
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

KAKO JE STANOVATI V SOSESKI 
OZIROMA NASELJU NA CESTI 
ŠPANSKIH BORCEV V KAŠLJU 
Poročilo javne razprave s kratkimi intervjuji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorja poročila: Aidan Cerar, Anja Slapničar 

Datum priprave poročila: 25. marec 2022 

Datum izvedbe javne razprave s kratkimi intervjuji: 21. marec 2022, 17:00 – 19:00, v 
soseski 

Naročnik: Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva 18, Ljubljana.  

 

  



 
 
 

Uvod 
Soseska oziroma naselje na Cesti španskih borcev je bilo pred kratkim prenovljeno. Prenovljeni so bili 
javni prostori, otroško igrišče, vrtički, v naselju so bile postavljene klopi in mize za spodbujanje razvoja 
skupnosti. Postavljen je bil skupnostni center Borc, ki je prostor dobil v za to prirejenem odsluženem 
mestnem avtobusu Ljubljanskega potniškega prometa.  

V ponedeljek, 21. marca 2022, je bila ob otvoritvi Borca in večjem dogodku za skupnost, na inovativen 
način izvedena javna razprava s stanovalci naselja na temo kakovosti in načina življenja v  tem naselju. 
Ker se je v času epidemije izkazalo, da javne razprave v klasični obliki, torej časovno natančno 
načrtovane in izvedene v zaprtem prostoru, niso priljubljene in obiskane, smo tokrat pristopili drugače. 
Moderatorji javne razprave smo dobri dve uri hodili po soseski in stanovalce soseske prosili, naj rešijo 
anketo o tem, kako je stanovati v naselju na Cesti španskih borcev. Nato smo jim zastavili nekaj 
enostavnih vprašanj o bivanju v soseski; (1) naj navedejo nekaj značilnosti soseske, ki so jim všeč, (2) 
nekaj, ki jim niso všeč, (3) naj navedejo kakšen predlog za izboljšanje kakovosti bivanja v soseski. V 
nekaterih primerih se je pogovor na temo bivanja v soseski nestrukturirano nadaljeval. Vse odgovore 
smo zapisali na večji plakat, ker na javnih razpravah ni pomemben le pogovor med udeleženci in 
moderatorjem, pač pa tudi lateralni tok informacij med samimi udeleženci. Z načinom zapisovanja na 
plakate smo se temu cilji nekoliko približali, saj so stanovalci soseske tako videli odgovore drugih 
stanovalcev. Pogosto se je zgodilo, da so moderatorja prosili za interpretacijo specifičnega odgovora, 
kar kaže, da so jih mnenja sosedov zanimala. Hkrati pa so udeleženci lahko tudi le potrdili zapis, napisan 
na plakatu glede na pogovor s prejšnjimi udeleženci. To je omogočilo tudi razvrščanje zapisov po 
pomembnosti: ali je bil zapis mnenje le enega stanovalca ali številnih stanovalcev soseske, kar seveda 
daje zapisu večjo težo. Vsako od spodnjih poglavij smo začeli z zapisi, katerih pomembnost je potrdilo 
večje število stanovalcev soseske, končali pa s tistimi, ki označujejo mnenje posameznika.  

Prednost javne razprave s kratkimi intervjuji je, da omogoča pogovor s številnimi stanovalci v kratkem 
času. Obenem preseže tipične oziroma običajne udeležence javnih razprav, saj z intervjuvanjem v 
javnih, skupnih prostorih soseske moderatorja nagovorita različne skupine stanovalcev: sprehajalce, 
vrtičkarje, otroke, starše, starejše in druge. Omejitev te metode je, da omogoča pogovor o enostavnih 
zadevah in redko preseže pogovor o infrastrukturi v soseski. Za bolj poglobljeno razumevanje 
spremenljivk, ki opredeljujejo bivanje v soseski, predlagamo drugo metodo, na primer intervjuje. Zanje 
je pomembno, da se izvedejo izven soseske, v zasebnem prostoru, saj v lastnem bivalnem okolju nihče 
ne more govoriti sproščeno o stališčih v zvezi z bivanjem v soseski, sosedi in znanci. 

  



 
 
 

Javna razprava s kratkimi intervjuji  
V dobrih dveh urah sva moderatorja Anja Slapničar in Aidan Cerar iz IPoP – Inštituta za politike prostora 
govorila z več kot petdesetimi stanovalci soseske. Če bi se javne razprave o bivanju v tem naselju 
udeležilo petdeset ljudi, bi javno razpravo ocenili kot zelo dobro obiskano. 

Pogovor s stanovalci smo začeli z vprašanjem: Kako je stanovati v naselju na Cesti španskih borcev? 
Na vprašanje je odgovorilo 45 anketirancev. Odgovorili so takole:  

Odlično 37 
Še kar dobro 6 
Živel/a sem že v boljših soseskah 0 
Najraje bi se čim prej odselil/a 2 

 

 
Slika 1: Stanovalci so na anketo odgovarjali z nalepkami, ki so jih nalepili ob trditev, s katero so se najbolj 
strinjali. 
 
Kaj vam je v soseski všeč? 

Največ sogovornikov je odgovorilo, da jim je všeč urejena okolica in odsotnost avtomobilov v 
notranjem delu soseske. Veliko jih je omenilo tudi, da so jim všeč nova otroška igrala. Nekaj 
sogovornikom je všeč, da so v soseski nove klopi in mize, vendar nekatere moti pesek pod klopmi. 

Kot dobro značilnost soseske so izpostavili varno okolje za otroke in to, da se ljudje med seboj poznajo. 



 
 
 
Kaj vam v soseski ni všeč? 

Najbolj izstopa odsotnost linije Ljubljanskega potniškega prometa. Do prve postaje je treba prehoditi 
kar nekaj ulic in največ sogovornikov je poudarilo, da jim to ni všeč in da bi radi avtobusno postajo 
bližje soseski. Nekateri bi uporabljali avtobus za obisk mestnega središča, drugi za pot v šolo. Po številu 
omemb je sledila trgovina oziroma odsotnost trgovine v bližini soseske. Ti dve značilnosti so  največkrat 
omenili kot slabi strani te soseske. 

Večkrat so omenili tudi pesek, ki je pod klopmi in mizami. Veter pesek pogosto raznese naokrog, hkrati 
pa se prijemlje podplatov obuval, zaradi česar imajo v stanovanjih več dela s čiščenjem. Po številu 
omemb sledijo težave z nečistočo, ki je posledica sprehajanja psov v soseski oziroma celo po otroškem 
igrišču. Nekateri bi to reševali s posebnimi smetnjaki, ki imajo ob strani nameščene majhne vrečke. 
Večkrat so omenili tudi prehitro vožnjo avtomobilov znotraj soseske. Mnenje sogovornikov je, da bi 
bilo treba to preprečiti.  

Manjkrat so omenili, da medsebojna bližina hiš ne omogoča dovolj zasebnosti in da je v soseski preveč 
otrok, kar pa je spodbudilo množično nestrinjanje, zato smo to stališče označili kot brezpredmetno. 
 

 
Slika 2: Odgovore na vprašanji, kaj je stanovalcem s soseski všeč in kaj ne, smo  zapisali na plakat. Tako so lahko 
stanovalci videli, kaj o soseski menijo njihovi predhodniki. Če se je odgovor pojavil večkrat, smo to zabeležili s 
črticami. 

 

  



 
 
 
Imate kakšen predlog? 

Stanovalce soseske smo vprašali po predlogih, kako izboljšati bivanje v tej soseski. Največ si jih želi, da 
bi znova obratoval bazen v Vevčah. Nanj imajo tisti, ki tukaj živijo že dalj časa, zelo lepe spomine 
oziroma imajo do bazena čustveni odnos in ga pogrešajo.  

Sledili so predlogi za nove športne poligone oziroma igrišča v soseski. Večkrat so stanovalci omenili: 
košarkarsko in nogometno igrišče, skate park in mize za namizni tenis. Omenili so tudi željo, da bi se 
eno skupnostno klop namestilo na jugo-zahodno stran soseske, na zunanji del. Nekdo je še predlagal, 
da bi namestili visoko barsko mizo, vendar je bil verjetno sogovornik pod vtisom miz, postavljenih ob 
otvoritvi Borca. 

Sledili so predlogi, povezani s smetnjaki v soseski. Kar nekaj stanovalcev si želi pasje smetnjake, omenili 
pa so tudi, da bi bilo tudi sicer treba manjše smetnjake v soseskah prazniti bolj pogosto. Zgodi, se 
namreč, da so prepolni, zaradi tega pa se okrog njih zbirajo živali. 

Kar nekaj predlogov se je nanašalo na širšo okolico soseske izven območja parkirišč in vrtičkov. Največ 
stanovalcev je predlagalo ureditev soseske na podoben način kot so urejeni javni prostori znotraj 
soseske. Nekaj sogovornikov je predlagalo izboljšanje dostopa do avtobusne postaje oziroma 
izboljšanje varnosti šolske poti, vključno z izboljšanjem javne razsvetljave.  

Stanovalci so v zvezi z motečim peskom pod mizami predlagali utrditev oziroma tlakovanje tal pod 
klopmi.  

Predlagali so tudi postavitev električne polnilnice za avtomobile. 

En stanovalec je predlagal namestitev Playstationa v Borca, kjer bi lahko organizirali igralni turnir. 
 

 
Slika 3: Tudi predloge smo zapisali na plakat. Zelene črtice so dodali otroci, ki komaj čakajo bazen v 
Vevčah. 



 
 
 

Komentar rezultatov javne razprave s kratkimi 
intervjuji 
Stanovalci soseske so se večinoma z veseljem pogovarjali o značilnostih njihove soseske. Le en 
stanovalec je pogovor zavrnil. Stanovalci so dajali vtis zadovoljstva z bivanjem s tej soseki, še posebej 
od njene prenove naprej. Zadovoljstvo s prenovo so izrazili tako v pogovoru kot v anketi.  

V Sloveniji je interes za vključevanje v javno življenje oziroma javne razprave o prostorskih temah nizek, 
še posebej, kadar te ne vključujejo specifičnega, izrazito aktualnega problema,. Razlog je prepričanje 
ljudi, da javni razpravi tako ali tako ne bodo sledile spremembe v prostoru. Zaradi tega se jih ne 
udeležujejo, razen v primeru izrazitega nezadovoljstva in jeze. Sogovorniki javne razprave s kratkimi 
intervjuji v soseski na Cesti španskih borcev so pustili nasprotni vtis – da so z bivanjem zadovoljni in da 
z veseljem doprinesejo h kakovosti bivanja v soseski. Na tem interesu bi veljalo graditi naprej, zato 
predlagamo čimprejšnjo izvedbo katerega od njihovih predlogov iz javne razprave. Verjetno so za hitro 
izvedbo primernejši preprosti predlogi, zato predlagamo hitro izvedbo katerega od teh. Stanovalci 
soseske bodo tako dobili občutek, da se sodelovanje s skupnih zadevah, povezanih s sosesko, obrestuje 
in ni namenjeno sodelovanju samemu. Seveda to ne pomeni, da nasprotujemo izvajanju večjih ukrepov 
iz te javne razprave, recimo podaljšanju avtobusne linije ali prenovi bazena na Vevčah. Poudarjamo le 
pomen hitre izvedbe konkretnih ukrepov, kar bo za stanovalce dokaz, da je sodelovanje resno in 
iskreno. 


