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Stanovanjsko zadrugo predstavljajo ljudje, ki so se povezali in odločili združiti
moči ter sredstva, da bi skupaj na solidaren in vzdržen način lažje prišli do
dostopnih in kakovostnih domovanj. Ker je vsaka stanovanjska zadruga rezultat
potreb in kolektivnih odločitev njenih članov, se lahko med seboj precej
razlikujejo glede na lokalni kontekst, pri čemer jim je skupno, da se izognejo
stroškom posredništva in omogočajo samoorganiziran ter stroškovno učinkovit
način reševanja stanovanjskega problema.

Sodobna zadružna gradnja je naravnana k povezovanju stanovalcev, zato je
velik poudarek na premislekih o možnostih, ki jih nudijo stanovanjski prostori.
V procesu načrtovanja je oblikovano osnovno razmerje med prostori za
‘skupnost’ in prostori za ‘posameznika’ (stanovanje). Razumevanje pojmov
‘skupno/javno’ in ‘individualno/zasebno’ vpliva na razporeditev, velikost in
zasnovo stanovanj in skupnih prostorov. Skupno načrtovanje in participativna
arhitektura omogočata bolj podrobno razumevanje potreb posameznika in
skupnosti in posledično boljše prostorske in organizacijske rešitve. Kot
rezultat procesa se razvijejo primerne tipologije stanovanj, skupnostni prostori
in predvidi njihova uporaba.

Pri zadružni gradnji zadružniki običajno sodelujejo tako pri razvoju načina
organiziranja stanovanjske skupnosti, kot pri programskem in arhitekturnem
snovanju projekta. Odločitve se sprejemajo participativno, usmerjajo jih
soodločanje in iskanje konsenza. Dejstvo je, da je načrtovanje stanovanjske
zadruge vse prej kot lahka naloga. Da bi lahko prišli do ustreznega in
zaželenega modela stanovanjske zadruge, morajo bodoči zadružni stanovalci
iti čez več faz. Potrebno je spoznati potrebe, uskladiti interese, investirati
veliko prihrankov, vzpostaviti sistem sobivanja, ki odgovarja različnim ljudem in
še kaj drugega. Raznolikost ljudi in ozadij, iz katerih bodoči stanovalci
prihajajo, zahteva pri oblikovanju posameznih faz participativnega procesa
nekaj premisleka in pozornosti.

UVOD
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V pričujočih smernicah predstavimo okvirne faze razvoja stanovanjske
zadruge, predlagamo participativne metode, ki se jih lahko uporabi pri
snovanju stanovanjskega projekta, za pomoč pri njihovem izvajanju pa
dodajamo primere iz prakse. Smernice naj služijo kot navdih in vodilo bolj kot
navodilo, saj se zadružni projekti in skupine bodočih zadružnikov med seboj
vedno razlikujejo, procese pa je potrebno glede na potrebe prilagajati, o
čemer sproti odloča celotna skupina.
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Projekti stanovanjskih zadrug se od samega začetka razvijajo participativno,
soodločanje pa se z vselitvijo ne zaključi, saj tudi upravljanje stanovanjske
zadruge poteka demokratično, po principu en član en glas. Eden od načinov
udejanjanja demokratičnega organiziranja in upravljanja je model sociokracije,
ki ga predstavljamo v nadaljevanju.¹ Sociokracija je v našem okolju še relativno
nepoznana, v stanovanjskih zadrugah v tujini pa večkrat uporabljena praksa, ki
se izkazuje kot dober način organiziranja. Tudi če se stanovanjska zadruga ne
odloči za sociokracijo v njeni polni obliki, velja poznati njena načela in se po njih
zgledovati.

SOGLASJE

Sociokracija temelji na enakosti organizacijskih članov, z upoštevanjem glasu
vsakogar, kar se udejanja preko sprejemanja odločitev s soglasjem. Skupina
sicer lahko sprejme tudi odločitev, da se o določenih zadevah odločitve
sprejemajo na kak drug način in ne s soglasjem, npr. z navadno večino.

Predlogi se oblikujejo znotraj skupine, so predmet razprave dokler se ne pride
do formulacije, ki se zdi optimalna, kar se preveri z podajanjem soglasij. Dati
soglasje pomeni strinjanje s predlogom - »Nimam ugovorov na predlog in z
ostalimi člani delovne skupine lahko sodelujem in udejanjam sprejeto
odločitev«. Ne imeti ugovorov na predlog in sprejeti določeno odločitev ne
pomeni nujno, da je predlog najboljši možen ali naš preferenčni. Pomeni pa,
da bo delovna skupina na podlagi sprejete odločitve lahko delovala naprej v
smeri doseganja ciljev. Dati soglasje na predlog torej pomeni, da je odločitev
za nas znotraj razpona sprejemljivega.

¹ J Rau, T. in Koch-Gonzalez, J. (2018). Many voices one song, Shared power with sociocracy.;
SoFA Sociocracy For All. (b.d.). Sociocracy – basic resources. Dostopno 12. 7. 2022 na
https://www.sociocracyforall.org/content/
Kaloudis, H. (2018). A brief introduction to sociocracy. Dostopno 12. 7. 2022 na
https://medium.com/@Harri_Kaloudis/a-brief-introduction-to-sociocracy-a0770f220937

SOCIOKRACIJA KOT NAČIN ORGANIZIRANJA
IN ODLOČANJA
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Prikaz 1: Odločanje s soglasjem. Lasten prikaz, prilagojeno na podlagi Sociocracy For All.²
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Moderatorjeva vloga znotraj delovne skupine je, da aktivno ugotavlja
morebitne ugovore. Ti niso razumljeni kot nekaj negativnega, v svojem bistvu
pomenijo – »Želim si delati dobro, ampak ta predlog bi negativno vplival na
doseganje ciljev in moje delo v skupini, zato ga je treba izboljšati«. So torej
nekaj pozitivnega in konstruktivnega, morajo pa biti razumno argumentirani
glede na cilje in namene delovne skupine.

DELOVNE SKUPINE

V sociokraciji je delo organizirano v delovnih skupinah, ki imajo določene cilje,
namen in pristojnosti. Nameni in cilji posamezne delovne skupine morajo biti
specifični, saj so v posamezni delovni skupini predlogi, odločitve, argumenti in

² Sociocracy for all. (2018). Making decisions by consent. Dostopno 2. 9. 2022 na
https://medium.com/@Harri_Kaloudis/a-brief-introduction-to-sociocracy-a0770f220937,
CC BY-NC-SA 2.0
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Prikaz 2: Delovne skupine v stanovanjski zadrugi.

ČLANSTVO

KOORDINACIJA IN
USKLAJEVANJE

PRAVNE IN
ORGANIZACIJSKE

ZADEVE
KOMUNICIRANJE
IN PROMOCIJA

GRADNJA
SKUPNOSTI IN
SOBIVANJE

ARHITEKTURA

EKONOMIKA IN
FINANČNO

NAČRTOVANJE

razprave vezani na cilje in namene delovne skupine in na to, kako delovanje
delovne skupine te namene in cilje podpira oz. ovira.
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Prikaz 3: Dvojna povezava med delovnima skupinama preko vodje delovne skupine in odposlanca.
Lasten prikaz, prilagojeno po Sociocracy For All.³

Vsaka vsebinska delovna skupina je povezana z osrednjo delovno skupino in
morebitnimi podskupinami. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za hierarhijo
področij pristojnosti in ne hierarhijo moči, nadzora ali prisile. Vodenje je v
sociokraciji razporejen proces znotraj celotne organizacije in ni
skoncentrirano v določenih vlogah in nazivih.

Delovne skupine, ki jih predlagamo v stanovanjskih zadrugah.
• koordinacija in usklajevanje (osrednja delovna skupina),
• arhitektura
• pravne in organizacijske zadeve
• ekonomika in finančno načrtovanje
• gradnja skupnosti in sobivanje
• komuniciranje in promocija

³ Sociocracy for all. (2018). Double-linking between sub-circles and super-circles.
Dostopno 2. 9. 2022 na https://medium.com/@Harri_Kaloudis/a-brief-introduction-to-
sociocracy-a0770f220937, CC BY-NC-SA 2.0
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V sociokraciji je povratna informacija integralni princip delovanja na vseh
ravneh. Posamezne vsebinske delovne skupine so z osrednjo delovno skupino
dvojno povezane - vsaka delovna skupine izbere:

• Vodjo delovne skupine, katerega vloga je komuniciranje potreb
osrednje delovne skupine vsebinski delovni skupini (poročanje navzdol).
Njegova vloga znotraj skupine pa je določena s soglasjem.

• Odposlanca, katerega vloga je komuniciranje potreb vsebinske
delovne skupine osrednji delovni skupini (poročanje navzgor).

Tako vodja delovne skupine kot odposlanec sta polnopravna člana obeh skupin,
z možnostjo ugovora tako v osrednji kot v vsebinski delovni skupini, zato se
nobena odločitev ne more sprejeti brez njunih soglasij.

Drugi stalni vlogi znotraj delovne skupine sta zapisnikar in moderator, glede na
vsebino delovanja pa se dodajajo še druge vloge. Sprejemanje odločitev o
prevzemanju posameznih vlog znotraj delovne skupine poteka po principu
soglasja.
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RAZVOJ STANOVANJSKE ZADRUGE

V nadaljevanju predstavljamo faze razvoja zadružnega stanovanjskega
projekta. Vzporedno se razvijajo različni vidiki projekta: arhitektura, pravne in
organizacijske zadeve, ekonomika in finančno načrtovanje, gradnja skupnosti in
organizacija sobivanja. Gre seveda za okviren potek, saj se lahko izhodiščne
točke, cilji, zmožnosti ter želje zadružnikov od projekta do projekta precej
razlikujejo. Včasih se najprej oblikuje skupina bodočih stanovalcev, ki gre
skupaj v iskanje zemljišča za novogradnjo ali primerne stavbe za obnovo,
pogosto pa osnovna izhodišča projekta zastavi ožja delovna skupina, bodoči
stanovalci pa se vključijo šele v nadaljnjih fazah.

1. POBUDA IN FORMULIRANJE IDEJE

Projekt stanovanjske zadruge se začne z idejo posameznikov, da bi skupaj rešili
svoj stanovanjski problem. Za to fazo je značilno povezovanje in skupno
informiranje o stanovanjskem zadružništvu. Oblikuje se začetna skupina, ki
definira osnovne cilje in namen povezovanja, razmisli o vrednotah, na katerih
naj bo utemeljen stanovanjski projekt, o tem, kdo naj bodo člani in stanovalci
zadruge ter o željah glede lokacijske umestitve.

Razpravlja in odloča se o organizaciji in upravljanju. Načrtuje se proces dela in
pogostost sestankov. Vzpostavijo se delovne skupine z delovnimi nalogami in
funkcijami ter ugotovijo potrebe po zunanji podpori. Glede na različne vidike
razvoja projekta je smiselno, da se oblikujejo vsebinske delovne skupine za
arhitekturo, za pravne in organizacijske zadeve, za ekonomiko in finančno
načrtovanje, za gradnjo skupnosti in sobivanje, za komuniciranje in promocijo,
in dodatna koordinacijska skupina

2. USTANOVITEV ZADRUGE

Priporočena je formalizacija delovanja z ustanovitvijo zadruge, saj to olajša
nadaljnje delo, pridobivanje zemljišča, itd. Zadruge ureja Zakon o zadrugah
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(http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO217), ustanovijo jo lahko
najmanj trije ustanovitelji, ki so lahko pravne ali fizične osebe, in sicer s
sprejetjem akta o ustanovitvi zadruge. Obvezni del akta o ustanovitvi so
zadružna pravila. Gre za vsebinsko najpomembnejši dokument pri
ustanavljanju zadruge, ki predstavlja določitev načel in pravil, po katerih bo
zadruga delovala. Pri pripravi zadružnih pravil pa je potrebno biti pozoren na
specifike stanovanjskih zadrug v primerjavi z drugimi zadrugami, v IŠSP smo
zato pripravili vzorec, ki je lahko v pomoč pri njihovi pripravi. V tej fazi
zadružniki sicer še ne bodo mogli definirati vseh aspektov delovanja zadruge,
zato se predvideva sprejetje osnovnih aktov, ki se v nadaljevanju razvoja
projekta nadgrajujejo. Za lažjo orientacijo pri ustanavljanju in pripravi
zadružnih dokumentov, predlagamo, da pregledate dokument Za stanovanjske
zadruge: Pravni vidiki z vsemi prilogami. Z vpisom ustanovnega akta v sodni
register pri okrožnem sodišču, ki je pristojno za kraj, v katerem se ustanavlja
zadruga, pridobi zadruga pravno in poslovno sposobnost. Priporočljivo je, da
se pred ustanovitvijo zadruge posvetujemo s pravnikom ali strokovnjakom za
zadružništvo.

3. UGOTAVLJANJE POTREB, ŽELJA IN ZMOŽNOSTI

Za pridobivanje novih podpornikov in članov zadruge, pa tudi za dogovarjanje z
občino in lokalno skupnostjo, je treba dovolj dobro razdelati idejno zasnovo
zadruge. Za njeno pripravo je potrebno najprej spoznati osnovne stanovanjske
potrebe potencialnih stanovalcev (število in velikosti stanovanj, oblike
skupnostnih prostorov, razpoložljiv finančni in časovni vložek...), njihove
predstave, želje in pričakovanja o skupnostnem bivanju (ali želimo živeti bolj ali
manj skupnostno, z več ali manj souporabe prostorov in pripomočkov).
Preverijo se tudi ekonomske zmožnosti skupine in načini promocije ter možni
viri financiranja za stanovanjski projekt.
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4. PRISTOP NOVIH ZADRUŽNIKOV

Končna skupina bodočih stanovalcev se lahko oblikuje že v začetnih fazah
razvoja projekta, lahko pa projekt razvija ožja ekipa, ki v kasnejših fazah odpre
poziv za bodoče stanovalce. V fazi konsolidacije projekta je priporočljivo imeti
izbrano končno skupino stanovalcev, ki bo sodelovala pri arhitekturnem,
organizacijskem in finančnem zaključevanju projekta. Interesente se lahko
pridobiva na različne načine, preko spletnih kanalov in dogodkov v živo, ki se v
nadaljevanju pridružijo zadružnim sestankom in skozi proces ugotovijo, ali bi
jih članstvo in bivanje v zadrugi zanimalo. V primeru da je interesentov za
bivanje več kot je prostih mest, se zadružniki odločijo za kriterije izbora in
oblikovanje čakalne liste.

5. PRIDOBITEV ZEMLJIŠČA

Glede na program bivanja se poišče primerno zemljišče ali nepremičnino za
obnovo. Preverijo se tudi možnosti dolgoročnega najema nepremičnine ali
pridobitve stavbne pravice na zemljišču v lasti lokalne skupnosti ali drugih
javnih akterjev.

6. ANGAŽIRANJE STROKOVNE EKIPE

Razvoj stanovanjskega projekta je lahko precej kompleksna naloga, ki terja
specifična znanja, ki jih zadružniki najverjetneje nimajo, zato je potrebno v
proces vključiti zunanje strokovnjake - arhitekte, gradbenike, finančnike in
pravnike.

7. FINANČNO NAČRTOVANJE

Pri finančnem načrtovanju nam je lahko v pomoč Pripomoček za finančno
načrtovanje stanovanjske zadruge, s katerim ocenimo višino in strukturo
stroškov, ki jih bo imela zadruga z investicijo, izračunamo višino stroškovne
najemnine in dobimo okviren vpogled v finančno poslovanje. Stanovanjske
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zadruge običajno stanovalcem zagotavljajo stanovanja po stroškovni
najemnini, ki vključuje proizvodne stroške (stroški zemljišča, komunalne
opreme zemljišča, gradnje, ureditve okolja, projektne dokumentacije,
inženiringa), stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja ter upravljanja in
stroške financiranja.

8. PRIDOBIVANJE FINANCIRANJA

Prične se z iskanjem podpornikov projekta in virov financiranja. Preveri se, če
obstaja možnost so-investiranja s strani občine ali stanovanjskega sklada in če
so na voljo kakšne druge oblike javne finančne podpore. Pozanimamo se o
možnostih črpanja razpisnih sredstev (domačih ali evropskih) ter naredimo
pregled potencialnih zasebnih investitorjev, možnosti mikrokreditiranja in
donacij ter pričnemo pogovore z bankami.

9. PARTICIPATIVNI RAZVOJ PROJEKTA

V tej fazi se bodoči stanovalci poznajo in lahko skupaj dokončno definirajo
število in vrsto stanovanj, skupnostne prostore in program sobivanja, načine
uporabe prostorov, kot tudi kriterije trajnosti, ki naj jim zadošča stanovanjska
stavba in način življenja. Skupaj z arhitekti se finalizira arhitekturna zasnova.

Zadružniki dodatno razdelajo interno organiziranje in nadgradijo zadružna
pravila, pripravijo najemno pogodbo in pogodbo o lastni udeležbi med
bodočim stanovalcem in stanovanjsko zadrugo ter drugo potrebno
dokumentacijo, pri čemer so lahko v pomoč smernice Za stanovanjske
zadruge: Pravni vidiki.

Pripravi se celovita študija ekonomske izvedljivosti projekta, s katero se
podpre ekonomska vzdržnost projekta. Pripravi se finančni načrt in
investicijska shema: definirajo se začetni lastni vložki bodočih stanovalcev,
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bančni kredit in druga povratna in nepovratna sredstva ter izračunajo mesečni
obroki plačil. Pri pripravi je lahko v pomoč Pripomoček za finančno
načrtovanje. Zadružniki s celovito izdelanim projektom in stabilno finančno
konstrukcijo priskrbijo financiranje.

10. PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Arhitekti izdelajo arhitekturni projekt in pripravijo dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Več informacij o postopku pridobitve gradbenega
dovoljenja je dostopnih na spletni strani eUprave.

11. VLAGANJE LASTNE UDELEŽBE

Bodoči stanovalci v stanovanjsko investicijo vložijo lastno udeležbo, ki
ponavadi predstavlja med 10 % in 20 % vrednosti investicije, kar se na primer
lahko uredi v obliki vpisa prostovoljnih deležev ali posojila zadrugi. Za lažje
načrtovanje smo pripravili primer pogodbe o lastni udeležbi, ki je dostopna na
povezavi.

12. ODOBRITEV FINANCIRANJA

Preostanek sredstev se običajno pridobi z bančnim posojilom, za katerega vsa
tveganja prevzame zadruga in ne posamezniki.

13. GRADNJA

Ko stanovanjska zadruga pridobi gradbeno in vsa ostala dovoljenja, prične z
gradnjo. Poskrbeti mora za ustrezen nadzor gradbenih del. Tekom celotnega
procesa pa se o napredku projekta informira vse deležnike.

https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/gradbeno-dovoljenje.html
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14. ZAKLJUČEK GRADBENIH DEL IN PRIDOBITEV UPORABNEGA
DOVOLJENJA

Pred vselitvijo mora zadruga pridobiti uporabno dovljenje, več informacij o
postopku je dostopnih na spletni strani eUprave.

15. VPIS V KATASTER STAVB IN ZEMLJIŠKO KNJIGO

Stavbo in njene dele je potrebno vpisati na Geodetski upravi v kataster
nepremičnin na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje ali
projektant - več o postopku na povezavi.
Na sodišču pa se uredi vpis v zemljiško knjigo - več o postopku na povezavi.

16. VSELITEV IN MESEČNO ODPLAČEVANJE POSOJILA

Zadružniki s stanovanjsko zadrugo podpišejo najemno pogodbo (vzorec katere
je dostopen na povezavi, se vselijo in pričnejo s plačevanjem stroškovne
najemnine, s katerimi zadruga poplačuje kredit. Poleg vplačevanja v rezervni
sklad se lahko zadružna skupnost odloči tudi za oblikovanje posebnih skladov,
npr. solidarnostni sklad, s katerim se pokrijejo najemnine v primeru
kratkotrajne nezmožnosti plačevanja kakega od stanovalcev.

17. TESTNA FAZA SOBIVANJA

Z izkušnjo sobivanja in soupravljanja stavbe zadružniki pridobijo boljše
razumevanje prednosti in morebitnih težav skupnega življenja. Zato lahko
ponovno premislijo način organiziranja in glede na potrebe reorganizirajo
delovne skupine, pogostost srečevanj, poskrbijo za prostorske in
organizacijske izboljšave, nadgradijo hišni red ipd.

https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/uporabno-dovoljenje.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/vpis-stavbe-in-delov-stavb.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/zemljiska-knjiga.html


15

18. SKUPNO ŽIVLJENJE

Bivanje v skupnosti je polno izzivov, zato je pomembno vzpostavljati dobro
vzdušje, gojiti skupnost in razdelati načine soočanja s konfliktnimi situacijami.
V primeru izselitve se zadružniku lastna udeležba povrne, običajno skupaj z v
pogodbi dogovorjenim pribitkom.

19. POPLAČILO VSEH FINANČNIH OBVEZNOSTI - POLNO LASTNIŠTVO
STANOVANJSKE STAVBE

Ko zadruga poplača vse finančne obveznosti do bank in drugih financerjev
pridobi nad stanovanjsko stavbo polno lastništvo, stanovanja so trajno izvzeta
iz nepremičninskega trga.

20. VKLJUČEVANJE LOKALNE SKUPNOSTI

Stanovanjske zadruge se običajno odpirajo v sosesko, v katero so umeščene, in
želijo odgovarjati tudi na potrebe širše skupnosti. Lokalno skupnost se zato
informira o poteku in vsebini projekta ter vzpostavi dialog z njim, da se skozi
projekt kolektivno naslavlja tudi njihove potrebe in morebitne ovire.



1.

Pobuda
in formuliranje

ideje

2.

Ustanovitev
stanovanjske
zadruge

3.

Ugotavljanje
potreb, želja,
zmožnosti

4.

Pristop
novih

zadružnikov

5.

Pridobitev
zemljišča

6.

Angažiranje
strokovne
ekipe

5.a

Možnost
dostopa do
zemljišča
v javni lasti?

7.

Finančno
načrtovanje

8.

Pridobivanje
financiranja

9.

Participativni
razvoj projekta

10.

Pridobitev
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dovoljenj

11.
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udeležbe

12.
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Možnost
javnih

povratnih ali
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15.

Vpis v kataster
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zemljiško knjigo

14.

Pridobitev
uporabnega
dovoljenja

13.

Gradnja

18.a

Protokol
izstopanja

19.

Poplačilo vseh
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polno lastništvo

17.
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sobivanja

16.
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odplačevanje
posojila

18.

Sobivanje

Odobritev
financiranja

Vključevanje
lokalne
skupnosti

0.

Aktivnosti, ki zahtevajo aktivno participacijo zadružne
skupnosti.

Aktivnosti, v katere so vključeni strokovnjaki in pri
katerih zadružna skupnost sodeluje.

RAZVOJ STANOVANJSKE ZADRUGE
V DEVETNAJSTIH KORAKIH



PREDSTAVITEV PARTICIPATIVNIH
PRISTOPOV IN METOD

Delavnice so načrtovani dogodki, ki so namenjeni skupnemu delu na
obravnavani tematiki, reševanju izzivov ali iskanju idej. Pomembno je, da se
vnaprej dobro premislijo tema, dolžina in cilji delavnice. Izbor metod se
prilagodi fazi projekta in ciljem delavnice.

Napotki za moderiranje

Moderiranje je vnaprej pripravljen proces z jasno zastavljenimi cilji srečanja.
Prevzame ga lahko nekdo izmed zadružnikov ali pa se za to nalogo angažira
zunanji sodelavec. Dobro je, da ima moderator izkušnje z vodenjem procesov
ali se je pripravljen na to vlogo pripraviti, da je dobro časovno organiziran in
procesno orientiran. V svojem usmerjanju procesa mora ostati nevtralen
(osredotoča se zgolj na proces in ne na vsebino), nepristransko usmerja proces
k skupni rešitvi oz. dogovoru. Biti mora dober poslušalec, omogočati dialog,
poskrbeti, da v prostoru vsi dobijo besedo ter z izmenično uporabo
individualnega in skupinskega dela skupino pripeljati do dogovora, ki je vsem
sprejemljiv. Skrbi za časovni okvir in se ga drži. Ohranja prilagodljivost in
prožnost procesa in ko se zgodi, da se skupina zatakne in ne ve, kako
nadaljevati, zna poiskati rešitve. Proces dokumentira in ga po koncu delavnice
posreduje udeležencem in drugim deležnikom.

I. DELAVNICA

Pri razvijanju stanovanjske zadruge prehajamo od skupnega snovanja k
aktivnemu individualnemu delu in delu v delovnih skupinah ter se vračamo k
skupnim razmislekom in sprejemanju odločitev. Da je ta proces kar se da
vključujoč, se lahko poslužujemo različnih pristopov in metod - nekaj jih
predstavljamo v nadaljevanju.
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Priprava na delavnico/srečanje:

Moderator pripravi dnevni red in določi cilje posameznih sklopov.
Pripravi in razpošlje vabila na srečanje s kratkim opisom in z vsemi ključnimi
informacijami.
Pripravi vse potrebnemateriale (vključno z načrti, delavniškimi pripomočki) ter
primeren prostor.
Preveri udeležbo in jo po potrebi spodbudi.
Pošlje opomnik za srečanjem z vsemi potrebnimi informacijami.

Okviren potek delavnice:

1. UVOD V DELAVNICO IN DOLOČITEV CILJEV SREČANJA: Uvod v delavnico je
priporočljivo izvesti na vsakem srečanju, namenjen je temu, da se udeleženci
med seboj povežejo in da se osredotočijo na namen, cilj delavnice in vsebino
procesa. Delavnica se lahko začne s preprostim pozitivnim vprašanjem ali
‘ogrevalno’ aktivnostjo, npr. lahko se jih povpraša kaj pričakujejo od delavnice.
Bistveno je, da v uvodu vsi dobijo glas.
2. DNEVNI RED IN PREDSTAVITEV TEMATIKE: Moderator predstavi dnevni red,
tematiko, ki bo obravnavana in cilj delavnice ter pravila komunikacije. Tematiko
predstavimo na način, ki je razumljiv vsem prisotnim.
3. AKTIVNOST: Aktivnosti so namenjene razmišljanju, razpravi, izmenjavi idej in
oblikovanju skupnih zaključkov. Uporabljena metodologija je prilagojena fazi
projekta, ciljem srečanja, številu udeležencev in njihovemu znanju.
4. ZAKLJUČEK: Na koncu delavnice povzamemo ugotovitve in se dogovorimo
o nadaljnjih korakih. Vloga moderatorja je, da poskrbi za zapisnik srečanja,
dokumentacijo procesa in zaključkov. Povzetek naj bo deljen z vsemi člani
zadruge in relevantnimi deležniki.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj delavniških metod, ki se jih lahko
uporabi v procesu razvoja stanovanjske zadruge.
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VIHARJENJE MOŽGANOV

Gre za verbalno metodo reševanja problemov, ki se uporablja v manjših
skupinah s tri do devet člani. Njen cilj je generiranje čim večjega števila idej, ki
se jih med podajanjem ne kritizira. Do idej se skupina opredeljuje kasneje, ko
se nabor izčrpa.

V večjih skupinah se lahko viharjenje možganov izvede v kombinaciji pisne in
pogovorne oblike. Vsak od sodelujočih znotraj skupine prejme list na katerega
napiše svoje ideje/rešitve na zastavljeno vprašanje/problem. Po izteku
omejenega časa si vsi v skupini ogledajo zapisane ideje, nato se vrnejo k svojem
zapisu in dodajo nove ideje/spremembe. V drugem krogu se predloge vrednoti
in o njih razpravlja.

Še en od načinov izvedbe viharjenja možganov je v manjših skupinah. Vsak član
skupine prispeva ideje, ki se zapišejo na list papirja, v nadaljevanju listi med
skupinami zaokrožijo in sodelujoči k originalni ideji predlagajo izboljšave in
dodajo svoje ideje.⁴

SVETOVNA KAVARNA

Metoda svetovne kavarne omogoča, da udeleženci v majhnih skupinah
razpravljajo o izbranih temah (vprašanjih, idejah). V pomoč je lahko pri
oblikovanju akcijskega načrta, skupnemu razvoju strategij, za pridobitev
povratnih informacij o že pripravljenih predlogih in za razvoj predlogov
izboljšav.

30 min

2 h - 4 h

⁴ Sanoff, H. (2000). Community Participation Methods in Design and Planning. Dostopno
5. 7. 2022 na https://www.researchgate.net/publication/235700897_Community_Participation-
_Methods_in_Design_and_Planning
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Aktivnost poteka v več krogih, ki ponavadi trajajo med 20 in 45 minut - odvisno
od kompleksnosti teme. Za enim omizjem sedi štiri do osem ljudi, ki se
pogovarjajo o izbrani temi, vsako omizje pokriva svojo temo. Z namenom
aktivacije obeh delov možganov, tako ustvarjalnega kot racionalnega, je na mizi
pripravljen list papirja in pisala različnih barv, da lahko udeleženci svoje ideje
tudi narišejo in zapišejo. Za vsakim omizjem nekdo prevzame vlogo
“gostitelja”, ki zagotavlja odprto in prijazno vzdušje. Gostitelj poskrbi da lahko
vsi sodelujejo in da so vse pomembne misli, ideje in povezave zabeležene. Po
pretečenem krogu gostitelj ostane za mizo, ostali udeleženci pa se
premaknejo k naslednjemu omizju. Gostitelj, ki posamezno omizje vodi skozi
vse pogovorne kroge, sprejme nove udeležence omizja, jim predstavi
dosedanji pogovor, povzame glavne ideje in ključne ugotovitve, jih spodbudi k
deljenju njihovih idej ter povezovanju in vključevanju dognanj iz prejšnjega
omizja, tako se plete kolektivno razumevanje problematike in ustvarjanja
rešitev.

Svetovna kavarna se zaključi s fazo refleksije. Po zaključenih krogih, ko so vsi
udeleženci sodelovali na vseh omizjih, gostitelji v 10 minutah povzamejo
ugotovitve. Po predstavitvah se v razpravo lahko vključijo ostali udeleženci. V
zaključku moderator pojasni, kaj se bo zgodilo z rezultati svetovne kavarne,
npr. združevanje idej in vpogledov ter poglobljena analiza s ciljem razvoja
ustrezne rešitve.⁵

⁵ The World Cafe (b.d.) World Cafe Method. Dostopno na http://theworldcafe.com/key-
concepts-resources/world-cafe-method/ in
User Participation. (b.d.) Participativne metode: Svetovna kavarna. Dostopno na https://
www.user-participation.eu/sl/nacrtovanje-procesa/5-korak-participativne-metode/
nacrtovanje-prihodnosti-vizije-strategije-projekti/svetovna-kavarna
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⁶ Plays in Business. (b.d.) ProAction Café. Dostopno na https://www.plays-in-business.com/pro-
action-cafe/

PROAKTIVNA KAVARNA

Gre za metodo, s katero udeleženci skozi strukturiran in k akciji usmerjen
pogovor naslavljajo predlagane ideje, vprašanja ali projekte. Pogovor poteka za
omizjem, na katerem sodeluje štiri do pet ljudi. Udeleženci prehajajo med
omizji, tako se ideje nadgrajujejo, oplajajo in razvijajo. Tekom srečanja se
izvedejo trije krogi pogovorov v trajanju 20-30 min. Usmerjajo jih vprašanja, ki
so v pomoč pri poglabljanju in fokusiranju pogovorov.

V prvem krogu dodatno raziščemo in razdelamo idejo, vprašanje oz. predlog
projekta in njihov namen. V drugem krogu ugotavljamo, kaj manjka, katerih
perspektiv in možnosti še nismo upoštevali in kako narediti projekt izvedljiv. V
tretjem krogu se vprašamo, kaj smo novega dognali o začetni ideji, vprašanju
oz. projektu, kaj smo se ob tem naučili o nas samih, kateri so naslednji koraki
ter kaj potrebujemo, da bi jih lahko izvedli. Srečanje se konča v skupnem
krogu, kjer predlagatelji predstavijo dognanja in naslednje korake.⁶

TEHNOLOGIJA ODPRTEGA
PROSTORA

Gre za moderatorsko metodo, ki je primerna v situacijah, ko je delovna naloga
kompleksna, vključeni ljudje in ideje raznoliki, želja po razrešitvi (pa tudi
možnost potencialnega konflikta) visoka, ljudje pa do teme kažejo visoko
stopnjo interesa in predanosti ter v proces vstopajo prostovoljno. Spodbuja
inovativen in produktiven pristop ter uporabo aktivne razprave za reševanje
skrbi in težav, ki si jih deli skupnost.

2 h 30 min - 3 h

1 - 3 dni / redna tedenska srečanja
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Udeleženci sami načrtujejo agendo in izvedejo samo-organizirane delovne
seje (ki jih planirajo za 30 min, 45 min, 60 min ali 90 min) na teme, ki so
povezane z osrednjim namenom srečanja. Srečanje se začne brez
formalizirane agende, to zastavijo udeleženci skupaj. Udeleženci predlagajo
teme za delovne skupine tako, da jih zapišejo na post-it listke. Podobni
predlogi tem se združijo v eno delovno skupino. Za vsako temo se določi
termin izvedbe. Udeleženci se razporedijo v skupine glede na interes. Vsak se
lahko, če uspe uskladiti termine, pridruži toliko delovnim skupinam kot želi in
prične se delo. Poskrbi se, da so premisleki, ugotovitve, načrti delovne skupine
zapisani in v nadaljevanju dostopni vsem udeležencem. Odprti prostor se
konča s skupno refleksijo o izkušnji s procesom in idejami za naprej.⁷

VIZUALNE METODE

Vizualne metode so metode omogočajo lažjo predstavo obravnavane
tematike, posebno v skupinah ljudi z različnim nivojem znanja o temi. Vizualne
metode so še posebej uporabne pri prostorskem načrtovanju stanovanjske
zadruge.

MAPIRANJE: Za podlago uporabimo velik zemljevid/načrt stavbe na katerega
posamezniki označujejo značilnosti, ki jih povezujejo z določenim prostorom
(npr.: označitev pogostosti uporabe, opis izkušnje prostora). Sodelujočim lahko
damo možnost, da načrt razrežejo in med prostori ustvarijo nove povezave in
odnose. Metoda omogoča vizualno izražanje idej udeležencev in boljšo
prostorsko predstavo.

⁷ OpenSpaceWorld.org. (b.d.). What is Open Space Technology? Dostopno na https://
openspaceworld.org/wp2/what-is/ in Plays In Business. (b.d.). Open Space Technology.
Dostopno na https://www.plays-in-business.com/open-space-technology/ in
Owen., H. (b.d.) Open Space Technology A User's uide Dostopno 5.7.2022 na https://
elementaleducation.com/wp-content/uploads/temp/OpenSpaceTechnology--UsersGuide.pdf
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PROSTORSKE POVEZAVE: Cilj je razumeti odnos med programi in ugotoviti,
kako učinkovito organizirati prostore znotraj stavbe glede na potrebe
stanovalcev. Večja skupina se razdeli na manjše skupine, s tremi do štirimi
člani. Vsaka skupina prejme papir in kartice z navedenimi prostori (vhod,
hodnik, pralnica, dnevna soba, spalnica, skupnostna večnamenska soba,
kuhinja, dnevna soba, kopalnica, skupnostna kuhinja, skupna kopalnica,
shramba, dvigalo, telovadnica, trgovinica, prostor za odlaganje smeti, vrt,
dvorišče, shramba, itd. ter prazne kartice, na katere lahko udeleženci napišejo
prostore, ki niso bili predhodno predvideni). Na papir razvrstijo posamezne
prostore, ki bi jih želeli v stanovanjski zadrugi, drug poleg drugega, glede na
želeno postavitev. Poleg prostorov zabeležijo, zakaj je pomembno, da sta
prostora en blizu drugega, pri tem pa naj upoštevajo svoje potrebe in želje in
ne razmišljajo le o običajni postavitvi prostorov. Skupine predstavijo svoje
ugotovitve.⁸

⁸ Hwang, T. in Fellow, R. (2012). Participatory Design Toolkit Using community engagement to
improve the design and performance of affordable housing Dostopno 8. 7. 2022 na https://
www.greencommunitiesonline.org/sites/default/files/participatory-design-toolkit.pdf

IGRE

Igre se v skupini uporabljajo za odkrivanje idej, vrednot in odzivov in kot
komunikacijsko orodje, kar lahko pripomore k boljšemu razumevanju sebe in
drugih. Lahko se uporabijo tudi za testiranje različnih scenarijev.

Stanovanjski kompromisi: Gre za igro, v kateri se udeleženci urijo v usklajevanju
želj in sprejemanju kompromisov, da bi prišli do skupne rešitve. Koncept
sprejemanja kompromisov je integralni del participativnih procesov. Pri
sprejemanju odločitev o stanovanjih in bivanjskih pogojih se običajno soočamo
z omejitvami, ko se je potrebno nečemu odpovedati, da bi pridobili nekaj

1 h
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drugega. Tako mora skupina tehtati prednosti in slabosti razpoložljivih
možnosti, ki imajo določene značilnosti in njihovo ceno. Udeleženci
razpolagajo s proračunom, s katerim lahko gradijo stanovanja in skupnostne
prostore v stanovanjski zadrugi, pri čemer se odločajo o stanovanjih različnih
tipologij, različnih skupnostnih prostorih, raznovrstnih materialih ipd. A ker je
proračun omejen, z njim ne morejo zadostiti vseh želja in izbrati vseh
elementov najvišje kakovosti, ampak morajo sprejemati kompromise. Cilj igre
je tako z omejenim proračunom zgraditi stanovanjsko zadrugo, ki bo za vse
sprejemljiva.⁹

⁹ Sanoff, H. (2000). Community Participation Methods in Design and Planning. Dostopno 5. 7.
2022 na https://www.researchgate.net/publication/235700897_Community_Participation-
_Methods_in_Design_and_Planning

¹⁰ Community engagement for social inclusion (b.d.) Teorija spremembe. Dostopno 5. 7. 2022 na
https://www.community-atlas.net/sl/vodnik/teorija-spremembe.html

TEORIJA SPREMEMBE

Teorija spremembe je postopek skupinskega mapiranja izidov, s katerimi bomo
dosegli želeno spremembo v naši stanovanjski skupnosti, soseski, mestu. Z
metodo predvidimo končni rezultat in vmesne cilje, ki jih moramo doseči na
poti do želene spremembe. Metoda se začne z risbo neoprijemljivega
rezultata (npr. dobro počutje vseh članov stanovanjske skupnosti), nato
vzvratno začrtamo pot do želene spremembe. Iščemo torej odgovore na
vprašanje „kakšni konkretni koraki in vmesni rezultati se morajo zgoditi, da bi
dosegli končni rezultat?". Ko se skupina dogovori o ustrezni poti za doseganje
želene spremembe, se oblikuje načrt ukrepov, ki bodo prispevali k doseganju
vmesnih rezultatov.¹⁰

1 dan ali več srečanj v obdobju
enega ali dveh mesecev
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PRIMER DELAVNICE
UVODNA DELAVNICA: SKUPNOSTNI PROSTORI V STANOVANJSKI ZADRUGI

CILJ DELAVNICE: Razmisliti o skupnostnih prostorih, podati predloge za
skupnostne prostore, ki naj jih vključuje stanovanjska zadruga

2 h 30 min

PROGRAM:

1. Uvod (15 min)

• Predstavitveni krog

• Moderator predstavi pravila igre (vsak glas šteje, prostovoljno vključevanje
v pogovor, velja pravilo, če tvojega glasu ni slišati – spregovori, če tvoj glas
zaseda preveč prostora – utihni, ena oseba govori naenkrat, svoje
predloge podkrepi z razlago in s tem zagotovi konstruktivnost predlogov,
če debata skrene, jo moderator prekine, in vsebino, ki za trenutno
delavnico ni relevantna »parkira na parkirišče«, in jo predlaga za obdelavo
na naslednjih srečanjih)

2. Delo po skupinah, približno 6 udeležencev/skupino (1 h 25 min)

• Vsak udeleženec prejme listke, na katerih so definirani skupnostni
prostori: kolesarnica, balkon/terasa, pralnica/sušilnica, delavnica, vrtiček,
shramba, večnamenski prostor in nekaj praznih listkov, na katere lahko
udeleženci zabeležijo svoje predloge

• Vsaka skupina prejme deset parov listov (A2), v vsakem paru je en list s
koordinatnim sistemom – x os (si želim / si ne želim), y os (težko izvedljivo
/ lahko izvedljivo) in na drugem tabela s prednostmi/koristmi in slabostmi/
težavami in potencialnimi odgovori nanje.
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•Vsaka skupina določi zapisnikarja.

•Vsak od udeležencev postavi listek s skupnostnim prostorom v koordinatni
sistem, v skladu s svojimi preferencami in razumevanjem težavnosti
vzpostavljanja in upravljanja skupnostnega prostora.

• Sledi krog, kjer vsak od udeležencev razloži, zakaj je umestil skupnostni
prostor na izbrano mesto v koordinatnem sistemu, in obrazloži, zakaj bi
določen prostor potreboval oz. zakaj se mu zdi nepotreben. Ob enem
razmišlja o prednostih/koristih in slabostih/težavah vzpostavljanja takega
prostora in o tem, kako bi lahko težave naslovili. Zapisnikar vse zapisuje na
priložen list papirja.

•Ko vsi izrazijo svoje mnenje in nimajo dodatnih predlogov, lahko udeleženci
po potrebi prestavijo svoj listek na koordinatnem sistemu, če se je njihovo
videnje določenega skupnostnega prostora na podlagi razprave spremenilo.

•Zapisnikar naredi fotografijo začetnega in končnega stanja koordinatnega
sistema.

•Skupina ponovi isti proces za vse predlagane skupnostne prostore.

3. Odmor (5 min)

4. Poročanje o dognanjih posamezne skupine in razprava (40 min)

5. Zaključek (5 min)

•Moderator zaključi, strne glavna dognanja, udeležencem pove, da bodo
rezultati delavniškega dela dostopni v spletni obliki za morebitne dodatne
komentarje, kjer bodo udeleženci imeli tudi možnost glasovanja za ali proti
vzpostavitvi posameznega skupnostnega prostora. Predlogi glede skupnostnih
prostorov bodo nato preučeni s strani arhitekturne in finančne delovne
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Razvoj stanovanjske zadruge vseskozi poteka tudi skozi neformalno
komunikacijo med zadružniki, med zadružniki in drugimi deležniki ter v
kombinaciji z drugimi metodami (delavnico, anketo, razstavo, javno razpravo,
itd.). Pomembno je, da si pomembne ugotovitve do katerih smo prišli skozi
neformalno komunikacijo zabeležimo.

II. NEFORMALNA KOMUNIKACIJA

skupine, ki bodo na želje bodočih stanovalcev podali svoje strokovne
komentarje in predloge. Po potrebi se na temo odločanja o skupnostnih
prostorih izvedejo dodatne delavnice.

Foto: Rok Ramšak
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Urbani sprehod je lahko uporabna metoda pri razmislekih o umestitvi
stanovanjske zadruge v prostor. Vnaprej določimo traso in temo sprehoda.
Vodja sprehoda vodi pogovor z izpostavljanjem zanimivih značilnosti in
pripovedovanjem zgodb o soseski. K deljenju zgodb, mnenj, opažanj pa so
povabljeni tudi udeleženci. Urbani sprehod ponudi priložnost za srečanje s
sosedi ter razpravo o svojih zamislih in predstavah o soseski ter nam omogoči,
da pridobimo širši nabor informacij o obravnavanem območju in uporabniški
izkušnji. Na Inštitutu za politike prostora so pripravili priročnik za organizacijo
urbanih sprehodov (https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2012/04/
Janes-Walk-web.pdf), ki je lahko v pomoč pri organizaciji sprehoda.¹¹

Intervencija v prostoru je lahko zanimiva oblika ozaveščanja širše javnosti o
obravnavani tematiki/projektu in je lahko zastavljena interaktivno. Kot primera
navajamo Spomenik stanovanjski krizi, s katerim smo opozorili na pereče
stanje na stanovanjskem trgu in odprli razpravo o alternativnih stanovanjskih
rešitvah in postavitev skupnostne dnevne sobe z manjšo razstavo na temo
stanovanjskih zadrug, ki je bila izvedena v sklopu projekta Za stanovanjske
zadruge. Prijazna atmosfera dnevne sobe, umeščene v javni prostor, je budila
radovednost in vabila mimoidoče k ogledu razstave in dialogu, s ciljem

III. URBANI SPREHOD

IV. INTERVENCIJA V PROSTORU

¹¹ Očkerl, P., Cerar, A., Simoneti, M. in Pterlin, M. (2017). Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z
javnostjo pri urejanju prostora Dostopno 11.7.2022 na povezavi http://ipop.si/wp/wp-content/
uploads/2018/01/Z-IPoP-Prirocnik-za-boljse-
in-lazje-sodelovanje-z-javnostjo-pri-urejanju-
prostora.pdf

1 h
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ozaveščanja in informiranja o stanovanjskem zadružništvu in pomenu
skupnostnih prostorov ter pridobivanja vpogleda v razumevanje problematike
ter povratnih informacij o predlaganih rešitvah.

Foto: Nejc Trampuž
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Foto: Nejc Trampuž
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Razstava je namenjena predstavitvi projekta širši/lokalni javnosti oz. njihovem
ozaveščanju. Pomembno je, da je predstavitev prilagojena znanju obiskovalcev.

Za učinkovito izvedbo javne razprave pripravimo uvod in načrt razprave. Javna
razprava naj bo organizirana ob času, ki ustreza čim več posameznikom.

V. RAZSTAVA

VI. JAVNA RAZPRAVA

Foto: Goran Jakovac

do 2 h
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Pomembno je, da se jih na razpravo pravočasno povabi, pri čemer naj se
uporabi različna sredstva (lokalni radio, občinsko glasilo, spletna objava,
plakati, …). Ker se na javno razpravo ljudje običajno ne prijavijo vnaprej, imamo
pripravljenih več scenarijev izvedbe. Izberemo tistega, ki ustreza številu
udeležencev. V uvodu jasno predstavimo temo razprave in proces poteka. Pri
predstavitvah si lahko pomagamo z vizualnimi prezentacijami, tablami ipd.
Pomembno je, da vzpostavimo pogoje, v katerih ima čim več udeležencev
priložnost za izraz svojega stališča. Tekom razprave je smiselno prispevke
udeležencev sproti zapisovati, saj si s tem olajšamo povzemanje rezultatov.¹²
Ko je to smiselno, lahko udeleženci na koncu javne razprave glasujejo o
sklepih, ki se jih v nadaljevanju primerno upošteva pri načrtovanju stanovanjske
zadruge, njenem umeščanju v prostor, oblikovanju javnega programa, ki ga bo
stanovanjska zadruga ponujala ipd.

¹² Očkerl, P., Cerar, A., Simoneti, M. in Pterlin, M. (2017). Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z
javnostjo pri urejanju prostora Dostopno 11.7.2022 na povezavi http://ipop.si/wp/wp-content/
uploads/2018/01/Z-IPoP-Prirocnik-za-boljse-in-lazje-sodelovanje-z-javnostjo-pri-urejanju-
prostora.pdf

Metoda je primerna za pridobivanje specifičnih informacij in ločenih mnenj
posameznikov, npr. intervjuji z bodočimi stanovalci o željah, skrbeh in
finančnih zmožnostih posameznega gospodinjstva ali intervjuji z obstoječimi
prebivalci soseske v katero bo umeščena stanovanja zadruga o njihovih
potrebah in skrbeh glede novega projekta. Na intervju se pripravimo z
oblikovanjem vodila za izvedbo intervjuja. Intervjuvanca seznanimo z namenom
intervjuja in načinom uporabe v intervjuju zbranih informacij. Če intervjuvancu
ustreza, intervju posnamemo, kar nam lahko olajša nadaljnje delo.

VII. INTERVJU 30 min
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Metoda je primerna za pridobivanje specifičnih informacij in ločenih mnenj
posameznikov, npr. intervjuji z bodočimi stanovalci o željah, skrbeh in
finančnih zmožnostih posameznega gospodinjstva ali intervjuji z obstoječimi
prebivalci soseske v katero bo umeščena stanovanja zadruga o njihovih
potrebah in skrbeh glede novega projekta. Na intervju se pripravimo z
oblikovanjem vodila za izvedbo intervjuja. Intervjuvanca seznanimo z namenom
intervjuja in načinom uporabe v intervjuju zbranih informacij. Če intervjuvancu
ustreza, intervju posnamemo, kar nam lahko olajša nadaljnje delo.

VIII. ANKETA
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PRIMER PARTICIPATIVNEGA OBLIKOVANJA V
STANOVANJSKI ZADRUGI LA BORDA

V razvoj stanovanjske zadruge La Borda je bila bodoča stanovanjska skupnost
vključena od samega začetka. V nadaljevanju kratko predstavljamo proces
oblikovanja skupne pralnice.¹³

V delovnih skupinah je potekalo aktivno delo na posameznih vidikih projekta.
Ena izmed njih je bila delovna skupina za sobivanje, ki se je dobivala vsakih
štirinajst dni in katere cilj je bil ustvarjanje pogojev za gradnjo delujoče
skupnosti in prijetno skupno življenje. Ukvarjali so se predvsem z oblikovanjem
predlogov rešitev za skupne prostore in njihovo organizacijo, skupne storitve
ter souporabo pripomočkov. Ena od njihovih nalog je bila oblikovanje skupne
pralnice. Medtem ko so posamezne delovne skupine aktivno pripravljale
rešitve, so se pomembne odločitve sprejemale skupaj na občnem zboru, ki je
v času razvoja projekta potekal najmanj enkrat mesečno.

Delovna skupina za sobivanje je v izhodišču pripravila vprašalnik, preko
katerega je želela bolje spoznati skupnost in njene vrednote, demografijo,
preference glede organizacije sobivanja ipd.. Rezultati so predstavljali vodilo
pri oblikovanju rešitev. Obenem so naredili pregled obstoječih načinov
organiziranja skupne pralnice v različnih obstoječih stanovanjskih projektih
doma in v tujini. Te so umestili na koordinatni sistem glede na način
organizacije, samoorganizirana pralnica - zunanja storitev, individualna
uporaba - kolektivna uporaba, ter znotraj delovne skupine razpravljali o
različnih scenarijih. Prišli so do dveh predlogov scenarijev z razdelano
uporabniško izkušnjo, ki sta se zdela najbolj smiselna glede na potrebe
skupnosti, izražene v odgovorih na anketni vprašalnik. Pri pripravi predlogov so
poleg delovne skupine za sobivanje sodelovali tudi arhitekti.

¹³ Garcia i Mateu, A. (2016). Designing with transitioning communities — The case of La Borda.
Dostopno 11. 7. 2022 na https://www.researchgate.net/publication/
312055961_Designing_with_transitioning_communities_-_The_case_of_La_Borda
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Scenarija so vsem zadružnikom predstavili na delavnici, da bi pridobili povratne
informacije in skupaj prišli do izbora. Za lažje razumevanje scenarijev, v smislu
uporabe prostora, pripomočkov, povezanih stroškov in obvez, vezanih na
upravljanje so pripravili prototip storitve v realni velikosti. Uporabniki so ob
pomoči facilitatorja spoznali funkcije pralnice in dva možna načina organizacije
- samoupravljanje ali z zunanjim upravljalcem. Predstavitvi modela je sledila
razprava in deljenje idej za izboljšave. Zadružniki na delavnici med obema
scenarijema niso uspeli oblikovati jasnih preferenc. Delovna skupina je zato
scenarija še dodatno razdelala in pripravila izračune porabe, stroškov, število
potrebnih strojev, okoljski odtis in ekološkost posameznih izbir itd. Podrobna
razdelava in njihova vizualna predstavitev je ponudila boljšo predstavo o
prednostih in slabostih ter v nadaljevanju procesa omogočila sprejetje
informirane odločitve.

Tekom procesa iskanja rešitev za skupno pralnico in razvoja drugih aspektov
stanovanjskega projekta, je skupina doživela krizo, ki pa so jo uspeli
konstruktivno nasloviti. Oblikovala se je delovna skupina za soočanje s konflikti,
ki je organizirala skupščino, na kateri je vzpostavila odprti in varni prostor za
pogovor o tem, kako so prišli v obstoječe stanje, kaki so njihovi občutki glede
tega, kaj predstavlja zadružni projekt za vsakega posameznika in kaj za skupino.
Na srečanju so izdelali zemljevid mnenj, čustev in predlogov ter skozi
vizualizacijo problematike prišli do skupnih zaključkov in ponovno definirali cilje
projekta. Ob enem so ugotovili, da je za ustvarjanje skupne zgodbe pomembna
revizija in vizualizacija do sedaj sprejetih dogovorov, ki so se do takrat nabirali
v nepreglednih in dolgih dokumentih v skupnih mapah. Konstruktivno soočenje
s krizo je olajšalo nadaljnje delo pri vzpostavljanju stanovanjske zadruge.
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Foto: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
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