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POVZETEK 

Osnovni koncepti 

Da bi razumeli mestne politike v pomoč revnim četrtim, tako skupnostne kot nacionalne, 
moramo najprej poskusiti opredeliti to posebno mestno okolje: revna četrt je mestno 
območje, za katero so značilni številni socialni, gospodarski, prevozni, kulturni, okoljski, 
varnostni in stanovanjski problemi ter problemi urbanističnega načrtovanja.   

Zaradi velikega števila problemov, ki pestijo revne četrti, je ključni dejavnik uspeha 
vsakega sanacijskega posega celostni pristop, ki presega sektorskega ali segmentiranega. 

Tudi celostni pristop si zasluži razlago, saj gre za kompleksen pojem: 

• združuje razsežnosti navpičnega povezovanja različnih ravni nosilcev odločitev in 
javnih akterjev (Evropska unija, država, regija, pokrajina, občina, četrti) ter 
vodoravnega povezovanja javnega in zasebnega sektorja ali politične in upravne 
ravni v institucijah in javnih službah; 

• vključuje različne vrste finančnih instrumentov (skupnostne, nacionalne, regionalne, 
lokalne, zasebne), s katerimi spodbuja posege in zagotavlja njihovo trajnostnost;    

• terja ustvarjanje in mobilizacijo lokalnega socialnega kapitala za dejansko 
vzpostavitev „ozemeljskega ljudskega vladanja“, ki zajema različne etape projekta: 
zasnovo, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje, pa tudi mobilizacijo 
socialnega kapitala za oblikovanje skupnih projektov prebivalcev; 

• posebno pozornost posveča trajnostnemu razvoju. 

S tem v zvezi je treba poudariti, da sta za izvajanje celostnega pristopa ključnega pomena 
obstoj javnih in zasebnih interesnih skupin ter njihova sposobnost sodelovati, čeprav je v 
konkretnih pobudah takšno sodelovanje težje uresničiti.   

 

Ukrepi evropske politike za pomoč revnim četrtim 

Pogodba o Evropski uniji (EU) in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti ne vsebujeta 
pravne podlage za urbano politiko.  

Kljub temu pa se je Evropska unija tekom let in z namenom, da bi izboljšala učinkovitost 
politik Skupnosti, posvečala vprašanju obnove in razvoja mest ter njihovih revnih četrti. V 
ta namen je sprejela tudi konkretne politične pobude.  

Slednje so vodile k čedalje večjemu zavedanju, tako na evropski ravni kot na ravni držav 
članic, prispevka mest in naselij k rasti in zaposlovanju. Poleg tega so prispevale k 
oblikovanju pojma celostnega pristopa in k spodbujanju njegove uporabe pri opredeljevanju 
in izvajanju razvojnih strategij mest in revnih četrti.  

Najpomembnejši ukrepi tega procesa so:  

• sprejetje Zelene knjige o mestnem okolju (1990) ter sporočil z naslovoma „K agendi 
urbanih območij v Evropski uniji“ (1997) in „Trajnostni razvoj urbanih območij v 
Evropski uniji: okvir za ukrepanje“ (1998), ki pričajo o zbliževanju okoljskih 
vprašanj in vprašanj mest; 



Oddelek za politiko B: strukturna in kohezijska politika 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 4

• sprejetje Evropske perspektive prostorskega razvoja (1999), ki predstavlja izhodišče 
za pravo evropsko politiko za pomoč revnim četrtim; 

• začetek izvajanja urbanih pilotnih projektov (1990-1993) ter pobud Skupnosti 
URBAN (1994-1999) in URBAN II (2000-2006), ki so spodbudili izvajanje konkretnih 
ukrepov v korist mest in revnih četrti;  

• podpis bristolskega sporazuma (2005), ki opredeljuje „trajnostno skupnost“ kot kraj, 
v katerem bi ljudje želeli živeti in delati zdaj in v prihodnosti; 

• sprejetje leipziške listine (2007), ki posveča posebno pozornost revnim četrtim in 
določa strategije za prikrajšane mestne četrti v okviru celostne politike razvoja 
mest; 

• sprejetje teritorialne agende (2007), ki postavlja urbano politiko v središče posegov 
strukturnih skladov za obdobje 2007-2013; 

• začetek projekta revizije mest Urban Audit, ki omogoča zbiranje statističnih 
podatkov o kakovosti življenja v evropskih mestih; 

• sprejetje Zelene knjige o teritorialni koheziji (2008), ki ponuja metode za dosego 
ozemeljske kohezije in spodbuja razpravo o njenem izvajanju. 

Pojem celostnega pristopa, ki v prvem obdobju, med letoma 1990 in 1999, ni bil splošno 
razumljen in izvajan, je z bristolskim sporazumom, leipziško listino in teritorialno agendo 
doživel precejšen napredek. 
 K temu razvoju sta prispevali tudi lizbonska (2000) in kasneje še göteborška strategija 
(2001), zlasti z vključitvijo pojmov konkurenčnosti in trajnostnega razvoja.   

Evropski parlament je imel v zgodovini urbane politike in politike za pomoč revnim četrtim 
ter pri njunem razvoju vedno vlogo gonilne sile, predvsem prek dejavnosti Odbora za 
regionalni razvoj.  

 

Pregled dejavnosti v korist revnim mestnim območjem v 
programskem obdobju 2000-2006  

S programskim obdobjem za strukturne sklade 2000-2006 je urbana politika Skupnosti za 
pomoč revnim četrtim dobila pomemben obseg, in sicer predvsem z izvajanjem pobude 
Skupnosti URBAN II in programa URBACT I.  

Glavni rezultati pobude Skupnosti URBAN II so: 

• širjenje pojma celostnega pristopa; za ukrepe, ki izhajajo iz teh pobud, je značilno 
navpično in vodoravno usklajevanje; 

• okrepitev decentralizacije in subsidiarnosti: lokalnim organom se dodeljuje čedalje 
več pomembnih odgovornosti, tudi pri samem opredeljevanju urbane politike 
Skupnosti; 

• učinek vzvoda: uporaba strukturnih skladov za namene lokalnega razvoja lahko 
spodbudi javne in zasebne naložbe. 

82 % pomoči v okviru te pobude je bilo dodeljenih za ukrepe na naslednjih področjih: 
fizična in okoljska obnova; boj proti socialni izključenosti; pomoč podjetjem in ustvarjanje 
delovnih mest.  

Program URBACT je istočasno omogočil uspešno izmenjavo številnih izkušenj v okviru 
pobude URBAN, predvsem kar zadeva uporabo celostnega pristopa.  
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Poleg tega so se v tem obdobju politike posegov na revnih mestnih območjih v določeni 
meri uresničevale tudi prek regionalnih operativnih programov (ROP) in enotnih 
programskih dokumentov (EPD).   

V teh dokumentih je bila problematika urbane politike v razne programe vključena na 
različne načine, tako z vidika vrste posegov kot z vidika obsega odobrenih sredstev. Poleg 
tega lahko ugotovimo, da je velik del regij elemente razvoja mest obravnaval znotraj 
določenih obsežnejših ukrepov, ki niso bili nujno usmerjeni izključno na problematiko 
revnih četrti.  

Za zaključek lahko rečemo, da se s temi pobudami pojem celostnega pristopa 
nezanemarljivo krepi. Kljub temu pa še ne moremo trditi, da se je popolna vključitev, ki bi 
obsegala pravo ljudsko vladanje in polno izkoriščanje ukrepov razvoja mest, dejansko 
uresničila.  

 

Evropska politika za pomoč revnim mestnim območjem v 
programskem obdobju 2007-2013 
Analiza operativnih programov 2007-2013 kaže, da na splošno obstajajo velike razlike med 
starimi in novimi državami članicami pri izvajanju politike Skupnosti, predvsem na področju 
revnih četrti. Prvič, nove članice EU niso bile vključene v pobudo URBAN, ki je lokalnim 
organom, katerim je bila namenjena, omogočila, da so začeli izvajati to politiko. Poleg tega 
so nove članice po vstopu v Unijo po sili razmer urbano politiko pogosto izvajale v obliki 
strukturnih ukrepov in ne s celostnim pristopom.   

Pri zasnovi operativnih programov v okviru nacionalnih strateških referenčnih okvirov 
posameznih držav je bilo treba upoštevati pravila usmerjanja, ki so določala minimalni 
delež ukrepov, osredotočenih na prednostne naloge lizbonske strategije, med katerimi 
številne zadevajo urbano politiko za pomoč revnim četrtim s celostnim pristopom.    

Poleg tega so operativni programi 2007-2013 pripisali velik pomen upravljanju politik in 
vključitvi lokalnih organov v zasnovo in izvajanje programov, ki spodbujajo razvoj mest in 
predvsem izboljšujejo četrti v krizi.  

Ocenjen povprečni delež operativnih programov sedanjega programskega obdobja z urbano 
razsežnostjo znaša 56,3 %. Ta delež se dvigne na 70 %, če upoštevamo regionalne 
operativne programe „Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“.  

Instrument, ki se zdi še posebej prilagojen celostnemu razvoju mest v obdobju 2007-2013, 
je pobuda JESSICA. Slednja se namreč osredotoča na obnovo mest ter s poenostavitvijo 
javnih in zasebnih vlaganj v četrti, ki prejemajo pomoč v okviru strukturnih skladov, 
spodbuja doseganje učinka vzvoda.  

Program URBACT II (2007-2013) istočasno pospešuje izmenjavo izkušenj in prenos dobrih 
praks, kar spodbuja celostni pristop do revnih četrti. Dve operaciji v okviru tega programa 
sta bili posebej analizirani, v kolikšni meri se osredotočata na inovativne pristope na 
področju celostnega razvoja mest: 

• oznaka „hitro ukrepanje“ (Fast Track); 
 
• Erasmus za izvoljene predstavnike. 
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Pred analizo posebnih težav, s katerimi se srečujejo organi upravljanja, opozarja študija na 
protikrizni paket. Institucije in nacionalni organi si namreč v času gospodarske in socialne 
krize, s katero se spopada EU, prizadevajo za uresničevanje dejavnosti, ki spodbujajo 
vlaganja za ponovni zagon rasti. V tem okviru pa številne prednostne naloge podpirajo 
napredek revnih četrti.   

 

Zaključki 

Ukrepi za pomoč problematičnim mestnim območjem, ki jih sproža Evropska komisija od 
začetka 90. let prejšnjega stoletja dalje, so pokazali, da je njihov uspeh v veliki meri 
odvisen od mobilizacije znanja sodelujočih moških in žensk ter njihove sposobnosti 
organizirati in usklajevati skupne cilje.  

Pri obnovi revnih četrti ter njihovem oživljanju se je namreč treba osredotočiti tako na 
zunanje strukturne vidike, katerih pomen je očiten, kot tudi in predvsem na nematerialne 
vidike razvoja.Poleg tega lokalni razvoj v glavnem temelji na človeških virih, katerih 
inovativnost mora biti hkrati organizirana in v celoti izkoriščena.        

Iz tega razloga si je evropska politika za pomoč problematičnim mestnim območjem najprej 
prizadevala zapolniti nakopičene vrzeli v službah in infrastrukturah, ki so nastale s 
postopnim zapuščanjem mestnih središč in z obubožanjem obrobnih četrti. 

Posegi te kategorije lahko zagotovo še danes igrajo pomembno gospodarsko vlogo, kar 
zadeva njihov vpliv na ponudbo, pri odzivanju na zunanje pretrese ter kar zadeva nove 
potrebe na področju povpraševanja in tehnologije. Vendar pa je lokalni razvoj – in še 
posebej razvoj revnih četrti - večinoma odvisen od stopnje vključenosti državljanov in 
drugih lokalnih odgovornih organov v programe, sanacijske projekte in mikro-podjetniške 
dejavnosti. 

Iz tega razloga se morajo javne politike nedvomno osredotočiti na vključevanje teh ravni 
dejavnosti, tako da spodbudijo lokalno prevzemanje pobude, saj lokalni akterji lažje 
prepoznajo družbeno-ekonomske in okoljske priložnosti. Za učinkovitost teh politik je nujno 
potrebno, da jih prebivalci in lokalni organi razumejo in da oboji pri njih sodelujejo. 

Naloga javnih oblasti na različnih ozemeljskih ravneh, predvsem v večini mest v revnejših 
regijah, je torej spodbujanje dejavnosti v četrtih nekaterih zapuščenih središč velikih mest 
ter v obrobnih četrtih. 

Po fazi bolj ali manj sektorskih ukrepov bi bilo koristno posplošiti in predpisati obvezno 
pripravo celostnih in medsektorskih razvojnih strategij. Pri tem postopku bodo potrebni 
vzorčni posegi, iz katerih bo razvidna koristnost povezovanja javnih in zasebnih lokalnih 
akterjev v okviru sporazumnega razvojnega načrta. Te prakse bi morale temeljiti na: 
prožnosti javnih politik, izmenjavi izkušenj in dobrih praks, aktivni udeležbi lokalnih 
akterjev ter kombiniranju pristopa od spodaj navzgor (bottom-up) in pristopa od zgoraj 
navzdol (top-down) ob upoštevanju prispevkov obeh pristopov.   

Poleg tega bi morala Evropska komisija, kot privilegirano zbirališče številnih primerov 
ponovnega oživljanja mest in dobrega vladanja iz držav članic, izkoristiti to priložnost za 
potrditev in utrditev prave ljudske kulture partnerstva in sodelovanja v mestnem okolju. 
Postopna vzpostavitev takšne kulture je edini način za izboljšanje celostnega 
pristopa za pomoč revnim četrtim. 
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Priporočila  

Da bi dosegli največji možni učinek prave urbane politike, bi bilo koristno, da Odbor 
Evropskega parlamenta za regionalni razvoj predlaga Evropski komisiji, naj v obdobju 
po letu 2013 vpelje naslednje ukrepe: 

• začetek izdelave „zemljevida revnih četrti“ v EU s soglasjem držav članic. Zemljevid 
bi moral biti izdelan na osnovi določenega števila skupno določenih zbirnih 
kazalnikov;   

• ponoven zagon pobude Skupnosti URBAN za vse države članice ali vsaj za države 
EU-12. V ta namen bi zadoščalo, da bi v skupno blagajno, namenjeno zgolj tem 
državam, ki bi sredstva hkrati prispevale in uporabljale, prenesli predhodno določen 
del finančnih sredstev, dodeljenih vsaki od teh držav; 

• namenitev več finančnih sredstev programu URBACT, da bo uspešno končal svoje 
poslanstvo izmenjave izkušenj in ocen, modeliranja in prenosa dobrih praks ter da 
bo lahko zagotavljal tehnično pomoč lokalnim organom; 

• URBACT bi moral v ta namen izboljšati strukturo svoje podatkovne zbirke, da bi bila 
slednja enotnejša in lažje dostopna za posege prenove mest, ki so že bili izvedeni ali 
se še izvajajo. Ta podatkovna zbirka bi lahko bila prvi korak na poti k letni borzi za 
izmenjavo in prenos dobrih praks, večinoma osredotočenih na teme inovacije, 
ljudskega vladanja in trajnostnosti v revnem mestnem okolju; 

• izdelava priročnika na temo „ljudsko vladanje mestom“, v katerem bi bila razložena 
metoda le-tega. Priročnik bi bil namenjen oblikovalcem mestnih politik, 
zainteresiranim javnim in zasebnim organom ter predstavnikom civilne družbe. 
Moral bi:  

- jasno opredeliti dejavnike, ki določajo dodano vrednost celostnega in 
trajnostnega razvoja mest,  

- določiti teoretični referenčni okvir vladanja ob upoštevanju obstoječih praks in v 
povezavi z uporabo uveljavljenih metod upravljanja, delovanja in uporabe 
skupnih dobrin; 

• izboljšanje sodelovanja: EIB+EIS+ESRR+države članice, povečanje sredstev EIB-
EIS za spodbujanje ustvarjanja lokalnih dejavnosti in spremljanje razvoja slednjih 
kot tudi za dodelitev mikroposojil v te namene; 

• ustanovitev evropske fundacije za sanacijo revnih mestnih območij, ki bo omogočila 
financiranje projektov ključnih infrastruktur in oblikovanja storitev na lokalni ravni 
(pomoč družinam in drugim pomoči potrebnim, drobna zidarska dela, strojne in 
elektroinstalacije, razna popravila itd.) Ta fundacija bi obenem lahko organizirala 
izobraževalne tečaje za problematično mladino iz teh četrti, ki bi se želela pridružiti 
in se lotiti takšnih dejavnosti;  

• spodbujanje pobud, katerih namen je preprečiti poseljevanje obrobij in podpirati 
vrnitev prebivalcev v mestna središča, v okviru nove različice pobude URBAN;   

• spodbujanje in pospeševanje dejavnosti umetnostne obrti v problematičnih četrtih 
ob spremljajočih pobudah za ustrezno označevanje. 

 


