini,
navezuje pa se na novo železniško postajo in obstoječ center
Most.

- Območje BTC, kjer se njegov delež veča proti vzhodnemu
delu.
3.2.4 Produkcijske dejavnosti
Produkcijske dejavnosti t.i. »mehkih industrij« ter »kreativnih
industrij« so mogoče povsod v okviru poslovnega programa,
večja koncentracija pa je v območju Saturnusa. Bolj klasične
produkcijske dejavnosti drobnega merila in višje dodane vrednosti so omogočene po severnem robu prometno-logističnega
terminala Slovenskih Železnic, ki je sam seveda tudi v celoti
klasično produkcijsko območje.
3.2.5 Kongresna dejavnost
Glede na pomen in potencial kongresne dejavnosti v Ljubljani
je znotraj območja omogočenih več lokacij za kongresna
središča:
- Območje Žita: večje kongresno središče npr. na ravni
Cankarjevega Doma;
- Območje Kolinske pri Šmartinskem trgu, območje BTC, južni
rob osrednjega parka: manjša kongresna središča npr. na
ravni Hotela Union.
3.2.6 Družbene dejavnosti
Glede na predvideno število prebivalcev je v območju predvidena tudi zgostitev mreže osnovnih šol in vrtcev. Ob predvidevanju okoli 20.000 novih prebivalcev območja bi bile potrebne
tri nove osnovne šole ter šest novih vrtcev. V večjem delu
območja je omogočen tudi razvoj manjših visokošolskih in
raziskovalnih središč v povezavi s poslovnimi programi.

3.2.2 Poslovni program
Tudi poslovni prostori so omogočeni v celotnem območju,
zgostitve pa so predvsem:
- Vzdolž Šmartinske ceste;
- Območje Gradis; večji delež poslovnih prostorov ob obstoječem poslovnem središču;
- Območje Saturnus; omogočen je večji delež poslovnih prostorov, zlasti v povezavi s t.i. »kreativnimi industrijami«;
- Južni rob osrednjega parka;
- Območje Žita; poslovni program se dopolnjuje z večjim kongresnim središčem, navezuje pa se na vozlišče javnega potniškega prometa.

Natečajna rešitev se glede na merilo in fazo načrtovanja v
zvezi s Partnerstvom Šmartinska odreka prepodrobni zasnovi
grajene strukture območja, s čimer želi predvsem pustiti dovolj
možnosti za prilagodljivost rešitve v podrobnejših fazah načrtovanja. V tej fazi načrtovanja tako določa le tiste elemente
rešitve, ki jih je v tej fazi res potrebno opredeliti za zagotavljanje ciljev urbanističnega načrtovanja. Oblikovanje stavbnih mas
med te ne sodi.

3.2.3 Trgovski program
Trgovski program se zgošča ob glavnih programskih oseh ter
na severovzhodu območja:
- Vzdolž Šmartinske ceste;
- Vzdolž severnega roba nove Kavčičeve ceste, ter ob njenih
podaljških skozi območje BTC;
- Vzdolž južnega roba osrednjega parka;

Izmed oblikovnih in funkcionalnih meril za zasnovo grajene
strukture natečajna rešitev opredeli le nekaj osnovnih omejitvenih dejavnikov:
1. Opredelitev enot urejanja
2. Opredelitev regulacijskih črt (regulacijske linije, gradbene
meje, gradbene linije)
3. Faktor izrabe zemljišča

4.1 Merila za zasnovo grajene strukture
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4. Robove zazidave z javnim programom
Natečajna rešitev pa ne določa tipologije zazidave, višinskih
gabaritov ali faktorjev zazidanosti, ki so sicer prav tako pogosta merila za zasnovo grajene strukture. Prav tako ne določa
niti bolj podrobnih meril, npr. velikosti in oblikovanja objektov,
velikosti in oblike gradbenih parcel ali pa lege objektov in orientacije fasad.

jsetega stoletja, zaradi lege sredi središčnega območja pa je
tudi ljubljanski Centralni Park. Njegovo pojavnost je mogoče
videti in občutiti skoraj v vseh delih območja, predstavlja pa
gonilo pomenske preobrazbe območja iz industrijskega in
nakupovalnega območja v osrednje mestno območje.

Na tej osnovi pa je potrebno poudariti, da je za vse kompleksnejše objekte in prostorske ureditve potrebno izvesti arhitekturne natečaje, za večja območja tudi podrobne urbanistične
natečaje.

Povezano omrežje privlačnih javnih prostorov omogoča
privlačne peš poti in s tem ključno prispeva k premiku v kulturi
mobilnosti. Omrežje sestavljajo tako radialne osi in prečne
povezave preko območja, kakor tudi čim večje število možnih
diagonalnih povezav – »mesto kratkih poti«.

5.2 Omrežje javnih prostorov

4.2 Usmeritve za zasnovo grajene strukture
Osnovne usmeritve za zasnovo grajene strukture so:
- Obsežne zelene površine v območju omogočajo razmeroma
visoke faktorje izrabe v okviru posameznih enot urejanja;
- Ob programskih oseh in ter v programskih jedrih so predvideni javni programi;
- V celoti se ohranjajo obstoječa stanovanjska območja in
objekti, saj predstavljajo stanovalci socialni kapital območja, ki
je bistven za uspešno urbano prenovo;
- Upoštevajo se tudi zahteve in usmeritve natečajne naloge
glede ohranjanja obstoječih objektov s posebno vrednostjo.
Natečajna rešitev v zvezi z zasnovo grajene strukture upošteva časovno dimenzijo, ki konkretno pomeni hitrost
nadomeščanja obstoječih objektov z novimi. Pri zasnovi
omrežja javnih prostorov so predvidene obsežne nadomestitve
nekaterih trgovskih objektov, pri čemer je upoštevan časovni
okvir uresničevanja projektov Partnerstva Šmartinska vsaj 1520 let, zaradi česar je nadomeščanje najmanj trajnih vrst
objektov mogoče in tudi verjetno.

Zelo pomemben je tudi niz manjših parkov, ulic in trgov, ki
dopolnjuje glavne poteze in se niza predvsem vzdolž glavnih
peš osi ter ob robovih osrednjega parka. Ti manjši javni prostori delujejo kot programske točke, omogočajo družabne stike
na lokalni ravni ter identifikacijo lokalnih prebivalcev.

5.3 Zeleni sistem
Območje se vpenja v zeleni sistem mesta tako preko zgoraj
omenjenih radialnih in prečnih zelenih povezav, obenem pa
tudi znotraj območja uvaja intenziven zeleni sistem, prehoden
v več smereh.
5.3.1 Osrednji park
Velik osrednji park, kot osrednji element zasnove, omogoča
širšemu območju severo-vzhodnega dela Ljubljane povsem
novo kvaliteto. Območje Partnerstva Šmartinska bo prepoznano kot tisto, ki omogoča življenje in delo v parku, kar je
redka in zelo cenjena kakovost v mestih.
Obenem je osrednji park zelo pomemben tudi za mikroklimo
ter za samočistilno sposobnost območja, saj vodne površine
omogočajo prečiščevanje lepega dela meteornih in odpadnih
vod iz območja.

Že vsaj od začetka 60-tih let prejšnjega stoletja (Jacobs, 1961)
je znano, da mesto živi ali umre glede na svoj javni prostor.
Ljudje si želijo živeti v območjih s privlačnim javnim prostorom,
zato je tudi vrednost nepremičnin v takih območjih znatno
višja. Zasnova natečajne rešitve zato temelji na povezanem
omrežju privlačnih javnih prostorov.

5.1 Javni prostor kot nosilec identitete
Najbolj opazen element natečajne rešitve je velik osrednji
park, ki je glavni nosilec nove identitete območja. Novi park
predstavlja tako po velikosti kot po pomenu Tivoli enaindva-

Vse ključne evropske politike v povezavi z urbanim razvojem
poudarjajo nujnost spremembe kulture mobilnosti v evropskih
mestih. Nujnost spremembe lahko že danes občutimo tako v
središču mesta, kot še bolj v nakupovalnem centru BTC, kjer
dostopnosti ni več mogoče zagotavljati le z osebnim avtomobilom.
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6.1 Cilji zasnove prometne ureditve
V izhodišču zasnove celotnega območja je zato omogočanje
spremembe potovalnih navad tako na ravni mesta, kakor tudi
na ravni regije. Cilj je spremeniti razmerje med potovalnimi
načini za vsakodnevni prevoz s sedanjih 65% z osebnim avtomobilom, 15% peš ali s kolesom ter 20% z javnim potniškim
prometom (65-15-20) v območju MOL na 40-30-30 do leta
2020. Le z doseganjem omenjenega cilja bo količina osebnega avtomobilskega prometa v območju Partnerstva Šmartinska
ostala obvladljiva kljub povečanju intenzivnosti izrabe območja.
Kakor dokazujejo primeri sorodnih mest po Evropi, ki so se s

DELEŽI POTOVANJ NA DELO GLEDE NA RAZLIČNE POTOVALNE
NAČINE V PRIMERLJIVIH EVROPSKIH MESTIH.

problemom soočila že pred leti, so cilji povsem dosegljivi.
Območje Partnerstva Šmartinska lahko zaradi količine generiranega prometa pomembno prispeva k ciljem, potrebni pa
bodo povezani ukrepi na ravni mesta in na ravni regije, ki bodo
na vse mogoče načine spodbujali razvoj potovanj peš in s
kolesom ter z JPP, medtem ko hkrati ne bodo spodbujali potovanj z osebnim avtom.

6.2 Ukrepi
Sklopi ukrepov prometne politike, ki jim sledi predlagana zasnova prometne ureditve v obravnavanem območju, so naslednji:
- Omogočanje privlačnih peš poti ter kratkih povezav;

- Omogočanje širokih in varnih kolesarskih povezav po
območju in proti drugim območjem;
- Omogočanje učinkovitega mestnega potniškega prometa na
ločenem vozišču in s prednostjo v križiščih, ter močne vpetosti
v regionalno omrežje javnega potniškega prometa;
- Onemogočanje prevelike privlačnosti za osebni promet znotraj območja;
- Omogočanje območij s prednostjo pešcev.

6.3 Zasnova omrežij
6.3.1 Omrežje cest in ulic
Osnovna usmeritev je ohranjanje cestnega prometa na obodu
območja – od bolj prometnih cest območje prečka le Kajuhova
cesta – ter umirjanje prometa. Konkretni ukrepi na omrežju
cest in ulic:
1. Mestni cestni obroči:
- Preureditev Kajuhove ceste v polno štiripasovnico ter njen
razcep v dve enosmerni dvopasovnici med Kavčičevo in
Šmartinsko cesto; omogoči tekoč promet ob ohranitvi vseh hiš
in javnega prostora;
2. Povezave od mestnega središča do obvoznice:
- Preoblikovanje Šmartinske v mestno cesto z drevoredi ter
razcep štiripasovnice v dve enosmerni dvopasovnici med
križiščem z novo Kajuhovo ter križiščem s Savsko; s tem se
poveže drugi cestni obroč brez nepotrebnega podvajanja štiripasovnic, smeri cest sledijo glavnim smerem prometa, olajša
se prečkanje cest med območjem stanovanj na jugu in Žalskim
parkom;
- Ureditev Kavčičeve ulice in podaljška do osrednje prečne
povezave BTC kot prometne povezave za javni potniški
promet in kolesarje;
3. Izboljšanje prečnih povezav – smer sever-jug
- Podaljšanje Bratislavske ceste do Zaloške ceste;
- Podaljšanje Pokopališke ceste pod/nad železnico do Zaloške
ceste;
- Podaljšanje Tovarniške ulice do Grablovičeve oz. razširitev
povezave pod železnico;
- Podaljšanje Kavčičeve do Grablovičeve;
- Razširitev podvoza Šmartinske pod/nad železnico tudi na
vzhodni strani cestišča;
4. Izboljšanje priključevanja na severno obvoznico
- Priključek za Šmartinsko se izvede pred Clevelandsko, razširi
se vzporedna cesta med Clevelandsko in Šmartinsko; s tem je
omogočeno dovolj prostora za križanje prometnih tokov pred
križiščem s Šmartinsko;
- Priključek Bratislavske se izvede neposredno na obvoznico v
smeri proti vzhodu, prav tako iz smeri z vzhoda neposreden
priključek na Bratislavsko;
- Izvede se neposredni enostranski priključek iz obvoznice v

TRG KOT PRIZORIŠČE , KI OMOGOČA DRUŽABNE STIKE NA LOKALNI RAVNI
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garažno hišo P+R v območju Žita v nivoju obvoznice med
Šmartinsko in Bratislavsko;
5. Notranje povezave v območjih so načeloma enosmerne (v
parih) v smeri sever-jug, ter dvosmerne v smeri vzhod-zahod;
6. Območja s prednostjo pešca se uredijo v okviru programskih jeder;
7. Mešan promet s prednostjo kolesarjev se uredi v Zeleni
Jami.
Nova vpadnica ob železniški progi, predlagana v natečajni
nalogi, ni ocenjena kot primerna, saj v prvi vrsti še naprej
spodbuja uporabo osebnih avtomobilov in zato ni skladna s
cilji zasnove prometne ureditve. Poleg tega degradira zeleno
povezavo ob železniški progi ter prekinja ali otežuje vrsto
prečnih povezav v smeri sever-jug.
6.3.2 Omrežje javnega potniškega prometa
Osnovna usmeritev je bistveno povečanje ponudbe JPP, integracija različnih vrst in ravni prometa v enoten sistem ter hierarhična členitev linij JPP. Konkretni ukrepi na omrežju JPP so
naslednji:
1. Regionalno potniško vozlišče v območju Žita; omogoča
povezovanje dveh vrst regionalnih avtobusnih linij, avtobusni
hitri promet (BRT) / mestno železnico, prečne linije, »shuttle«
linije ter parkirišče P+R;
2. Postaja regionalne železnice Moste ob območju Saturnus;
omogoča povezovanje regionalne železnice, avtobusnega
hitrega prometa (BRT), prečnih linij ter »shuttle« linij;
3. Avtobusni hitri promet (BRT) oz. mestna železnica; v sistemu radialnih linij JPP napajajo območje Partnerstva Šmartinska tri linije avtobusnega hitrega prometa po ločenih voziščih
oz. mestne železnice (Šmartinska, Kavčičeva, KavčičevaLetališka), od katerih se dve končujeta na potniškem vozlišču
v območju Žita, ena pa poteka po Letališki do potniškega
vozlišča pri železniški postaji Polje;
4. Prečne linije; preko območja potekata dve prečni / krožni
liniji, od katerih ena povezuje Bežigrad preko postaje regionalne železnice ter po Kajuhovi s Štepanjskim naseljem, druga
pa povezuje vozlišče v območju Žita s Fužinami;
5. »Shuttle« linije; dve »shuttle« liniji z izhodiščem pred novo
regionalno železniško postajo napajata območje in ga povezujeta z omenjenimi vozlišči ter z okoliškimi območji Novih Jarš,
Most, Kodeljevega, Vodmata in Savskega naselja.

POGLED NA TIPIČNO ULICO, PREVLADUJEJO PEŠCI IN KOLESARJI POVEZANOST ZAGOTAVLJA JAVNI PROMET

V primeru, da se Ljubljana v zvezi z mestno železnico odloči
za t.i. »sistem TTK«, kjer isto vozilo vozi po regionalni
železniški progi in po progi mestne železnice, bi bilo mogoče
izkoristiti obstoječi industrijski tir do Žita ter ga povezati z linijo
mestne železnice po Šmartinski cesti. S tem bi regionalno potniško vozlišče v območju Žita pridobilo še večji pomen.

6.3.3 Omrežje kolesarskih povezav
Osnovna usmeritev je omogočanje prijetnega in varnega kolesarskega prometa v celotnem območju ter ureditev povezav z
ostalimi območji. Konkretni ukrepi:
1. Kolesarski promet je omogočen po vseh cestah;
2. Kolesarske povezave so hierarhično strukturirane, pri čemer
so glavne kolesarske povezave urejene kot vpadnice, ki so v
križiščih obravnavane na način, ki omogoča čimbolj varno,
hitro in udobno kolesarjenje (kolesarska površina brez nivojskih razlik, zeleni val prilagojen kolesarjem,...);
3. Po manj prometnih cestah ni posebnih površin za kolesarje,
velja splošno pravilo prednosti šibkejših udeležencev v prometu;
6.3.4 Mirujoči promet
Parkiranje v območju Partnerstva Šmartinska se prednostno
ureja pod nivojem terena ter v objektih. Število potrebnih
parkirnih mest se določa skladno s prometno in urbano politiko.

Za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja je najbolj pomembna velika količina strnjenih zelenih površin, še posebej velik
osrednji park. To omogoča:
- okoljske koristi: osenčenje, kontrola vetrov, izhlapevanje
vode, kvaliteta zraka, proizvajanje kisika, zmanjševanje onesnaženja, zmanjševanje koncentracije CO2, obnavljanje podtalnice, ublažitev hrupa, živalski habitati,
- ekonomske koristi: višje vrednosti nepremičnin, manjša poraba energije za hlajenje, gretje objektov, zmanjševanje obremenitev na komunalne čistilne sisteme,
- socialne in psihološke koristi: estetske prednosti, vizualna
zaščita, rekreacija, večja socialna interakcija ljudi.
Konkretno to omogoča izboljšanje mikroklime, izboljšanje
kvalitete zraka, zmanjšanje količine odpadnih meteornih voda
ter zmanjšanje hrupa, kakor je opisano v prilogi 3 k natečajni
nalogi.

8.1 Komunalna infrastruktura
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Pri komunalni infrastrukturi je cilj zmanjševanje potreb po vodi
na eni strani ter zmanjševanje odpadnih in meteornih vod na
drugi strani. Strategije, ki to omogočajo, so zbiranje deževnice
s streh (uporabna za splakovanje stranišč, pranje oblek, zalivanje), zbiranje in tretiranje meteorne vode (zmanjšanje obremenitev mestne meteorne kanalizacije, prečiščevanje v
bioloških peščenih filtrih in rastlinskih čistilnih napravah, ki so
estetsko in funkcionalno vključene v osrednji park), ločevanje
hišne kanalizacije na sivo in rjavo kanalizacijo ter rumeno
vodo.
Ribnik v parku vključuje umetno močvirje na principu ekoremediacijskih (ERM) tehnologij. Vkop za ribnik je utrjen z zbito
glino, podobno kot ribnik v Tivoliju. Vanj se steka prečiščena
meteorna kanalizacija in se le ob preveliki obremenitvi steka v
mestno meteorno kanalizacijo. Tak ribnik predstavlja tudi
izjemno okolje za biotsko raznolik sistem.

8.2 Energetska infrastruktura

POGLED NA OSREDNJI PARK IN JAVNE PROSTORE, KI SE IZTEKAJO V PARK

Osnovna usmeritev v zvezi z energetsko infrastrukturo je visoka energetska učinkovitost objektov in območja kot celote, kar
vključuje tudi čimvečji delež lokalne proizvodnje energije.

8.2.1 Toplotne izgube stavb
Zmanjševanje toplotnih izgub stavb na najmanjšo možno mero
je že z današnjo tehnologijo cenovno povsem dosegljivo,
obenem pa se z rastjo cen energije tudi doba vračila investicije
skrajšuje.

8.2.2 Lokalna proizvodnja energije

POGLED NA OBMOČJE PARTNERSTVO ŠMARTINKA Z JUGA

Lokalna proizvodnja energije je možna za ogrevanje in hlajenje objektov ter za proizvodnjo električne energije. Nekatere od
tehnologij za lokalno proizvodnjo energije za ogrevanje in hlajenje so že danes cenovno zelo dostopne (toplotne črpalke,
sončni kolektorji), tako da jih je smiselno vključiti v merila in
pogoje za urejanje območij.
Lokalna proizvodnja električne energije je predvsem zaradi
velikega povpraševanja v zadnjih letih še vedno razmeroma
draga. Če upoštevamo dolgoročnost Partnerstva Šmartinska
pa je smiselno vključiti velik delež površin streh in južnih fasad
stavb pokritih s fotovoltaičnimi elementi kot usmeritev za urejanje območij.
8.2.3 Obstoječi energetski vodi
Predvidena je prestavitev vseh nadzemnih električnih vodov v
podzemne kablovode, prav tako pa je postopno smiselno pod
terenom izvesti tudi vse vrste transformatorskih postaj, predvsem v območjih visoke izrabe zemljišč.

8.3 Ravnanje z odpadki
Osnovna usmeritev je seveda ločeno zbiranje odpadkov v
okviru objektov in naprav za zajem odpadkov po območju. V
območjih z visoko izrabo zemljišč so ti objekti in naprave
podzemni. V teh območjih je smiselna tudi izvedba centralnega pnevmatskega zbiranja in ločevanja odpadkov, kakor se je
že uveljavilo v drugih evropskih mestih (npr. v vseh območjih
urbane prenove v Barceloni).

9.1 Območje Kolinska (FE1, FE2, FE3, FE4)
Območje je ločeno na dve osnovni enoti urejanja (območji 1 in
2), od katerih prva zajema skrajni južni del območja, ki vključuje tudi zaščitene objekte stare tovarne Kolinska, druga pa preostali del območja. Vzhodni rob zazidanega območja je členjen tako, da tvori lokalne zalive javnega prostora in omogoča
čim večjemu delu območja neposredni pogled in dostop na
park.
Grajeno strukturo določajo regulacijske linije ter faktor izrabe
zemljišč. Faktor zazidanosti v tej fazi ni določen, prav tako ne
vertikalni gabariti. Oboje je predmet podrobnejše urbanistične
in arhitekturne rešitve, ki bo pridobljena z natečajem.
Južni del območja, ki obsega zaščitene objekte stare tovarne,
je programsko ločena enota, za katero je zelo zaželjen program družbene infrastrukture (npr. kultura,...), morda v kombinaciji z manjšim kongresnim središčem.

9.2 Območji Gradis in BTC (FE5, FE6)
Funkcionalni enoti 5 in 6 predstavljata glavno programsko
jedro območja. Skozi osrednji del območja poteka glavna programska os območja v podaljšku Kavčičeve ulice, ki deli
območje na severni in južni del. Ulična mreža v območju
nadaljuje obstoječo ulično mrežo območja BTC z zazidalnimi
otoki v smeri sever-jug.
Ključni element zasnove območja je seveda osrednji park, ki
močno poseže predvsem v območje FE5 (Gradis), zato bi bila
potrebna ustrezna lastniška kompenzacija oz. komasacija med
partnerji v območju. Grajeno strukturo določajo regulacijske
linije ter faktor izrabe zemljišč.

POGLED NA OBMOČJE PARTNERSTVO ŠMARTINKA Z VZHODA
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9.3 Območje Žito (FE7)

OBMOČJE ŽITO

Funkcionalna enota 7 zaznamuje stik območja Partnerstva
Šmartinska z avtocestno obvoznico. V tem območju je predlagano regionalno potniško vozlišče, v katerem se stika več
vrst javnega potniškega prometa ter osebni avtomobilski
promet P+R. Sredino območja zaznamuje park, ki omogoča
čim ugodnejše pogoje za delo in bivanje kljub bližini prometnic.
Stanovanja predstavljajo le majhen del predvidenega programa in še to le v območju zahodno od parka, medtem ko je
večina programa v zahodnem delu namenjena trgovskemu in
poslovnemu programu, v vzhodnem delu proti obvoznici pa je
poleg tega dvojega zaželjeno tudi večje kongresno središče. V
kleti območja 14 je predvidena tudi velika garažna hiša P+R, ki
pa bi služila tudi za potrebe obravnavanega območja. Pogoji
za grajeno strukturo določajo regulacijske linije ter faktor
izrabe zemljišč.

OBMOČJE GRADIS IN BTC

povezave za javni potniški promet ter kolesarje, ter kot zelenega javnega prostora, ki tvori robove obeh predvidenih večjih
parkov v območju;
2. Ureditev nove Kajuhove;
3. Ureditev novega uličnega omrežja med Kavčičevo, Šmartinsko, Kajuhovo in BTC, ter začetek gradnje območja Gradis
vključno z vzhodnim delom osrednjega parka;
4. Ureditev uličnega omrežja v območju Kolinske, podaljškov
Kavčičeve in Tovarniške do Grablovičeve, ter začetek gradnje
območja Kolinska;
5. Ureditev nove regionalne železniške postaje Moste ter
začetek urejanja območja Saturnus, vključno z deli zahodnega
dela osrednjega parka takoj, ko je to mogoče;
6. Začetek gradnje območja Žito vključno z ureditvijo regionalnega potniškega vozlišča;
7. Podaljški Bratislavske in Pokopališke do Zaloške;
8. Postopno nadomeščanje objektov v območju BTC z novimi
objekti;
9. Postopna izvedba še preostalih ureditev.

10.3 Institucionalizacija partnerstva
Obsežnost, raznolikost in lastniška pestrost območja
Partnerstvo Šmartinka so zagotovilo, da bo urbana prenova
območja dolgotrajen proces, dinamika izvajanja posameznih
projektov pa je lahko zelo različna. Izziv za natečajno rešitev
je torej kako omogočiti odzivanje na spremembe, ki bodo skozi
tako dolgo obdobje gotovo ključno vplivale na uresničevanje
projekta, obenem pa ohraniti vse bistvene kvalitete dogovorjene zasnove.

10.1 Prilagodljivost zasnove

OBMOČJE KOLINSKA

Prvi del odgovora na omenjeni izziv je v zasnovi natečajne
rešitve, ki ostaja prilagodljiva na tak način, da se v tej fazi
ukvarja le s tistimi elementi rešitve, ki jih je nujno opredeliti,
podrobnejše rešitve pa prepušča kasnejšim fazam projekta.
Tako npr. prepušča bolj podrobnim rešitvam tudi določanje
stavbnih mas, ki v tej fazi niso ključen element rešitve. Po
drugi strani jasno izraženi ključni poudarki zasnove, kot npr.
velik osrednji park, omogočajo prilagajanje podrobnosti zasnove, ne da bi se pri tem izgubile njene bistvene kvalitete.

Drugi del odgovora na izziv prilagodljivosti je izven natečajne
rešitve in se tiče načina njenega uresničevanja. Bolj kot sprejet
prostorski načrt je namreč za uresničitev urbanih projektov
pomembna stalna aktivna koordinacija vseh ključnih akterjev,
ki pri njih sodelujejo. Zato bo za uresničitev katerekoli natečajne rešitve bistveno, da Partnerstvo Šmartinska oblikuje svojo
organizacijsko in izvršilno strukturo z jasno določenimi kompetencami posameznih organov. Gre za neke vrste projektno
podjetje oz. agencijo, v katere organih so v dogovorjenem
razmerju zastopani vsi relevantni akterji partnerstva, od podjetij in Mestne občine Ljubljana do morebitnih organizacij
civilne družbe.
V tem okviru je potrebno najprej dogovoriti celovito strategijo
razvoja območja, ter nato sprejeti ukrepe za njeno izvajanje.
Med temi so npr. podrobni prostorski načrti in pa predvsem
dogovor o komasaciji med lastniki zemljišč v območju, ki
omogoči uravnoteženje koristi od sprejetega načrta razvoja.
Izvajanje strategije in ukrepov je seveda potrebno stalno
spremljati.

10.2 Faze
Za uresničevanje zasnove so nekateri elementi rešitve seveda
pomembnejši od drugih. Seznam prednostnih faz izvajanja
zasnove je naslednji:
1. Ureditev osrednje osi Kavčičeva – BTC kot prometne
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Partnerstvo Šmartinska kot vzorčni primer v evropskem merilu
Mesto Ljubljana se je v preteklih dveh desetletjih le zelo
zadržano odzivalo na velikanske gospodarske, družbene in
politične spremembe, ki so vplivale na njegov razvoj. V zadnjih
dveh letih je mesto začelo končno ustvarjati pogoje za nov
razvoj, vendar je vsaj do sedaj še vedno ostajalo pretežno v
defenzivi glede na vitalnost in velikopoteznost razvojnih pobud.
Partnerstvo Šmartinska je v tem kontekstu dober nastavek za
premišljen in odločen korak v novo smer razvoja. Za novo
smer je ključen koncept trajnostnega mesta, kakor ga opredeljuje tudi zadnji pomemben dokument evropske urbane politike Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih.
Za doseganje štirih ciljev urbane prenove, ki jih lepo in jasno
opiše natečajna naloga, natečajna rešitev predlaga tri ključne
strategije, na katerih temelji tako zasnova celote kakor tudi
predlogi podrobnejših ureditev.

v takih območjih znatno višja. Zasnova natečajne rešitve zato
temelji na povezanem omrežju javnih prostorov, med katerimi
dominira velik osrednji park, ki je glavni nosilec nove identitete
območja. Širšemu območju severo-vzhodnega dela Ljubljane
omogoča povsem novo kvaliteto. Območje Partnerstva
Šmartinska bo prepoznano kot tisto, ki omogoča življenje in
delo v parku, kar je redka in zelo cenjena kakovost v mestih.
Pojavnost parka je mogoče videti in občutiti skoraj v vseh delih
območja. Predstavlja gonilo pomenske preobrazbe območja iz
industrijskega in nakupovalnega območja v osrednje mestno
območje. Poleg osrednjega parka in povezave v zeleni sistem
mesta so predvsem v socialnem smislu vsaj pomembni tudi
trgi in ulice, ki se nizajo vzdolž glavnih peš osi, in ki tudi ob
robu osrednjega parka tvorijo ambiente lokalnega značaja.

Vse ključne politike v povezavi z urbanim razvojem zaradi
različnih razlogov poudarjajo nujnost spremembe kulture
mobilnosti v evropskih mestih. Območje Partnerstva Šmartinska lahko kot pomemben generator prometa ključno pripomore
k uresničitvi premika v kulturi mobilnosti v Ljubljani. V
izhodišču zasnove je zato omogočanje spremembe potovalnih
navad. Izmed treh glavnih načinov dnevnih potovanj, to je z
avtom, peš ali s kolesom, ter z javnim prevozom, je potrebno
na različne načine spodbujati razvoj drugih dveh, medtem ko
potovanja z avtom spodbude ne potrebujejo. Zaradi središčne
lege območja Partnerstvo Šmartinska imajo veliko možnost za
uspeh ukrepi, ki omogočijo ugodne pogoje za potovanja po
dnevnih opravkih s kolesom ali peš, kar je v tesni povezavi z
razvojem privlačnega in povezanega javnega prostora.
Obenem je zaradi vloge območja v širšem prostoru mesta,
regije in države pomembno spodbuditi tudi korenito preobrazbo celotnega sistema javnega potniškega prometa v
mestu in v regiji.

Urbana prenova območja Partnerstvo Šmartinska bo dolgotrajen proces. Izkušnje iz podobnih primerov prenove po Evropi
kažejo, da je čas izvajanja tovrstnih projektov merljiv v
desetletjih. Izziv za natečajno rešitev je torej kako omogočiti
odzivanje na spremembe, ki bodo skozi tako dolgo obdobje
gotovo vplivale na uresničevanje projekta, obenem pa ohraniti
vse bistvene kvalitete dogovorjene zasnove. Prvi del odgovora
je v zasnovi natečajne rešitve, ki ostaja prilagodljiva na tak
način, da se v tej fazi ukvarja le s tistimi elementi rešitve, ki jih
je nujno opredeliti, podrobnejše rešitve pa prepušča kasnejšim
fazam projekta. Po drugi strani jasno izraženi ključni poudarki
zasnove, kot npr. velik osrednji park, omogočajo prilagajanje
podrobnosti zasnove, ne da bi se izgubile njene bistvene
kvalitete. Drugi del odgovora se tiče načina uresničevanja
natečajne rešitve. Bolj kot sprejet prostorski načrt je za uresničitev urbanih projektov pomembna stalna aktivna koordinacija vseh ključnih akterjev, ki pri njih sodelujejo. Zato je bistveno,
da Partnerstvo Šmartinska oblikuje svojo organizacijsko in
izvršilno strukturo z jasno določenimi kompetencami. V tem
okviru je potrebno nato dogovoriti celovito strategijo razvoja
območja, ter potem sprejeti ukrepe za njeno izvajanje.

Javni prostor, ki ljudi privlači, je pogoj za varnost, uspešno
lokalno gospodarstvo, družabno življenje, posledično pa tudi
za javno podobo območja. Ljudje si želijo živeti v območjih s
privlačnim javnim prostorom, zato je tudi vrednost nepremičnin

Natečajna rešitev se glede na merilo in fazo načrtovanja v
zvezi s Partnerstvom Šmartinska odreka prepodrobni zasnovi
grajene strukture območja, s čimer želi predvsem pustiti dovolj
možnosti za prilagodljivost rešitve v podrobnejših fazah načrtovanja. Oblikovanje stavbnih mas v tej fazi načrtovanja ne sodi
med tiste elemente rešitve, ki so potrebni za zagotavljanje ciljev urbanističnega načrtovanja.
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