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Kerri FARNSWORTH

Po pandemiji covida-19 – priprava na  
novo »normalnost«[1]

Pandemija covida-19 je močno vplivala na mesta, v katerih živi, dela 
in preživlja prosti čas na milijone ljudi. Vpliv življenja v mestu na 
zdravje in dobro počutje je znan že več let, covid-19 pa je močno 
osvetlil številne negativne vplive. Izkušnje s pandemijo se razlikujejo 
med posameznimi mesti in celinami – povsod pa so bile nesoraz-
merno močno prizadete najbolj socialno in ekonomsko prikrajšane 
in ranljive skupine prebivalstva. Zato bi morali urbanisti hitro anali-
zirati zapletene medsebojne odnose v mestih 21. stoletja in prevzeti 
vodilno vlogo pri prilagajanju naših mest »novi normalnosti«, tako 
v prilagoditvi fizičnih struktur kot družbene infrastrukture. Covid-19 
je tudi jasen opomnik, da odpornost mest ni odvisna le od mestne 
infrastrukture, temveč tudi od kakovosti življenja v njih. Pandemija je 

povzročila, da smo pod vprašaj postavili vrednostne sisteme. Odpr-
tost za spremembe daje urbanistom edinstveno priložnost, da ustva-
rimo novo mestno »prostorsko medicino«, osredotočeno na človeka. 
Prostorska medicina temelji na sodelovanju med urbanisti, sociologi 
in zdravstvenimi strokovnjaki in mesta obravnava celostno kot dina-
mične ekosisteme. To je nujno tudi za ustvarjanje močnih trajnostnih 
skupnosti, ki jih bomo potrebovali v neizogibnih naslednjih krizah. 

 

Ključne besede: covid-19, pandemija, mesta, zdravje v mestih, bla-
ginja, neenakosti, prostorska medicina

1 Uvod 

Pandemija covida-19 je eden največjih zdravstvenih, socialnih, 
gospodarskih in kulturnih izzivov v zgodovini. V času pisanja 
tega prispevka (septembra 2021) je bilo v tedenskih epide-
mioloških poročilih Svetovne zdravstvene organizacije (ang. 
World Health Organisation, WHO) o covidu-19 potrjeno, da 
je dosegel vse države sveta razen petih. Razširil se je v izjemno 
kratkem času, kar sta spodbudili sodobna globalna mobilnost 
in povezanost (Arthe in Parman, 2021), in je izjemno močno 
vplival na mestne prebivalce. Žal vemo tudi, da ima pandemija 
večje negativne učinke na gospodinjstva z nizkimi dohodki, na 
socialno-ekonomsko prikrajšane in ranljive skupine prebival-
stva (na primer Cave idr., 2020). 

Novi valovi okužb in ponovne okužbe so povzročili nove 
različice virusa (Baisheng idr., 2021; Guardian, 2021; Whi-
taker idr., 2021). Nekatere države so upale, da bodo z narav-
no pridobljeno imunostjo dosegle skupinsko oziroma čredno 
imunost, vendar je vse več dokazov, da to ni mogoče (Grant 
in Hunter, 2021; Sridhar in Gurdasani, 2021; Tomic idr., 
2021). Svetovna znanstvena skupnost je cepiva razvila v re-
kordno kratkem času, toda zdaj je že jasno, da ne zagotavljajo 
trajne imunosti niti ne preprečujejo prenosa, okužbe ali po-
novne okužbe (Assis idr., 2021; Baisheng idr., 2021; Wang idr., 
2021; Walker in Pouwels, 2021). Čeprav so cepiva velik poziti-

ven dejavnik pri vzpostavljanju zaščite pred covidom-19, niso 
»enkratna« končna rešitev za pandemijo. To gotovo ne bodo 
niti v prihodnosti, saj niso dostopna vsem, obenem pa »nihče 
ni varen, dokler niso varni vsi« (United Nations High-level 
Advisory Board, HLAB, 2020).

Ob izjemnih dosežkih človeštva smo obenem ustvarili svet z 
vse bolj nezdravim odnosom med rastjo prebivalstva, urba-
nizacijo in naravo. Zoologi že nekaj časa opozarjajo, da se s 
tem povečujejo možnosti za okužbe, ki lahko »preskakujejo« 
vrste, kar je po trdnem prepričanju tudi izvor koronavirusa 
covid-19 (Halabowski in Rzymski, 2021). Razvijali smo mesta, 
ki lahko negativno vplivajo na zdravje ljudi in ustvarjajo velike 
družbene neenakosti. Urbaniste je predolgo ovirala kombina-
cija močnih komercialnih interesov in pomanjkanja vpliva pri 
uporabi znanja in orodij v korist zdravja mestnih prebivalcev. 
Številni so sicer zadovoljno živeli v tem stanju. Toda tak status 
quo je tudi ekonomsko nesmiseln, saj naj bi samo stroški sla-
bega duševnega zdravja na svetovni ravni do leta 2030 dosegli 
16 milijard dolarjev (Patel idr., 2018) – in to brez posrednih 
stroškov, ki jih tako slabo zdravje povzroča človeštvu. 

Zaradi pandemije covida-19 se je marsikaj spremenilo: deli 
družb, ki so se prej počutili »udobno«, so zdaj na lastni koži 
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okužba s covidom-19

neposredni 
vplivi na 
zdravje

stres  
in dolgčas

strah in 
tesnoba

brezposelnost ali 
podzaposlenost

karantena na domu omejitve v neključnih 
družbenih sektorjih

omejitve pri prevozu zaprtje izobraževalnih 
ustanov

neoskrba bolezni, ki niso 
povezane s covidom-19

socialna izolacija socialne motnje fizična  
nedejavnost

družinsko nasilje  
in zlorabe

otežen dostop do 
osnovnih življenjskih 

potrebščin

dolgovi in  
stanovanjska 
negotovost

kakovost zraka, 
poškodbe, hrup, 
toplogredni plini

karantene, bolniške  
odsotnosti in odgovorna 

skrb za zaposlene

zmanjšanje osebja  
v zdravstvu in socialnem 

varstvu

zmanjšano/
omejeno redno 

pešačenje in 
kolesarjenje na 

delo

izguba  
dohodka

povečane osnovne 
storitve – hrana,  

komunalne  
storitve itd.

dodatni stroški za  
ogrevanje stanovanj, 

varstvo otrok, hrano itd.

zasvojenost s 
prepovedanimi 
substancami in 

spletnimi igrami na 
srečo, nenamerne 

nosečnosti

dolgoročne 
gospodarske 

posledice

zmanjšana 
kakovost  

izobraževanja

tveganje za 
izkoriščanje 

otrok, ki niso 
v šolah

dolgoročno  
izogibanje javnemu 

prevozu

stopnja  
motoriziranega 

prometa

ranljive osebe, ki so 
izolirane z nasilnimi 

osebami

bolezni in smrti – neposredno 
povezane s covidom-19

bolezni in smrti – posredno povezane s covidom-19

nposlabšanje pri  
zdravljenju drugih 

bolezni

izkusili, kako negativno lahko mestno okolje vpliva na njihovo 
zdravje in dobro počutje. Hkrati smo bili priča nenadni odpra-
vi dolgoletnih ovir za bolj humana mestna okolja – v nekaterih 
primerih so bile mestne ulice dobesedno čez noč brez prometa 
in so jih hitro preuredili tako, da dajejo prednost varnosti peš-
cev, ljudem z oviranostmi in kolesarjem. Kot pravita Roe in 
McKay (2021): »V času med različnimi omejitvami covida-19 
se je povečal pomen doma in soseske, vse bolj pa smo se začeli 
zavedati, kako vsakdanje okolje vpliva na naše zdravje in po-
čutje.« Zdaj je naloga urbanistov, da to naraščajočo kolektivno 
zavest in podporo izkoristimo za spremembe na bolje.

2 Razmerje med mestnim okoljem in 
zdravjem

Ljudje so se pomembnosti zdravja in higiene v mestnih naseljih 
začeli zavedati že 2.600 let pred našim štetjem, ko je imelo 
mesto Harappa, ki je bilo del civilizacije Indov, enega prvih 
uradno načrtovanih sanitarnih sistemov za svežo in odpadno 
vodo. Pandemije so v preteklosti še močno vplivale na načr-
tovanje in oblikovanje mest, v zadnjih 200 letih pa so bile 
tudi poligon za razvoj strokovne discipline, ki jo poznamo pod 

imenom »javno zdravje«. Izbruhi nalezljivih bolezni, kot so 
tifus, kolera, tuberkuloza itd., so v 19. in 20. stoletju privedli 
do razvoja sanitarnih in zdravstvenih sistemov, urbanističnega 
načrtovanja, zagotavljanja javnih parkov, sprehajališč in pros-
torov za vadbo, razvoja arhitekturnega oblikovanja stavb, ki je 
poudarilo potrebo po naravnem prezračevanju, zaščiti pred vla-
go, notranjih straniščih in kopalnicah, ogrevanju brez dima itd. 

V 20. stoletju se je z večanjem stopnje globalne urbanizacije po-
večevalo tudi priznavanje širše vzročne povezave med urbanis-
tično zasnovo in zdravjem. Svetovna zdravstvena organizacija 
na primer od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja podpira 
program Zdrava mesta, ki zdaj vključuje več kot 100 vodilnih 
svetovnih mest in širšo mrežo skoraj 1.500 občin. Leta 2016 
je Svetovna zdravstvena organizacija priporočila, da bi morala 
mesta »postaviti zdravje in enakost dostopa do zdravstvenih 
storitev v središče upravljanja in načrtovanja mest« (WHO, 
2016). 

Kljub temu v številnih vladnih organizacijah še vedno pri-
manjkuje podrobnejšega razumevanja vzročnih povezav med 
sodobnim življenjskim slogom v mestih in zdravjem. To je de-
loma posledica kompleksnosti teh odnosov, številnih ni lahko 

Slika 1: Shema učinkov ukrepov socialne distance na zdravje (Douglas idr., 2020)
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meriti s preprostimi enosmernimi »vzročno-posledičnimi« 
odnosi. Dobra ponazoritev tega, ki je neposredno povezana 
s covidom-19, je slika 1 (Douglas idr., 2020), ki prikazuje vse 
mogoče odnose in vplive ukrepov socialne distance, povezanih 
s covidom-19, na zdravje.

K nerazumevanju teh odnosov je v zadnjih 50–60 letih veliko 
prispevalo tudi razhajanje med »urbanizmom« in »javnim 
zdravjem«, čeprav imata pogosto skupne cilje in naloge. To je 
ironično tudi zato, ker je bila povezava med urbanim okoljem 
in zdravjem temelj nekaterih najbolj znanih zgodovinskih ur-
banističnih teorij, na primer gibanja Vrtna mesta (ang. Garden 
City Movement), ki ga je vodil Ebenezer Howard. Vendar je te 
teorije po obeh svetovnih vojnah izpodrinil urbanizem, ki je 
spodbujal motorni promet ter s tem povezani večjo mobilnost 
družbe in obravnavo mestnih nepremičnin kot tržnega blaga. 
Glede na hitrost sodobnega upravljanja mest je razumljivo, 
da se dialog med urbanisti in zdravstvenimi strokovnjaki ni 
izboljšal. Vendar so izkušnje s pandemijo covida-19 pokazale, 
da moramo ponovno vzpostaviti te meddisciplinarne povezave.
Poleg tega je pandemija covida-19 sprožila temeljna vprašanja 
o tem, kako živimo ljudje v mestih. Novi koronavirus je nastal 
zaradi vse bolj nezdravega odnosa med rastjo populacije, ur-
banizacijo in naravo, kar je privedlo do »poseganja v naravne 
habitate in tesnejša srečanja z divjimi živalmi /…/ in zagotovilo 
možnosti za zoonotične okužbe« (Halabowski in Rzymski, 
2021). Covid-19 verjetno ne bo zadnja zdravstvena pandemija 
niti zadnja globalna kriza. Mesta, ki bodo pripravljena sprejeti 
znanstveno utemeljene najboljše prakse in predpise in načrto-
vati v podporo javnemu zdravju – zdaj in v prihodnosti, bodo 
imela največ možnosti, da ostanejo odporna v teh negotovih ča-
sih. Naslednji krog izrednih razmer, povezanih s podnebnimi 
spremembami, je namreč neizbežen (Bereitschaft in Scheller, 
2020; Milner idr., 2021; Roe in McKay, 2021). 

Zadnje lahko ponazorimo z izrazitimi razlikami v izkušnjah 
s pandemijo po svetu. Številna mesta v jugovzhodni Aziji so 
svoje izkušnje z zadnjimi pandemijami (na primer SARS) 
uporabila za razvoj jasnega, trdnega in dobro obveščenega 
načrtovanja ukrepov na področju urbanističnega načrtovanja 
in javnega zdravja v izrednih razmerah z vgrajeno strateško 
odpornostjo (Honey-Rosés idr., 2020). Ker so ti načrti že vzpo-
stavljeni, so imela številna od teh mest manj hude negativne 
izkušnje kot evropska in severnoameriška mesta. Države, kot 
je Nova Zelandija, in številna mesta v jugovzhodni Aziji so 
sprejele strategijo »nič covida«. S tem kažejo, da odpornost ni 
odvisna samo od kulturnih značilnosti ali stereotipov o sklad-
nosti (Mingming idr., 2021).

Povezave med mestnim okoljem in javnim zdravjem pa se ne 
nanašajo le na fizično zdravje. Vsak četrti prebivalec ima vsaj 
kdaj v življenju težave z duševnim zdravjem (WHO, 2001). 

Objavljenih je veliko dokazov, da je tveganje za resne duševne 
bolezni v mestih večje kot na podeželju (na primer Gruebner 
idr., 2017) in da so tveganja za duševne bolezni še bolj po-
večana za tiste, ki so deležni največjih neenakosti – ki živijo 
v revščini ali soseskah z veliko revščine in/ali kriminala, ki 
doživljajo socialno izolacijo ali so izpostavljeni diskriminaciji. 
Že omenjeni ogromni stroški bolezni, povezanih z duševnim 
zdravjem (Patel idr., 2018), večinoma izhajajo iz izgubljenih 
delovnih priložnosti, kar spodkopava našo družbeno sposob-
nost za razcvet.

3 Kje in kako živimo

Že zdaj je jasno, da je izkušnja s pandemijo v mestih bistveno 
vplivala na to, kje in kako živimo, kar je posledično učinkovalo 
na to, kako delamo, kako se učimo in kako preživljamo prosti 
čas. Verjetno se bo delež dela na domu dolgoročno povečal, 
hkrati pa se bo ustrezno zmanjšal obseg dela v pisarnah ter 
prevoza v službo in iz nje. To bomo podrobneje obravnavali v 
poglavju Kako delamo in se učimo. S tem se bo povečal pomen 
naših domov. Zaradi globalne povezanosti so bili v začetku 
pandemije covida-19 pogosto najprej prizadeti premožni mo-
bilni srednji sloji prebivalcev. Vendar se je to hitro spremenilo, 
ko so se primeri okužb razširili v lokalne izbruhe – mobilnejši 
in premožnejši prebivalci so lažje dostopali do zdravstva ali 
se zaščitili in/ali umaknili iz mesta na »varnejša« podeželja 
(Martinez in Rennie Short, 2021). Zato se je virus razširil v 
manj premožnih in mobilnih delih družbe.

3.1 Demografske značilnosti mest

Pandemija covida-19 vpliva na dolgoročne demografske trende 
na mestnih območjih, zlasti na trend »vračanja v mesto« v 
zadnjih nekaj desetletjih med starejšimi demografskimi skupi-
nami. Zdaj pa kaže, da se na trgu potencialnih povratnikov v 
mesta pojavlja nova zadržanost in povečanje selitev na podežel-
ska ali primestna območja z zasebnim vrtom in dobrim dosto-
pom do zelenih površin (Bereitschaft in Scheller, 2020; Cave 
idr., 2020). Upad povpraševanja po stanovanjih in pisarniških 
prostorih v mestnih središčih lahko pomeni, da bi se vred-
nosti nepremičnin znižale in bi postale cenovno dostopnejše 
(Martinez in Rennie-Short, 2021). Toda če se bo še povečala 
dohodkovna neenakost v mestnih središčih, kar kažejo prvi 
trendi, se bo že obstoječa kriza cenovne dostopnosti stanovanj 
le še slabšala, mestna središča pa bodo ohranila enako demo-
grafsko strukturo socialno nemobilnih revnih prebivalcev in 
socialno mobilnih mladih strokovnjakov (London School of 
Economics, LSE, 2021; Milner idr., 2021). Medtem ko se 
demografske spremembe v mestih kot odziv na covid-19 še 
vedno razvijajo, bi morali prostorski načrtovalci in urbanisti 
že zdaj proučiti razpoložljiva orodja (na primer reforme pri 
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načrtovanju območij ali zahteve glede soglasij, subvencije za ce-
novno dostopna stanovanja itd.), da bi načrtovali demografske 
spremembe v scenarijih in po potrebi mobilizirali izvedbene 
načrte za prihodnje posege. 

3.2 Mestno bivanje

Opravljene so obsežne raziskave o vplivu covida-19 na to, kako 
živimo v mestih. Težave bivanja v mestih, ki jih poznamo že 
več let, so se zaradi pandemije pogosto še poslabšale. Primeri 
so pomanjkanje zunanjega odprtega prostora in naravne svet-
lobe, pomanjkanje velikih in/ali popolnoma odprtih oken, 
prenaseljenost, skupni sistemi ogrevanja in prezračevanja v 
stavbah, nevarne kuhinjske naprave, pomanjkanje primernega 
delovnega prostora itd. Če želimo še naprej razvijati strnjeno 
naseljena mesta, moramo izboljšati stanovanjske standarde in 
socialno pestrost v stanovanjskih stavbah in soseskah (Richard-
son, 2020; Milner idr., 2021). Premisliti bo treba o tipologiji 
stanovanj, neprimerni so garsonjere in majhna stanovanja brez 
zadostne naravne svetlobe in prezračevanja, zasebnega pros-
tora, delovnega prostora, zunanjega odprtega prostora – tudi 
tako preprostega, kot je uporaben balkon. Namesto tega je 
treba razvijati stanovanja, ki omogočajo več prostora za delo, 
izobraževanje, vadbo, povečujejo naravno svetlobo in prezra-
čevanje in niso odvisna od skupnih mehanskih sistemov. Ur-
banisti iz javnega sektorja bi lahko bili vodilni pri spodbujan-
ju teh sprememb z oblikovanjem novih boljših stanovanjskih 
standardov. Zasebni sektor bo v skladu z mehanizmom tržne 
ponudbe in povpraševanja moral prilagoditi ponudbo stano-
vanj, če bo dovolj kritične mase ljudi, ki bodo zahtevali boljša 
stanovanja. S posredovanjem na trgu bi lahko tudi urbanisti 
spodbujali povpraševanje in razvoj novih stavb, ki so v skladu 
z načeli biofilne arhitekture (ang. biophilic architecture, Söder-
lun in Newman, 2015). Če bi jo strateška politika spodbujala 
in pospeševala, bi bilo mogoče tako arhitekturo omogočiti na 
ravni sosesk, dolgoročno pa celo na ravni celotnega mesta.

Urbanisti lahko izkoristijo programe za izboljšanje stanovanj-
skih razmer: razvoj novih stanovanj ali prenova obstoječih sta-
novanjskih stavb bi lahko, na primer, pomenili nove generator-
je trajnostnega zaposlovanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. 
To je lahko še posebej uporabno v revnejših soseskah, če bi bila 
zaposlitev in usposabljanje namenjena lokalnim prebivalcem 
s potrebami po usposabljanju in zaposlovanju (Rice, 2020). 
Omogočanje takšne aktivne vloge pri razvoju in vzdrževanju 
svoje soseske bi lahko pozitivno vplivalo tudi na socialno ko-
hezijo in vključenost, tako na ravni posamezne stavbe kot so-
seske (Roe in McKay, 2021), prav tako pa bi najranljivejšim 
v mestu zagotovilo stabilno in dostopno bivalno okolje (Song 
idr., 2021).

3.3 Mestni turizem

Turizem je pomemben dejavnik v mestnem bivanju in na trgu 
mestnih stanovanj. Z rastjo in diverzifikacijo spletnih strani, 
kot je AirBnB, v polnopravne platforme za oddajanje stanovanj 
v najem itd., se je v številnih evropskih mestih znatno povečalo 
število vlagateljev in najemodajalcev. Ti so ali kupovali obsto-
ječe stanovanjske nepremičnine za kratkoročno turistično upo-
rabo ali prešli z dolgoročnih lokalnih najemov na donosnejše 
kratkoročne turistične najeme. Posledica tega je pomanjkanje 
dolgoročnih najemnih stanovanj za lokalne prebivalce in s tem 
povezano povišanje najemnin v nekaterih mestih. V nekaterih 
soseskah so bile negativno prizadete skupne dobrine in socialna 
kohezija, saj so stalne, dolgoletne sosede zamenjali kratkotrajni 
obiskovalci, ki se ne ozirajo na sosede in dolgoročno zdravje 
soseske. Nekatera mesta, na primer Barcelona, Pariz, Benetke 
in Amsterdam, so ukrepala že pred pandemijo, da bi z uvedbo 
omejitve števila dovoljenj za turistične nastanitve nadzorovala 
obseg turističnih nastanitev. Druga mesta so nenaden upad šte-
vila turistov izkoristila drugače: mesto Lizbona se je spomladi 
2020 dogovorilo z zasebnimi lastniki tisočih praznih stano-
vanj, namenjenih turistom, za najemne pogodbe. Mesto jih je 
nato oddalo kot socialna najemna stanovanja (Berardi, 2020). 
Videli bomo še, ali bodo odzivi mest, kot je Lizbona, ostali 
začasen kratkoročen ukrep. Lahko pa bi jih uporabili kot kata-
lizator za pozitivno dolgoročno uravnoteženje stanovanjskega 
fonda, s čimer bi ustvarili bolj zdravo ravnovesje med potre-
bami prebivalcev in turistov.

3.4 Družbena infrastruktura 

Družbena in gospodarska javna infrastruktura sta javni do-
brini, ki sta bistveni za uspešno in trajnostno skupnost, na 
primer sanitarije, pitna voda, zdravstvene ustanove, trgovine, 
izobraževalne ustanove, športni objekti itd., in vse povezane 
storitve socialnega varstva, vključno s tistimi, ki se zagotavljajo 
na domu. Te dobrine so temeljni sestavni del odporne družbe, 
zato morajo biti v ospredju strateškega prostorskega načrto-
vanja, ki temelji na trajnostni skupnosti (Milner idr., 2021; 
Song idr., 2021). 

Kljub temu so imeli številni prebivalci mest med pandemijo 
covida-19 težave pri dostopu do družbene infrastrukture in 
storitev. V nekaterih mestih je to posledica že obstoječega po-
manjkanja ponudbe in tudi dolgoročnejšega prestrukturiranja 
v številnih sektorjih, na primer ponudbe majhnih sosesk in 
večjih sosesk zunaj mest, v bančništvu od ponudbe na glavni 
ulici (ang. high street) do spletne ponudbe z majhnim številom 
mestnih poslovalnic (ang. super-bank branches) in v zdravstvu 
z racionalizacijo bolnišnic, klinik itd. v majhno število me-
stnih bolnišnic (ang. super-hospitals), ki pa niso vedno lahko 
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dostopne pacientom na njihovem območju. Raziskave kažejo, 
da so bili območja s slabo povezanostjo do javnega prevoza, 
območja z dostopom z osebnimi vozili in soseske s slabo pe-
šdostopnostjo v času epidemije covida-19 še dodatno močno 
prikrajšani za številne bistvene storitve skupnosti (Kang idr., 
2020). Zato morajo lokalne in regionalne vlade nujno odpra-
viti te neenakosti, zlasti v soseskah in skupnostih, ki so najbolj 
prikrajšane. Več mest po svetu je to vprašanje obravnavalo že 
pred pandemijo kot del širše strategije, da bi zagotovila, da so 
družbeni objekti in storitve prebivalcem na voljo v razumni 
razdalji od njegovega doma, na primer 15-minutni Pariz (fra. 
Paris a la quart‘heure), 10-minutne soseske v Københavnu in 
Seulu (ang. 10-minute neighbourhoods). Vendar je treba take 
ureditve nujno prenesti z risalnih miz in jih uresničiti na te-
renu. Pri tej prerazporeditvi dostopa do storitev in njihovega 
zagotavljanja ima lahko tehnologija ključno pozitivno vlogo, 
na primer s spletnimi posvetovanji, avtomatiziranimi kabinami 
za osnovne zdravstvene preglede itd. (Rajabifard idr., 2021).

Manj pričakovan vidik pandemije covida-19, posebej zunaj 
Jugovzhodne Azije, je bila sprememba namembnosti skupno-
stnih objektov. Občinske konferenčne dvorane so bile spreme-
njene v urgentne bolnišnice, parkirišča v testne centre, stadioni 
in športne dvorane pa v cepilne centre. Prihodnje strateško 
načrtovanje odpornosti mest bi se moralo učiti iz teh izkušenj, 
jih vključiti v načrte odzivanja na izredne razmere in zagoto-
viti, da je taka prilagoditvena prožnost dobesedno vgrajena v 
načrtovanje novih objektov (Bereitschaft in Scheller, 2020). 

3.5 Javni prostor

Javni prostor – v nekaterih državah imenovan »javna površi-
na« – je del temeljne infrastrukture, ki ustvarja zdrave, uspešne 
in varne skupnosti. Raziskave so pokazale, da prispeva k obču-
tenju prostora (ang. a sense of place) ter povezuje priložnosti 
za zdravje in dobro počutje: zato je raven dostopa do javnega 
prostora in njegova kakovost neposredna podpora ali ovira za 
na primer telesno dejavnost, duševno zdravje, socialni kapital 
itd. Na tem mestu obravnavamo javni prostor mest – ulice, trge 
itd. Vlogo zelenega javnega prostora podrobneje obravnavamo 
v poglavju Kako preživljamo prosti čas. 

Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da v zdravi trajnostni 
skupnosti vsak mestni prebivalec potrebuje najmanj 9 m2 jav-
nega prostora. Javni prostor je prostor, kjer se ljudje zbirajo, 
družijo in povezujejo. Zapiranje teh prostorov ima posledične 
socialno-ekonomske učinke na prostore, ki niso ne delo ne 
dom, vendar zagotavljajo pomembne storitve skupnosti, kot 
so bari, kavarne, telovadnice, restavracije, frizerski saloni itd. 
(ang. third spaces). Na žalost v številnih gosto naseljenih mestih 
količina javnega prostora, ki jo priporoča WHO, preprosto 
ne obstaja. Med pandemijo covida-19 je bila količina razpo-

ložljivega javnega prostora v številnih mestih premajhna, da bi 
zadostila povečanemu povpraševanju po uporabi, zlasti ko je 
bilo treba dodati zahteve po fizični razdalji. 

Številne lokalne skupnosti so se odzvale tako, da so našle začas-
ne načine za ustvarjanje več prostora za hojo in kolesarjenje, na 
primer s prerazporeditvijo prostora ob glavnih cestah – neka-
tere ureditve so zdaj postale trajne (Honey-Rosés idr., 2020). 
Nekatere občine pa so se odzvale manj pozitivno in omejile 
dostop do javnega prostora. Wray idr. (2020) so analizirali 
odzive občinskih uprav v 20 mestih po svetu in evidentirali 
tri vrste odzivov:

1. omejitve z zaporami, policijskimi urami in denarnimi 
kaznimi za kršitelje (teorija regulacije, prisiljevanje ali 
promoviranje želenega vedenja ljudi);

2. naložbe v novo ali preoblikovano infrastrukturo, na 
primer preurejene odprte prostore, razširjene pločni-
ke, zaščitene kolesarske steze itd., ki ljudem pomagajo 
ohranjati priporočeno fizično razdaljo (teorija racional-
ne izbire, spodbujanje ljudi k želenemu vedenju);

3. izobraževanje uporabnikov javnih površin, na primer z 
označevanjem in nekaznovalnim spodbujanjem omeji-
tev fizične razdalje (teorija racionalne izbire in teorija 
komunikacijskega načrtovanja, kombinacija vedenjskih 
spodbud, okrepljenih z doslednim neposrednim in po-
srednim signaliziranjem).

Ugotovili so, da je treba posledice teh odločitev spremljati krat-
koročno in dolgoročno, da bi ocenili vpliv na zdravje in dobro 
počutje ter pomagali določiti optimalno razporeditev in obseg 
kakovostnega javnega prostora, kar bi posledično omogočilo 
večjo odpornost sosesk na prihodnje krize. To je še posebej 
pomembno glede na to, da so raziskave že pred pandemijo 
pokazale, da je bil dostop do nekaterih javnih prostorov – 
zlasti tistih v zasebni lasti – bistveno in nepravično omejen 
za številne, vključno za ljudi z nizkimi dohodki, prikrajšane 
prebivalce in etnične manjšine (Iveson, 2020). Novejše razis-
kave pa kažejo, da so omejitve zaradi pandemije to neenakost 
dostopa še povečale (Luscombe in McLelland, 2020). Urbanis-
ti morajo nujno spremeniti te obstoječe neenakosti v dostopu 
in zagotoviti, da se take omejitve dostopa do javnega prostora 
ne bodo normalizirale.

3.6 Mestne ulice

Številne mestne ulice so se v zadnjem desetletju že soočale z 
vse večjimi izzivi, saj so se trgovine iz mestnih središč preselile 
v manjše število velikih centrov na obrobjih mest, v zadnjem 
času pa tudi v spletno ponudbo. Pandemija in z njo povezane 
zapore ter ukrepi »ostani doma« so še povečali prehod na 
spletno nakupovanje in negativno vplivali na številna preosta-
la podjetja v mestnih središčih, zlasti na področju trgovine 
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na drobno ter prodaje hrane in pijače. Številna podjetja niso 
mogla finančno preživeti številnih zapor in omejitev, kar je 
povzročilo nadaljnjo izgubo aktivnih uličnih pročelij.

Glede na to, da pandemija covida-19 še ni končana in da se bo 
trend spletne trgovine verjetno nadaljeval, moramo urbanisti 
hitro ponovno razmisliti o vlogi in obliki svojih mestnih ulic. 
Omogočiti moramo, da se nanje vrnejo dejavnosti in pešci, 
in sicer s spodbujanjem varnih, toda privlačnih dejavnosti v 
merilu človeka. Zagotoviti moramo tudi, da bodo mestne uli-
ce naseljevale uravnotežene dejavnosti ponudnikov storitev, 
ki bodo odpornejše na prihodnje trende in nenadne pretrese. 

Občine si lahko prizadevajo tudi za ustvarjalne spremembe 
namembnosti zdaj praznih trgovskih prostorov v mestih. Ne-
katere bi lahko preuredili v stanovanjske prostore (kar bi v 
nekaterih mestih dejansko pomenilo vrnitev k prvotni rabi). 
To bi lahko pomagalo tudi pri reševanju morebitnega lokal-
nega pomanjkanja stanovanj. Večje prazne prostore na glavnih 
ulicah bi lahko ponovno namenili skupnostnim objektom, ki 

bi zagotavljali javne storitve – kot v Stretfordu v Manchestru 
v Veliki Britaniji, kjer poteka preureditev velikega nakupoval-
nega središča iz 60. let prejšnjega stoletja (glej sliko 2).

Ti posegi bodo skupnostne objekte približali velikemu številu 
prebivalcev v neposredni bližini, ponovno vzpostavili visoko 
stopnjo obiska in dejavnosti in tako pripomogli k oživitvi 
ulic. Spodbudili so tudi dodatne zasebne naložbene predloge 
za nove stanovanjske objekte, prostočasne dejavnosti in viso-
košolske ustanove na območju. 

Urbanisti bi morali skupaj s svojimi kolegi na področju pro-
meta in javnega zdravja proučiti, kako povečati obseg mestnih 
ulic, ki so prednostno namenjene pešcem in/ali kolesarjem. 
Taka prerazporeditev prostora zagotavlja številne prednosti v 
primerjavi z avtomobilskim prometom, ne le za neposredne 
izredne razmere ali pandemije, temveč tudi za širok spekter 
aktivnih življenjskih slogov ter s tem povezano telesno in du-
ševno zdravje. Ustvarjanje namenskega prostora za posedanje 
na pločniku in ob njem in za druge dejavnosti, ki oživljajo javni 

Slika 2: Predlogi za preoblikovanje območja Stretford Mall, Manchester (vir: internet 1)
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prostor ter krepijo zaznavanje varnosti in zaščite, bo poveča-
lo socialno interakcijo in vključenost, kar posledično pomaga 
podpirati in krepiti kohezijo skupnosti. Iz odziva javnosti na 
začasne prilagoditve v mestih, na primer »pop-up« kavarne, 
parki, kolesarske steze itd., ki jih omogoča umik avtomobil-
skega prometa z ulic, trgov in trgov, je razvidno, da so taki 
posegi priljubljeni in imajo podporo javnosti – kar dokazuje-
jo številna mesta, ki se odločijo, da bodo te spremembe traj-
ne (Bereitschaft in Scheller, 2020; Honey Rosés idr., 2020; 
Martinez in Rennie Short, 2021; Milner idr., 2021; Song idr., 
2021). Številni urbanisti že več let glasno pozivajo k takim 
spremembam, napredek pa je boleče počasen. Če je mogoče 
predvideti kakšno korist od pandemije covida-19, je to, da je 
urbanistom dala edinstveno priložnost, da izkoristijo ta zagon 
za velike trajne spremembe v našem mestnem tkivu in načinu, 
kako ljudem omogočamo, da ga uporabljajo.

3.7 Oskrba s hrano v mestih

V zvezi s pandemijo covida-19 je bil relativno malo obrav-
navan vidik oskrbe s hrano v mestih. V zgodnjem delu pan-
demije je panično kupovanje povzročilo hudo pomanjkanje 
nekaterih živil, gospodinjskih in medicinskih potrebščin. 
Visoka stopnja ozaveščenosti javnosti o tem je priložnost za 
urbaniste, da izkoristijo zanimanje, ki je že naraščalo v smislu 
izvora hrane. Nekatera večja mesta so že zelo napredovala pri 
spodbujanju večje mestne in primestne pridelave in predela-
ve hrane, zlasti Nantes in Bologna. Spodbujanje okrepljenih 
lokalnih verig preskrbe s hrano prinaša tudi velike koristi za 
biotsko raznovrstnost in okolje, na primer zmanjšanje pre-
hranskih poti in ogljičnega odtisa. Z vrnitvijo k mestnemu 
vrtnarjenju, vrtnarjenju na tržnicah itd. bi se povečala od-
pornost na motnje v zapletenih nacionalnih in mednarodnih 
verigah preskrbe s hrano (Douwe van den Ploeg, 2020; Rice, 
2020). Če bi mestnim potrošnikom pomagali bolje razumeti 
in ceniti, od kod prihaja njihova hrana v lokalni prehranski 
verigi, bi se lahko vrnili k bolj trajnostnemu vzorcu sezonskega 
uživanja hrane. Priznavanje kmetijskih delavcev kot ključnih 
kvalificiranih delavcev v mestnem ekosistemu, ki si zaslužijo 
večjo varnost zaposlitve in boljše plačilo, bi prineslo tudi 
pomembne družbenoekonomske koristi (Milner idr., 2021).

3.8 Mestni promet

Pandemija covida-19 je povzročila velike globalne spremembe 
v načinu gibanja ljudi v soseskah, mestih in na mednarodni 
ravni. Zmanjšanje uporabe zasebnih motornih vozil zaradi 
zmanjšanja števila prevozov na delo in omejenega gibanja v 
zgodnejših fazah pandemije je povzročilo hiter in izjemen upad 
onesnaženosti zraka v mestih po vsem svetu, najbolj opazno pa 
je bilo tam, kjer so pred pandemijo imeli velike težave z one-
snaženostjo zraka (Milner idr., 2021). Na Kitajskem je znaten 

upad onesnaženosti zraka po ocenah rešil več življenj, kot jih 
je bilo izgubljenih zaradi covida-19 (Bereitschaft in Scheller, 
2020). Kolesarjenje kot primarna oblika prevoza se je v šte-
vilnih delih sveta močno povečalo: dejansko je povpraševanje 
ponekod preseglo ponudbo, na primer v javnih sistemih izpo-
soje koles. V skladu z že predlaganimi ukrepi za javni prostor 
je takojšnja »hitra zmaga« za urbaniste vlaganje v vse oblike 
kolesarske infrastrukture, da bi zajeli ta kulturni premik in 
zagon in omogočili njegovo dolgoročno ohranitev. Nadaljnje 
spodbujanje razogljičenja prometa bo za mesta ključnega po-
mena tudi zato, ker bo uporaba množičnega javnega prevoza 
verjetno ostala omejena, dokler se bo pandemija nadaljevala. 
Pri tem so ključnega pomena dobro zasnovane in vzdrževane 
pešpoti in kolesarske poti, ki potekajo vzdolž želenih smeri 
gibanja. Prednostno obravnavanje bolj vključujočega, multi-
modalnega modela prevoza bo mestom verjetno dobro služilo 
tudi dolgoročno, saj bo zagotovilo večjo odpornost na prihod-
nje krize na področju javnega zdravja in druge izredne razmere.

Vendar pa vse spremembe, ki jih je povzročil covid-19, niso 
prinesle samo pozitivnih rezultatov v mestnem prometu. V 
številnih delih sveta se je uporaba javnega prevoza, vključno 
z avtobusi, vlaki, podzemno železnico itd., znatno zmanjša-
la  – sprva zaradi vgrajenega problema zaprte fizične bližine 
ter vzdrževanja zahtevane ravni higiene in čistoče za zaščito 
pred covidom-19, zdaj pa zaradi skrbi pri njegovi uporabi glede 
varnosti. Stopnja upadanja števila uporabnikov se razlikuje od 
regije do regije, od države do države in od mesta do mesta, ven-
dar je globalna raziskava, ki jo je izvedla prometna aplikacija 
Moovit, pokazala, da je do tretjina ljudi v nekaterih mestih 
zaradi pandemije covida-19 prenehala uporabljati javni prevoz: 
v Severni Ameriki je do 50 % ljudi izjavilo, da zdaj javni prevoz 
uporabljajo manj ali sploh ne (Fleming, 2021). Dolgoročno je 
to zaskrbljujoče z več vidikov, zlasti pa z okoljskega, saj je bila 
več let strategija spodbujati mestne prebivalce k prehodu na 
bolj trajnostne oblike prevoza, vključno z javnim prevozom. 
Poleg tega je zaradi negativnega vpliva upada uporabnikov na 
dohodek veliko vlad moralo zagotoviti znatne finančne sub-
vencije tako javnim kot zasebnim prevoznikom, da bi ohranili 
njihovo delovanje (Martinez in Rennie-Short, 2021; Song idr., 
2021). Čeprav je to nekaterim prevoznikom omogočilo, da 
so med pandemijo prešli na delovanje po drugačnem modelu, 
ni verjetno, da so subvencije, ki to omogočajo, dolgoročno 
vzdržne. To je logistični izziv, ki ga številna mestna območja 
še vedno poskušajo rešiti.

Vzorci uporabe so ponazorili tudi velike demografske neena-
kosti pri uporabi javnega prevoza med pandemijo covida-19. 
Številne raziskave (na primer Douglas idr., 2020; Corburn idr., 
2021; Martinez in Rennie Short, 2021, Milner idr., 2021) so 
pokazale, da so od doma največkrat lahko delali tisti z višji-
mi dohodki in/ali v strokovnih poklicih, medtem ko je pri 
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skupinah z nizkimi dohodki, tistih z negotovimi delovnimi 
pogodbami (na primer tistih s pogodbami »nič ur« ali brez 
plačanega bolniškega dopusta) in tistih v sivi ekonomiji veliko 
manj verjetno, da bodo lahko delali od doma in imeli manjši 
dostop do zasebnega prevoza. Te skupine uporabnikov še na-
prej uporabljajo množični javni prevoz, zaradi česar so izposta-
vljene večjemu tveganju za okužbo s covidom-19. Pravzaprav 
se že začenjajo pojavljati dokazi o povečanem tveganju za tiste, 
ki so morali ves čas dosedanje pandemije covida-19 še naprej 
uporabljati množični javni prevoz (SAGE, 2020; Casa Nova 
idr., 2021). To je zaskrbljujoče glede na to, da je v nekaterih 
državah med tistimi, ki nimajo druge izbire, kot da uporabljajo 
sisteme javnega prevoza, presenetljivo velik delež ključnih de-
lavcev v bistvenih javnih mestnih službah (na primer čistilne 
službe, varnostniki, negovalni delavci itd.).

4 Kako preživljamo prosti čas

Raziskave so pokazale, da imamo ljudje prirojeno povezavo z 
naravo, ki bi se morala izražati v vsakdanjem življenju, zlasti v 
mestih. To je ključno načelo teorije biofilne arhitekture (Söder-
lun in Newman, 2015). Raziskave kažejo, da je količina mest-
nih zelenih površin statistično povezana s stopnjo sreče, saj 
zagotavlja prostor za vsesplošno sprostitev, kontemplacijo, vad-
bo in socialno kohezijo (Kwon idr., 2021). Potopitev v naravo 
lahko ublaži občutke tesnobe in pomanjkanja pozornosti ter 
spodbuja samoučinkovitost in smiselnost (na primer Powers 
Tomasson idr., 2021). Zelene površine in ustrezna »modra« 
vodna infrastruktura lahko postanejo bistven mehanizem za 
spoprijemanje številnih ljudi v času stiske in socialne izolacije. 
To ne vključuje le pandemij, temveč vse stresne dejavnike, na 
primer ekstremne vremenske dogodke, ekstremno onesnaže-
nost zraka itd. Številne ankete med mestnimi prebivalci od 
začetka pandemije covida-19 so pokazale močno željo (87 %) 
po dostopu do zelenih površin ter s tem povezano povečanje 
(63 %) povpraševanja po domovih na mirnejših podeželskih 
območjih z obilnim in neposrednim dostopom do zelenih 
površin (na primer Barker, 2020). 

Kot je že bilo omenjeno, Svetovna zdravstvena organizacija 
priporoča 9 m2 javnih površin na prebivalca v mestih, kar vkl-
jučuje zeleno/modro infrastrukturo. Poleg izzivov, da v neka-
terih mestnih soseskah ni dovolj javnih površin za izpolnitev 
teh standardov tako v obdobju pred covidom-19 kot v sedan-
jem obdobju te bolezni, so zelene površine v številnih mestih 
tudi neenakomerno porazdeljene. To lahko vodi do dodatnih 
socialnih neenakosti pri dostopu, zlasti v obdobjih omejitev 
gibanja in zapor. Številna mesta po svetu so že pred začetkom 
covida-19 začela uporabljati dostop do zelenih površin za posa-
mezne prebivalce kot merilo uspešnosti mesta, pogosto v obliki 
količine na prebivalca, ali kar je bolj pravično, kot najmanjšo 

pešrazdaljo do zelenih površin (na primer København, Nantes, 
Ljubljana, Dunaj). Pozitiven rezultat pandemije bi bil, da bi se 
taki izvedbeni cilji kot nekaj samoumevnega sprejeli v vseh me-
stih. Poleg tega bi lahko urbanisti vodili analizo porazdelitve 
zelene in modre infrastrukture s pomočjo GIS, ki bi pomagala 
ugotoviti neenakosti pri zagotavljanju in s tem območja, ki bi 
jih bilo treba prednostno vključiti v naložbe. Z uporabo GIS 
za prekrivanje drugih zbirk podatkov, na primer demograf-
skih, bi lahko tudi pomagali določiti, kakšna modra/zelena 
infrastruktura je nujna na območjih z največjimi potrebami. 
Veliko teh podatkov in strokovnega znanja za njihovo analizo 
in modeliranje verjetno že obstaja v občinah ali metropolitan-
skih območjih, vendar so po različnih strokovnih oddelkih: 
potrebno je le strateško vodstvo za skupno uporabo informacij, 
znanja in virov.

Posebna pozitivna povezava med dostopom do zelenih površin 
in njihovim pozitivnim vplivom na zdravje in dobro počutje je 
dobro znana že več let, raziskave med pandemijo covida-19 pa 
so jo ponovno potrdile (Guzman idr., 2020). Potrdile so tudi 
zelo močno negativno korelacijo pri počutju v gospodinjstvih 
brez dostopa do zunanjega prostora – v majhnih stanovan-
jih, samskih gospodinjstvih, prenaseljenih gospodinjstvih in 
gospodinjstvih, ki so se že soočala s težavami med stanovalci, 
na primer družinski spori ipd. Powers Tomasso idr. (2021) 
so uporabili »harvardski indeks človekovega blagostanja«, ki 
vključuje fizično in čustveno zdravje, vrline in ustrezno ma-
terialno preskrbo, ter ugotovili, da je bila zaznana prikrajša-
nost za naravo med covidom-19 močna tudi ob upoštevanju 
poklicnega statusa, sestave gospodinjstva in sociodemografskih 
spremenljivk. 

Pri tistih, ki so imeli že zaradi lokacije bivanja omejen dostop 
do narave ali dejavnosti na prostem, je bila negativna korelacija 
še močnejša, še posebej močno je vplivala na starostno skupino 
mlajših od 25 let, starostne skupine nad 45 let in pripadnike 
etničnih skupin, ki niso belci. Strateški načrtovalci mest bi 
morali pri oblikovanju akcijskih načrtov za ogrožene soseske 
in ogrožene demografske skupine v svojih mestih uporabljati 
neprecenljive objavljene raziskave, kot je ta, ki so večinoma 
prosto dostopne na spletu.

Znano je tudi, da je dostop do kulture in naravne dediščine, 
kot so zelene površine, pomemben dejavnik, ki prispeva k du-
ševnemu zdravju in občutku pripadnosti skupnosti. Številne 
kulturne ustanove po svetu so že pred pandemijo covida-19 
začele uporabljati digitalna orodja, da bi razširile javni dostop 
za tiste, ki teh ustanov ne morejo fizično obiskati, in izbolj-
šale uporabniško izkušnjo. V začetku pandemije so kulturne 
ustanove bolj množično uporabljale digitalne tehnologije, na 
primer spletne interaktivne oglede in digitalne različice razstav 
in situ, nekatere pa so odprle prostore ali zbirke, ki zaradi po-
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manjkanja prostora, njihove krhkosti ali vrednosti nikoli niso 
bile dostopne za ogled javnosti. Številni menijo, da se bo taka 
spletna interakcija ohranila tudi po pandemiji, saj je bila dejan-
sko novo orodje za širjenje dostopa, udeležbe in sodelovanja, ki 
presega tisto, kar bi bilo mogoče osebno (King idr., 2021). Izziv 
bo ponovno pritegniti staro fizično občinstvo in obiskovalce 
in hkrati ohraniti novo »spletno« občinstvo.

5 Kako delamo in se izobražujemo

Prehod z delovnega mesta na delovni prostor ter prostorska 
ločitev dela in delovnega mesta sta v številnih državah začela 
potekati že pred pandemijo novega koronavirusa, in sicer za-
radi razvoja samozaposlovanja, prostorov za t. i. sodelo itd. 
Toda pandemija je številne delavce/študente prisilila, da so v 
zelo kratkem času prešli na delo/učenje od doma, pri tem pa 
so se morali čim manj ozirati na to, ali imajo prostor ali in-
frastrukturo za učinkovito in uspešno delo. 

Obsežne javne raziskave v številnih državah kažejo, da večina 
ljudi pričakuje, da se bo delo na domu nadaljevalo tudi po 
pandemiji (na primer Barker, 2020). Novejša raziskava, ki jo 
je spomladi leta 2021 izvedel britanski urad za državno statis-
tiko (ang. Office for National Statistics, ONS), je pokazala, da 
si 85 % vprašanih želi vsaj »hibridnega« pristopa, tj. kom-
binacije dela doma in v pisarni (ONS, 2021). Vendar bi za 
gospodinjstva, ki so manjša in/ali intenzivno zasedena ter se 
v njih dnevno ločuje med prostori, ki so namenjeni »delu/
učenju«, in prostori, ki niso namenjeni »domu/učenju«, to 
lahko dolgoročno postalo pomemben negativni dejavnik za 
zdravje in dobro počutje državljanov. Profesionalni urbanisti 
bi morali uporabljati obstoječe zbirke podatkov in orodja za 
prepoznavanje teh gospodinjstev ter za razvoj načrtov podpo-
re in posredovanja, ki lahko ublažili dodatne obremenitve in 
pritiske, ki jih doživljajo ta gospodinjstva.

Očitna je tudi močna povezava med plačo/plačilom in mož-
nostjo dela od doma (ONS, 2021). Številne raziskave v raz-
ličnih državah kažejo, da večina ljudi z najnižjimi plačami ne 
more delati od doma, kar vpliva na njihova prihodnja pričako-
vanja glede načina dela. V državah v razvoju ima lahko že raz-
meroma majhna izguba dohodka uničujoče učinke na številne 
življenjske kazalnike, vključno z zdravjem, dobrim počutjem, 
doseženo izobrazbo itd. (Corburn idr., 2020). Vemo tudi, da 
imajo lahko pandemije vseživljenjske učinke na delavce: lon-
gitudinalne raziskave po pandemiji španske gripe 1918–1920 
so na primer ugotovile pojav »brazgotinjenja trga dela« (ang. 
labour market scarring). Šlo je za dolgotrajne negativne učinke 
na izbiro poklica, poklicno uspešnost, dohodke v življenju itd. 
za tiste, ki so v času pandemije že delali, vendar so bili še moč-
nejši za tiste, ki so v času pandemije vstopali na trg dela (Arthe 
in Parman, 2021). Mestne oblasti na vseh ravneh bi morale 

pripraviti akcijske načrte, da bi zmanjšale možnosti za podobne 
posledice ter preprečile povečanje posledičnih gospodarskih in 
zdravstvenih neenakosti, zlasti v državah z nizkimi in srednjimi 
dohodki brez socialnih varnostnih mrež (Douglas idr., 2020). 

Nepremičninski trg poslovnih nepremičnin (na primer pi-
sarn, maloprodaje, barov/restavracij itd.) ni bil odporen na 
ta strukturni premik od »delovnega mesta« k »delovnemu 
prostoru«. Padec vrednosti nepremičnin v številnih mestnih 
središčih in poslovnih okrožjih po svetu kaže, da se številni 
delodajalci zavedajo, da lahko dosežejo znatne prihranke pri 
stroških poslovanja, če zmanjšajo količino pisarniških prosto-
rov. Raziskava, ki jo je junija 2021 izvedel Bloomberg CityLab, 
je pokazala, da je dejavnost na delovnih mestih v Londonu, 
New Yorku in San Franciscu še vedno 50 % pod običajno 
ravnjo, v mestih, kot so Frankfurt, Singapur in Hongkong, pa 
so na voljo dokazi o dolgoročnih strukturnih spremembah. 
Spodnjo spodbudo predstavljajo tudi zaposleni, med katerimi 
številni ne pogrešajo dolgih, stresnih in pogosto dragih poti v 
pisarno ter uživajo v časovni prilagodljivosti, ki jo prinaša delo 
na daljavo. Številne korporacije (na primer Google, American 
Express, Unilever) so se že odzvale in sprejele trajne politi-
ke, ki bodo zaposlenim omogočile, da vsaj del tedna preživijo 
zunaj pisarne, tudi ko bo pandemija obvladana (Bloomberg 
CityLab, 2021).

Spremembe stopenj zasedenosti in vzorcev uporabnikov po-
slovnih nepremičnin imajo, zlasti v strnjenih soseskah, tudi 
sekundarne učinke na dobavne verige na področju trgovine na 
drobno, hrane in pijače, pisarniških storitev, čiščenja in servi-
siranja itd. Obstaja nevarnost, da se negativni krog upadanja 
vitalnosti poslovnih okolij pospeši, če se temu ne bo mogoče 
zoperstaviti s strateškim načrtovanjem na ravni mesta. Vlade 
na vseh ravneh, zlasti pa na občinski, bi lahko prevzele vodilno 
vlogo pri ponovnem načrtovanju, kako je mogoče z inovacijami 
na področju tehnologije in politike uravnotežiti potovanje v 
službo. Nekateri so predlagali ustanovitev »lokalnih delovnih 
središč« (ang. local work hubs) v ključnih mestnih soseskah, ki 
bi jih delodajalci po potrebi lahko najeli za zaposlene (Milner 
idr., 2021). Če bi bili locirani v dobro povezanih soseskah, bi 
lahko zgoraj omenjeni sekundarni učinki na lokalne dobavne 
verige koristno prispevali k njihovi revitalizaciji.

Nenazadnje je zdaj vprašljiva prihodnost razvoja, usmerjenega 
v promet (ang. TOD – transit-oriented development), zaradi 
morebitnega »trojnega udarca« (ang. triple hit), to je zmanjša-
nja števila najemnikov, zmanjšanja števila uporabnikov javnega 
prevoza in obenem povečanja števila prostih poslovnih prosto-
rov. Priljubljenost visokih pisarniških stavb z visoko gostoto bi 
se lahko prav tako precej zmanjšala. Glede na to, da se oboje 
intenzivno izvaja v številnih mestih po svetu, bodo urbanisti 
verjetno morali najti prilagoditve ali spremenjene oblike me-
todologij zgoščevanja in regeneracije mest.
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6 Kako sodelujemo

Hitrost rasti in pokritost pandemije covida-19 je poudarila 
fizično medsebojno povezanost in izjemno mobilno naravo 
našega sveta – tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. Di-
gitalne tehnologije so imele ključno vlogo pri pomoči mestom 
pri prepoznavanju in obvladovanju tveganj, povezanih s covi-
dom-19, ter pri pomoči državljanom, da se zaščitijo. Strateško 
bi jih lahko uporabljali tudi načrtovalci mest pri dolgoročnem 
strateškem načrtovanju mest, kot:

• pomoč pri mikrokartiranju (na ravni posamezne uli-
ce/gospodinjstva) širjenja okužbe (na primer vektorji, 
časovna okna itd.), kar bo pripomoglo k odločitvam o 
takojšnjih blažilnih/negativnih ukrepih za preprečevanje 
širjenja in k prepoznavanju potencialno ranljivih skupin 
prebivalstva;

• komunikacijski pripomoček za hitro posodabljanje uskla-
jenih enotnih sporočil o spremembah ter povezanih pra-
vilih in postopkih;

• pripomoček za informirano odločanje v realnem času; 
• način za omogočanje preglednosti in preprečevanje dez-

informacij ter s tem zmanjšanje negotovosti in strahu 
javnosti; 

• ključno orodje za vzpostavljanje partnerstev za izvajanje 
in s tem za povečanje sistemske odpornosti.

Med sedanjo pandemijo smo že videli, kako so digitalne te-
hnologije omogočile nove načine oddaljenega dostopa do 
skupnostnih storitev. Obstoječi trend selitve številnih storitev 
lokalnih vlad – davčnih, civilnih, upravnih itd. – na splet je 
bil pospešen in se morda nikoli več ne bo vrnil v »stare tir-
nice«. Enake strukturne spremembe se lahko zgodijo tudi v 
delih strukturiranih izobraževalnih in zdravstvenih sistemov.

Digitalne komunikacijske tehnologije so omogočile tudi na-
daljevanje posvetovanja in sodelovanja pri pripravi strateških 
urbanističnih načrtov. O tej temi so mediji presenetljivo malo 
poročali niti ni bila posebej obravnavana v akademski literaturi, 
razen v nekaterih zelo tematsko specifičnih publikacijah (na 
primer Miller-Rushing idr., 2021). Vendar je avtor v prispevku 
na blogu, objavljenem avgusta 2020, poudaril ključno vlogo 
občinskih komunikacijskih procesov in procesov vključevanja 
za ponovno vzpostavitev zaupanja, samozavesti in mrež za sose-
ske, ki jih je covid-19 najbolj prizadel. Za to bo potrebno pre-
oblikovanje številnih obstoječih praks vključevanja z uporabo 
obstoječih in novih digitalnih orodij, kot so Padlet, Mural itd. 
(360° Cityshapers, 2020). Vendar ta orodja nikoli ne morejo 
popolnoma nadomestiti osebnega sodelovanja, zato je treba 
paziti, da nehote ne odvzamejo pravic nekaterim družbenim 
skupinam.

Da bi v celoti izkoristili potencial digitalnih tehnologij za 
pomoč pri komuniciranju, je treba premagati nekatere izzive. 
Prvič, ne smemo domnevati, da so digitalne tehnologije enako 
dostopne vsem segmentom družbe niti da obstaja enakomerna 
geografska dostopnost (Cave idr., 2020; Rajabifard idr., 2021). 
Mestne oblasti morajo kartirati pokritost in dostopnost ter 
skupaj s ponudniki tehnologij in odklopljenimi skupnostmi 
razviti rešitve, ki bodo zagotovile, da se bodo lahko ponovno 
povezali v mesto, tako dobesedno kot v prenesenem pomenu. 
To pa je odvisno od odziva na drugi izziv: odziv na globalne 
izzive, kot so covid-19 in podnebne spremembe, zahteva par-
tnerstvo med javno in zasebno sfero, da bi združili svoje skupne 
spretnosti, znanje in sredstva. Da bi to dosegli, se morajo vse 
strani odzvati na vse večjo in v nekaterih primerih upraviče-
no zaskrbljenost javnosti glede varnosti podatkov in možnosti 
njihove zlorabe (zlasti s strani komercialnih interesov). Zaskr-
bljenost javnosti glede učinkovitosti in zanesljivosti orodij, ki 
temeljijo na podatkih, se je v času pandemije covida-19 poka-
zala z različno uporabo in uspešnostjo nacionalnih aplikacij 
tipa test & trace (Kang idr., 2020). 

Javno komuniciranje kot celota se mora osrediniti na ponovno 
vzpostavitev zaupanja javnosti, zlasti glede na to, da so neka-
teri kanali družbenih medijev omogočili močen val dezinfor-
macij in neresnic, ki so se z negativnimi posledicami razširile 
po velikem delu družbe. Kako urediti družbene medije in jih 
izkoristiti za dobre namene, je zdaj nujno vprašanje za šte-
vilne demokracije po svetu. Znanstveni dokazi so ključnega 
pomena pri usmerjanju politike med novimi pandemijami, kot 
je covid-19, vendar jih je treba upravljati na način, ki izraža 
negotovost, ne da bi se v javnosti povzročil prevelik strah, ki 
bi ogrozil široko sprejemanje in upoštevanje predpisov s strani 
prebivalstva. Ljudje so namreč, ko začutijo tesnobo in strah, 
dovzetnejši za dezinformacije, stopnja upoštevanja omejitev in 
pravil pa se začne zmanjševati (Hyland-Wood idr., 2021). V 
skrajnejših scenarijih lahko to privede do povečanja predsod-
kov in sovraštva do določenih skupin ljudi, ki so drugačni od 
njih samih.

Za vladno komuniciranje ni strategije, ki bi ustrezala vsem. 
Mestne oblasti bi morale urbanistom in sodelavcem s področja 
družboslovja omogočiti, da skupaj izboljšajo načine komunici-
ranja, posvetovanja in sodelovanja z državljani. Družboslovne 
prakse vključujejo veliko znanja in izkušenj o obstoječih naj-
boljših praksah in neprimernih praksah (ang. what not to do) 
iz različnih disciplin ter vedo, kako jih uporabiti za spodbuja-
nje in utrjevanje kolektivnega občutka pravičnosti in socialne 
vključenosti (Kang idr., 2021). 
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7 Sklep in priporočila

Vse družbe, tudi najnaprednejše, so po naravi ranljive za ne-
pričakovane ali neustrezno načrtovane motnje, ki imajo lah-
ko hude in obsežne domino učinke. Pandemija covida-19 je 
bila odličen primer tega. Tudi v bogatejših družbah so bili 
pri nekaterih demografskih skupinah, na primer pri starejših, 
invalidih, osebah z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami in 
njihovih negovalcih, zaznani nesorazmerni negativni učinki 
novega koronavirusa (Smith idr., 2020). 

Nadnacionalne organizacije, kot je WEF (ang. The  World 
Economic Forum), so globalno pandemijo že pred več kot de-
setletjem opredelile kot veliko tveganje, vendar je splošno po-
manjkanje pripravljenosti v številnih delih sveta pomenilo, da 
so morala mesta, ko se je covid-19 začel širiti, v naglici izvajati 
nacionalne politike brez ustreznega nadzora. Napake vlad na 
vseh ravneh so preprosto povečale že obstoječe izzive glede pra-
vičnosti in obstoječih neenakosti in povzročile dodatne izzive 
na vseh ravneh pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Zdru-
ženih narodov (UN Expert Committee on Global Geospatial 
Information Management, UN GGIM, 2020). Poleg tega, da 
je pandemija covida-19 povečala obstoječe neenakosti, je moč-
no poudarila številne, že dolgo znane napake pri načrtovanju, 
oblikovanju in delovanju naših mest, na katere je bila javnost 
šele zdaj opozorjena, čeprav so v redkih primerih urbanisti 
ravnali pravilno. Zato je zdaj nujno potrebno splošno, boljše 
razumevanje zapletenih medsebojnih odnosov, ki smo jih ljud-
je postopoma ustvarili in ki zdaj poganjajo mesta 21. stoletja. 

Vendar urbanisti tega ne morejo doseči sami. Da bi omogoči-
li celovit družbeni pristop (ang. a whole of society approach, 
WHO, 2016), moramo proaktivno razvijati partnerstva z izva-
jalci in raziskovalci na številnih področjih, vključno z medicino, 
javnim zdravjem, načrtovanjem nujnih ukrepov, digitalnimi te-
hnologijami, psihologijo, antropologijo in nevroznanostjo, da 
bi izkoristili skupno znanje in izkušnje ter soustvarili zanesljive 
dinamične metodologije za merjenje in spremljanje večplastnih 
medsebojnih povezav. To ne pomeni, da urbanisti ne more-
jo biti vodilni: lahko so. Vendar je za to potreben radikalen 
preobrat dolgoletnih načinov obravnave revnih v mestih »od 
zgoraj navzdol« v smeri bolj participativnega in preglednega 
pristopa k sprejemanju odločitev in upravljanju, pri čemer je 
treba uporabiti obstoječe komunikacijske mreže v skupnostih 
za vzpostavitev prepotrebnega zaupanja (Corburn idr., 2020). 
S pristopom »od spodaj navzgor« lahko urbanisti izpodbijajo 
obstoječe vrednostne sisteme, znotraj katerih se oblikujejo ur-
bana okolja. Vzpostavimo lahko okvire, ki nam omogočajo, da 
družbenega napredka v mestih ne merimo le z vidika bogastva 
in gospodarske rasti (na primer BDP), temveč kot merilo bru-
to nacionalnega blagostanja (kar sta začeli poudarjati Islandija 
in Nova Zelandija). Uporabimo lahko orodja in tehnike, ki 

jih občinski urbanisti vsakodnevno uporabljajo – na primer 
na področju prometa, javnega zdravja itd. – za soustvarjanje 
modeliranja in načrtovanja scenarijev, ki so opredeljeni kot kl-
jučni dejavniki uspeha najboljših praks na področju odpornosti 
skupnosti (Bereitschaft in Scheller, 2020). 

7.1 Nov model »urbanizma«?

Sedanje strateške odločitve na področju mestne politike na 
občinski in nacionalni ravni bodo oblikovale prihodnje gos-
podarstvo na načine, ki lahko izboljšajo ali poslabšajo trajnost-
nost, zdravje in neenakosti v zdravju ter začnejo graditi bolj 
trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Covid-19 je bil kruta 
in neizprosna lekcija, vendar nam daje priložnost za uvedbo 
velikih sprememb. Pandemija je skoraj vsem ljudem prikaza-
la pomanjkljivosti njihovih mestnih okolij, hkrati pa jim je 
pokazala, kaj bi lahko bilo bolje. Številni so začeli oblikovati 
drugačne vrednostne sisteme glede načina življenja, zato so 
veliko dovzetnejši za nove pristope, kot so bili pred letom 
2020. 

Zdaj je čas za novo obliko urbanizma, ki deluje kot »prostorska 
medicina« (po Rice, 2020), mesto in njegovi prebivalci pa 
so v njej obravnavani kot bolniki, ki potrebujejo »prostorske 
recepte« urbanistov, ki svojega »pacienta« vidijo kot dina-
mičen urbani ekosistem, ki ga je treba negovati, da bi uspeval 
in cvetel (glej sliko 3). 

Ta prostorska medicina bo temeljila na zgoraj opisanem no-
vem sodelovanju, na obsežnem naboru obstoječih kolektivnih 
najboljših praks in izkušenj, pridobljenih iz pristopov, kot so 
biofilna arhitektura, zavestna mesta (ang. Centre for Conscious 
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 m

esta
prebivalci mesta

Slika 3: Koncept »prostorska medicina« (illustracija: Kerri Farnsworth)
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Cities Design), urbanizem obnove (ang. restorative urbanism, 
Roe in McKay, 2021), ter na novih načinih vključevanja in 
sodelovanja državljanov pri sprejemanju ključnih odločitev v 
mestih, vključno z oblikovanjem in izvajanjem strateških pros-
torskih načrtov. Tako pomagamo vzpostaviti novo »normal-
nost«. To ne bo le odpravilo negativnih učinkov covida-19, 
temveč bo začelo temeljito popravljati prejšnje napake urbanis-
tičnega načrtovanja in s tem zakoreninjene družbene neena-
kosti. Tako lahko zgradimo odpornost mest, ki jo naša mesta 
nujno potrebujejo, da se bodo lahko spopadla s kakršno koli 
krizo, ki bo doletela naše mesto, regijo, državo in svet. 

7.2 Nova vrsta urbanista?

Da bi dosegli zgoraj opisani premik v pristopu k urbanizmu, 
bomo morda morali temeljito premisliti tudi o tem, kako 
izobražujemo in vzgajamo naslednje generacije urbanistov. 
Trenutno je izobraževalni sistem po svetu strukturiran tako, 
da se urbanisti šolajo na različnih specialističnih študijih, na 
primer arhitekturi, prostorskem načrtovanju, krajinski arhitek-
turi, gradbeništvu itd. Dejansko ustvarjamo strokovnjake za 
zelo specifično področje grajenega okolja, nato pa pričakujemo 
(in upamo!), da bodo pridobili širše urbanistične spretnosti, iz-
kušnje in pristope, ko bodo napredovali s študijem ali v praksi. 
Vendar pa bi lahko uvedli preprosto spremembo, s katero bi 
ustvarjali prihodnje generacije urbanistov.

Skupina The Farrell Review of Architecture and the Built Envi-
ronment in the UK je leta 2014 pozvala k temeljitemu premisle-
ku o tem, kako Združeno kraljestvo izobražuje bodoče strokov-
njake za grajeno okolje (glej The Farrell Review …, 2014). Pri-
poročila je, naj vsi študenti, ki se prvič vpisujejo na univerzo na 
dodiplomski ravni, opravijo »temeljni letnik« temeljnih načel 
dobrega urbanizma, nato pa lahko nadaljujejo izobraževanje na 
enem od specializiranih študijev, kot so arhitektura, prostorsko 
načrtovanje itd. Pri The Farrell Review je bilo poudarjeno, da bi 
bil to podoben model, kot se v številnih državah že uporablja 
za umetniške študije. Tam morajo študenti opraviti skupno 
temeljno leto, ki zagotavlja usposabljanje in izobraževanje na 
področju ustvarjalnih umetnosti, preden se lahko prijavijo za 
začetek dodiplomskega študija ene od posebnih umetniških 
šol. Če bi se lahko Evropa skupaj dogovorila o usklajenem 
prehodu na tako prestrukturiranje izobraževanja na področju 
urbanizma, bi vsem akademikom in strokovnjakom s področja 
grajenega okolja na začetku njihove poklicne poti zagotovili 
skupno razumevanje ter raven znanja in tehničnih spretnosti 
na področju urbanizma. To pa bi olajšalo oblikovanje celostne-
ga interdisciplinarnega pristopa od spodaj navzgor, ki je zdaj v 
21. stoletju bistvenega pomena. To bi lahko bil in bi moral biti 
ključni element »nove normalnosti« po pandemiji covida-19.
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[1] Uvodni referat angleške urbanistke Kerri Farnsworth, direktori-
ce podjetja 360° Cityshapers, ki je bil na 32. Sedlarjevem srečanju 
predstavljen v angleškem jeziku. Prispevek je prevedla dr. Liljana 
Jankovič Grobelšek.
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