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Povabljeni ste na kavo

ANDREJ KOVAČIČ, STROKOVNJAK ZA VARNOST

Pojem sosedstva
je žal pozabljen
V varnih in urejenih soseskah bo življenje bolj prijetno,
in to morajo spoznati tudi tisti, ki se težko prilagodijo
dandanašnjemu življenju v mestnih okoljih

.

Brane Šalamon

Slovensko zdru�enje korporativne

varnosti in In�titut za korporativne

varnostne �tudije pripravljata pro-

jekt �ivljenje v varni in urejeni so-

seski. »Ustvarjamo vezi, ki bogati-

jo, in tako gradimo pot do uspeha,«

je slogan In�tituta za korporativne

varnostne �tudije, ki je kot tak ne-

posredno povezan z vsebino vses-

lovenskega projekta, v katerega

bodo pritegnili èim veèje �tevilo so-

sesk z namenom, da si izmenjajo

dobro prakso pri naèinu upravlja-

nja sosesk, pozornost pa bodo na-

menili predvsem ozave�èanju o

pomenu varnosti na�ih domov. Vse

premalo se namreè zavedamo po-

mena varnosti v na�ih soseskah, ki

je ena od osnovnih èlove�kih do-

brin, ki je nujno potrebna za nor-

malno �ivljenje. �iveti v varni in

urejeni soseski je zagotovo nekaj,

kar si vsi �elimo in projekt Varna in

urejena soseska bo zagotovo pri-

pomogel k promociji same soseske

in tudi, kar je za mnoge najpomem-

bnej�e, k tr�ni vrednosti stanovanj

v njej.

Pri uresnièevanju tega projekta ak-

tivno sodeluje tudi Andrej Kova-

èiè, ki je diplomiral na fakulteti za

varnostne vede in �e veè kot pet-

najst let deluje na varnostnem po-

droèju ter je aktivni èlan Sloven-

skega zdru�enja korporativne var-

nosti. �e nekaj let je tudi koordina-

tor v zgradbi med stanovalci in

upravnikom, v stanovanjski soses-

ki na koncu Vièa. Sam se zaveda

pomena in predvsem �elje o ureje-

Andrej Kovačič je optimist, ko razmišlja o življenju v skupnosti.

ni in varni soseski. Soseska pome-

ni zaokro�en stanovanjski del v

mestu z objekti, potrebnimi za

vsakdanje �ivljenje, vendar danda-

na�nje soseske to v resnici niso

veè.

Nekoč je bilo pomembno
biti sosed
»Soseske bi morale imeti objekte,

ki so potrebni za vsakdanje �i-

vljenje, zato se vpra�amo, kateri

objekti so to. Vsaka oziroma vsaj

novonastala soseska bi morala

imeti tudi otro�ka in �portna igri�-

èa, na katerih bi lahko otroci in

mladostniki pre�ivljali svoj prosti

èas, ali zelen park, ki bi bil prostor

za dru�enje vseh generacij. To bi

morali biti pogoji, da lahko nalo�-

benik postavi novo naselje. V po-

menu soseske, ki jo poznamo mi,

se nalo�beniki pogosto izognejo

doloèenim objektom, kot da soses-

ke niso zaokro�eni del mesta. Èe je

to namerno ali ne, bi zagotovo ve-

deli povedati strokovnjaki in pris-

tojne slu�be.«

Kaj se je spremenilo v bivanju v

mestnih soseskah, kjer so nekoè

veljala neka, morda tudi nenapi-

sana pravila, sedaj pa se je vse

spremenilo?

»K temu je zagotovo pripomogel

èas, v katerem �ivimo. Na eni stra-

ni je to negotovost ljudi, ali bodo

obdr�ali slu�bo in pre�iveli iz me-

seca v mesec, na drugi strani pa

pohlep po �e veèjem bogastvu. V

tem duhu se potem pozablja na �e

napisana, kaj �ele na nenapisana

pravila. Sistem je dovolil, da nasta-

jajo prevelike dru�bene razlike, ki

v na� prostor prina�ajo dodatno

negotovost in izgubo osnovnih

vrednot, ki so pogoj za kakovostno

sobivanje tudi v mestnih soseskah.

Dandanes je tempo �ivljenja tak-

�en, da vsi samo hitimo po tak�nih

in drugaènih opravkih, pozablja-

mo pa, da si je treba vzeti èas in se

pogovarjati o te�avah, ki se poja-

vljajo, in jih re�evati. Malo za �alo

naj reèem, da ljudje pogosto ne uja-

mejo niti samega sebe, kaj �ele da

bi imeli èas razmi�ljati o kak�nih

pravilih. Ko so bili drugaèni èasi,

so se ljudje bolj povezovali, sodelo-

vali in tudi tako pripomogli k bolj�i

kakovosti bivanja v veèstanovanj-

skih soseskah. V velikih mestih je

bilo �e od nekdaj drugaèe. Ljudje

so bolj odtujeni, kot je to obièajno

v manj�ih krajih ali vaseh, kjer je

povsem druga slika, saj so odnosi

pogosto bolj pristni in domaèi in

ka�ejo na bolj�o povezanost lju-

di.«

Na koncu Ramov�eve ulice na Vi-

èu, kjer stanujete, je dvajset raz-

meroma novih manj�ih stano-

vanjskih objektov s kak�nimi 220

stanovanjskimi enotami. Prijetna

soseska, kjer pa vseeno nekaj

manjka, kajne?

»Z nekaterimi se pogosto spra�uje-

mo, kako je dandanes mogoèe

povsem legalno zgraditi novo so-

sesko, ki nima urejenega prostora

za otro�ko in �portno igri�èe. Tako

so otroci prepu�èeni dru�enju in

pre�ivljanju prostega èasa na uli-

cah in raznih parkirnih prostorih.

Glede na dejansko stanje nam od

mestne obèine Ljubljana �e ni us-

pelo pridobiti prostora oziroma

zemlji�èa, ki v soseski dejansko �e

obstaja, vendar tam lahko raste le

trava. Z nekaj dobre volje in brez

posebnih stro�kov obèine bi se da-

lo marsikaj urediti. Verjamem, da

bi prostor uredili nekateri star�i, ki

jim ni vseeno, da so otroci prikraj-

�ani, z lastnim denarjem bi tudi fi-

nancirali in uredili varno otro�ko

igri�èe za vse otroke iz soseske.

Verjamem v pozitivno voljo, da bo-

mo v bli�nji prihodnosti z mestno

obèino Ljubljana na�li skupni jezik

in ustrezno re�itev. Verjamem tudi

v pozitivno voljo in pripravljenost

prebivalcev soseske, da bomo �e

letos ustanovili upravni odbor ozi-

roma sosvet soseske Ramov�eva.

Le tako bomo la�je zastopali inte-

rese veèine prebivalcev in bomo

pomenu soseske dodali ne samo

besedo, temveè resniène objekte in

bolj�e pogoje za vsakdanje �i-

vljenje.«

Stvari moramo vzeti v
svoje roke
So za tak�ne, pogojno reèeno, po-

manjkljive soseske krivi arhitekti,

urbanisti, mesto ali gre predvsem

za denar?

»Glede na splo�no stanje duha v

dru�bi, ko malokdo �e komu kaj

verjame, bi rekel, da gre predvsem

za denar in da je prisotne vse pre-

veè korupcije. Prav slednja je tako

moèno prisotna, da vpliva na ka-

kovost �ivljenja vseh. V primeru

na�e soseske obstajajo sicer dolo-

èena ugibanja o tem, ali ni bil mor-

da v naèrtu predviden tudi prostor

za igri�èe, vendar za nazaj ne mo-

remo spreminjati nièesar, temveè

moramo v tem pogledu iskati nove,

drugaène re�itve. Pri samem upra-

vljanju in urejanju soseske imamo

pomembno vlogo tudi prebivalci,

saj lahko le z aktivno vlogo bistve-

no pripomoremo h konceptu var-

ne in urejene soseske. Verjamem,

da je to mogoèe, zato moramo pre-

bivalci soseske najprej stopiti sku-

paj in doloèiti projekte, ki bi soses-

ki prinesli dodano vrednost za

bolj�o kakovost bivanja in bolj�o

tr�no vrednost stanovanj. Nekate-

ri so si v preteklosti �e prizadevali

spremeniti stvari na bolje, vendar

so obupali. Preprièan sem, da bo-

mo skupaj moènej�i, saj verjamem,

da si veèina to zaslu�i in �eli izbolj-

�ati kakovost bivanja. Otrok je v

soseski iz leta v leto veè in nekaj

moramo narediti zanje. Hvale�ni

nam bodo. Pri tem seveda ne sme-

mo pozabiti na starej�e generacije

in na njihove �ivljenjske potrebe.«

Imajo ljudje sploh �e posluh za

skupno �ivljenje, pri katerem so

pomembne tudi sosedove vred-

note?

»Da smo razlièni, je normalno in

prav, vendar nekateri �al pozablja-

jo na osnovne vrednote in pravila,

ki veljajo v dru�bi in tudi v veèsta-

novanjskih stavbah in soseskah.

Nekateri resnièno nimajo obèut-

ka, da tam �ivijo tudi drugi ljudje,

preprosto pozabljajo, da niso sami

in da se v soseski igrajo otroci. Ne-

kateri kljub omejitvi hitrosti na 30

kilometrov drvijo s 50 kilometri ali

veè, da ne govorim o te�avah z lo-

èevanjem odpadkov ali z neodgo-

vornimi skrbniki psov, ki jih nima-

jo na povodcih in za njimi ne pobi-

rajo kakcev, da niti ne omenjamo

krièanja in navijanja glasne glasbe

po deseti uri zveèer in �e èesa.

Mnogim je vse to, kot pravimo,

�panska vas in �al nekaterih ljudi

ne moremo spremeniti in se ne

znajo prilagoditi na socializirano

�ivljenje v soseskah. So pa naèini,

da uredimo take te�ave in obstaja-

jo tudi zakonsko doloèena pravila,

ki jih je treba spo�tovati, èeprav

napisana pravila pogosto niso do-

volj in bi potrebovali v soseski ne-

koga, ki bi bdel nad kr�itelji. Tudi

policija je premalokrat prisotna v

soseskah in niè ne bi bilo narobe,

èe bi s patruljami vzpostavili stike s

tistimi, ki v soseskah skrbijo za

urejanje problematike. Ko bi imela

soseska organiziran sosvet ali

upravni odbor, bi lahko zaradi do-

brih medsosedskih odnosov tak-

�no problematiko obravnavali tudi

na ravni soseske in nato, èe ne gre

drugaèe, �e s pristojnimi organi.

Dandanes je zelo pomembno, da si

pred te�avami v soseskah ne zatis-

kamo oèi, strpnost bi morala biti

nièelna, saj je to pogosto prava pot

za pravoèasno prepreèitev �e huj-

�ih te�av.«

Je tak�en sosvet ali upravni odbor

v soseski lahko vzorec tudi za dru-

ge?

»Zagotovo, saj je po mojem

mnenju to edina in prava pot, da se

ljudje zdru�ujejo z namenom izbo-

lj�ati kakovost bivanja in da izko-

ristijo vse mo�nosti, ki so na ravni

soseske uresnièljive. Je pa premalo

tak�nih ljudi, ki so vztrajni in pri-

pravljeni kaj narediti za skupno

dobro, hkrati je tudi res, da je ta

vloga vèasih nehvale�na. Zato po-

trebujemo veè ljudi, ki verjamejo v

moè pozitivne energije in v mo�ne

premike, èetudi le po majhnih ko-

rakih, vendar v pravo smer.« n

»Na eni strani je
negotovost ljudi,
ali bodo obdržali
službo in preživeli
iz meseca v
mesec, na drugi
strani pa pohlep
po še večjem
bogastvu. V tem
duhu se potem
pozablja na že
napisana, kaj šele
na nenapisana
pravila. Sistem je
dovolil, da
nastajajo
prevelike
družbene razlike,
ki v naš prostor
prinašajo dodatno
negotovost in
izgubo osnovnih
vrednot, ki so
pogoj za
kakovostno
sobivanje tudi v
mestnih
soseskah.«


