Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 20. 12. 2020
Število objav: 2
Internet: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 1
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 1
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Naslov

Selnici ob Dravi razhajanja zaradi načrtovane naprave za predelavo odpadkov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 19. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Zakon o prostorskem načrtovanju

...drugače. V tem primeru pa sta županja in občinska uprava zaobšli zakon o upravnem postopku, prizadetih namreč o
projektu niso obvestili, zaobšli pa so tudi zakon o prostorskem načrtovanju. Elaborat, ki je bil narejen za lokacijsko
preveritev, je zlagan in zakonsko nesprejemljiv," je pred dnevi za časnik Večer povedal predstavnik iniciative...
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Selnici ob Dravi razhajanja zaradi načrtovane
naprave za predelavo odpadkov
V Selnici ob Dravi namerava mariborsko komunalno podjetje Snaga postaviti pilotno napravo za predelavo biološko
razgradljivih odpadkov v okviru projekta Urban Soil 4 Food, a del tamkajšnjih prebivalcev temu nasprotuje. Njihovim
pomislekom je v četrtek prisluhnil tudi občinski svet.
"Občinski svetniki so se seznanili z zadevo in občinska uprava se bo skupaj z lastnikom in civilno iniciativo ponovno
pogovorila, kako naprej," je po seji za STA povedala županja Vlasta Krmelj. Prepričana je, da je to najboljša možnost, da
najdejo "neko skupno rešitev".
Stavbna pravica je bila podeljena Snagi lani na zasebnem zemljišču v velikosti 3200 kvadratnih metrov v Spodnji Selnici,
medtem ko naj bi površina samega objekta, po napovedih montažnega industrijskega šotora, znašala 700 kvadratnih
metrov. Umestitev objekta v prostor je bila predvidena že z občinskim prostorskim načrtom v letu 2017, a izključno za
ravnanje z nenevarnimi odpadki, zdaj pa projekt čaka na gradbeno dovoljenje.
Zaradi tega se je letos oblikovala Civilna iniciativa ZA Selnico, ki s podpisi 550 občanov zahteva, da občina odstopi od
tega dogovora. Prepričani so, da javnost o tem projektu ni bila ustrezno obveščena, zato tudi ne verjamejo navedbam o
njegovi začasnosti in neškodljivosti za okolje.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V Snagi poudarjajo, da gre za manjšo učno napravo, s katero bodo preučili možnosti predelave biološko razgradljivih
odpadkov, predvsem lesnih ostankov, v material, s katerim bi lahko sanirali degradirano območje, na katerem se bo ta
naprava nahajala. Vanjo naj bi prihajalo največ 900 kilogramov odpadkov na dan oziroma 333 ton letno. "Gre za
minimalne količine, ki bodo ob pobiranju bioloških odpadkov v občini prepeljani na to lokacijo, nekje ena traktorska
prikolica na teden," so zapisali v gradivu za četrtkovo sejo občinskega sveta.
Poudarili so, da bo naprava delovala največ tri leta, "zato tudi ni možno izvajanje dejavnosti, ki bi lahko škodljivo vplivale
na okolje". "Izpostavljeni dvomi glede hrupa, smradu in povečanega prometa so sicer upravičeni, a je treba poudariti, da
je zaradi stroge okoljske zakonodaje potrebno ob postavitvi in delovanju naprave poskrbeti za številne ukrepe za
preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje," so navedli.
V civilni iniciativi pa vztrajajo, da o gradnji "bioplinarne in kompostarne" v lokalnih novicah doslej ni bilo niti stavka, kar
nakazuje, da jim je bil projekt "namerno zamolčan". "Nobeden od naštetih tehnoloških postopkov ni nov, niti se ne
uporablja kakšna nepoznana metoda ali tehnika, ki je pred tem še ni bilo v tovrstnem procesu. To ni nikakršen pilotni
projekt, saj je tehnologija za kompostiranje že dolgo osvojena," so sporočili.
"Če bi šlo za nek pošten projekt in bi investitor stopil do nas ter razložil, za kaj gre, bi verjetno reagirali drugače. V tem
primeru pa sta županja in občinska uprava zaobšli zakon o upravnem postopku, prizadetih namreč o projektu niso
obvestili, zaobšli pa so tudi zakon o prostorskem načrtovanju. Elaborat, ki je bil narejen za lokacijsko preveritev, je zlagan
in zakonsko nesprejemljiv," je pred dnevi za časnik Večer povedal predstavnik iniciative Franc Kit.
Postavitev naprave je del projekta Urban Soil 4 Food, ki ga izvaja mariborski Inštitut Wcycle s ciljem razvoja uporabe
odpadkov za uporabne zemljine. Najprej so jo nameravali postaviti na odlagališču odpadkov v Dogošah pri Mariboru. A
so nato po pisanju Večera pridobili drug evropski projekt, za katerega je zemljišče v Dogošah primernejše, za oba pa ni
prostora.
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Življenje za štirimi stenami
ogradami

in s

psihološkimi

Zaradi covidnih razmer in ukrepov, kot je socialna izolacija, smo se ljudje znašli sredi težke
preizkušnje, ki jo vsi doživljamo prvič. Med drugim smo delo iz služb prinesli v svoje domove, na
daljavo se šolajo naši otroci. Naši domovi so postali pisarne, šole, bifeji in hkrati telovadnice, torej
smo jih morali prilagoditi v arhitekturnem smislu, sami pa se na novo situacijo privaditi še
psihološko.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Fotografije 1/5

Previous
Next

(Foto: AP)

Zasebni prostor je na neki način postal tudi javni prostor, saj prek družbenih omrežij in drugih
komunikacijskih ter izobraževalnih platform »vstopajo«
razgaljamo del svojega intimnega življenja,

ki

k

nam še drugi,

s

čimer nenazadnje

ga pred koronavirusom nikakor ne bi.

Družinska dinamika v naših domovih nedvomno zdaj poteka drugače, prerazporedile so se
družinske vloge, treba je bilo postaviti nova pravila, vpeljati morda drugačen način komuniciranja.
Večino časa preživljamo doma, prisiljeni smo sobivati, kar je razgalilo prenekatere potlačene stiske,
probleme, lahko pa je dobre odnose,

ki

so vladali že prej, le še poglobilo. Za mnoge je dom v teh

časih postal edino varno zatočišče, kot pravi tudi dr. Eva Boštjančič

,

vodja katedre za psihologijo

dela in organizacij z oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti. Toda ali bomo ljudje zaradi
izkušnje

s

koronavirusom postali manj družabna bitja? Psihologi verjamejo, da ne, ker tega
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preprosto ne smemo dopustiti. Se bo pa očitno predrugačil (in se tudi mora) pogled na našo kultura
bivanja, so prepričani arhitekti.

Dom kot prostor dela
Naša stanovanja v zadnjih 30 letih

z

razvojem informacijske tehnologije, fleksibilizacijo trga dela in

prekarnimi zaposlitvami postajajo tudi prostori dela, opozarja Anja Planišček

,

izredna profesorica

na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo: »Stanovanje ni več prostor zasebnosti, odmik od javnega
življenja,

ki

ga je z ločitvijo bivanja in dela prinesla moderna doba. Če karikiram: sodobno

stanovanje postaja vse bolj podobno veliki srednjeveški hiši, v kateri so se prekrivale številne
dejavnosti, od bivanja do trgovanja, produkcije in srečevanj. Če se je to do zdaj dogajalo nekako
postopoma, se je

v

času epidemije radikalno poglobilo. Stanovanja so postala ne le prostori bivanja,

dela, učenja, študija, ampak tudi naš osnovni življenjski teritorij, omejen

s

stenami in ograjami.«

Večina ljudi se je zato morala spopasti z »reorganizacijo« ne le stanovanj, temveč tudi življenj
celoti, opozarja arhitektka, saj spremembe še težje kot

v

v

fizičnem oziroma prostorskem smislu

prenesemo psihično. Zato so se zdaj izluščila prenekatera vprašanja,

ki

se nanašajo na kakovost

stanovanj in stanovanjsko arhitekturo: kako je stanovanje zasnovano, je dovolj prostorno za vse
omenjene dejavnosti, kakšno je razmerje med skupnimi in zasebnimi prostori, obstaja kotiček za
umik v intimo, je pozimi dovolj toplo, je dovolj svetlo.
Zaradi koronavirusa se je nedvomno mnogo ljudi v Sloveniji znašlo v stanovanjski stiski, »saj so
naša stanovanja glede na evropsko povprečje majhna, stara več kot 40 let, številna so energetsko
revna, slabo tehnično opremljena in brez internetnih napeljav,« opozarja arhitektka. Mnogi ljudje so
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ostali tudi brez zaposlitev, kar dodatno ogroža njihovo stanovanjsko varnost. Kot vsaka kriza bo tudi
ta poglobila razkol med tistimi,

ki

imajo dostop do dobrega stanovanja, in tistimi,

ki

ga nimajo, je

prepričana.
Težave na stanovanjskem področju so se namreč zaradi dolgoletnega zanemarjanja stanovanjske
politike namnožile, to pa se kaže

v

finančni podhranjenosti področja, osredotočenosti na lastništvo,

visokih cenah stanovanj za nakup, pomanjkanju najemnih stanovanj, naraščanju kratkoročnih
spletnih oddaj, nezadostni gradnji in neodzivu na demografske spremembe, predvsem glede
staranja prebivalstva. Politiki

30 letih samostojne države po mnenju arhitektke ni uspelo spoznati,

v

da je stanovanjska preskrba več kot le vprašanje zagotavljanja strehe nad glavo – da je za ljudi to
vprašanje načrtovanja življenja, družine, izobraževanja in kariere. Ravno epidemija je zdaj nazorno
pokazala, kako aktualna so ta vprašanja.

Koronakriza in stanovanjska politika
»Ko govorimo o kulturi bivanja, so vedno pomembni razporeditev prostorov, razmerja med njimi,
svetloba, pogledi skozi okna. Izredne razmere so to samo še izostrile. Seveda je boljše, če je
kvadratura večja, obstajajo pa tudi standardi,
pristavlja prof. dr. Ana Kučan

,

s

katerimi lahko zagotovimo dostojno bivanje,«

krajinska arhitektka. Po takih standardih so bila namreč zgrajena

stanovanja pri nas po drugi svetovni vojni, v obdobju Jugoslavije, in po standardih se stanovanja
gradijo še danes.
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»Standardi se posodabljajo, tudi danes imamo dobro stanovanjsko gradnjo, predvsem tisto,

ki

ni

grajena za trg. Pogosto pa novim stanovanjskih naseljem primanjkuje dobro urejenih in dovolj
velikih zunanjih površin, stanovanjske krajine,

ki

stanovalcem lahko služi kot nadomestek

zasebnega vrta. Tudi zato, da se lahko umaknejo

iz

premajhnih stanovanj.«

Mesto Dunaj je odličen zgled za to, kako je mogoče zagotavljati dobra in dostopna stanovanja, kjer
se da kakovostno bivati, saj so stanovanjsko politiko dobro zastavili. Ana Kučan: »Kvadratura
bivalne površine pri tem ni bistvenega pomena, kajti dobro ni nujno veliko in veliko ni nujno dobro.
Je pa dobra stanovanja nujno treba načrtovati skupaj z načrtovanjem stanovanjskega naselja, to pa
spet skupaj z urbanističnim načrtovanjem,
krajine. Zelenje,

s

ki

mora obvezno vključevati tudi načrtovanje mestne

čim večjim naborom rastlinskih in živalskih vrst, mora (p)ostati sestavni del vsake

stanovanjske gradnje.« Toda pri nas se je bolj uveljavila individualna, slabo regulirana gradnja,
pospešujejo dopadljive ideje o okoljsko varčnih hišah, prevedene tudi
»skupnosti

v

v

jo

ki

zakonodajo, kar pa je

pogubo. To je potrata prostora, kajti še tako varčna, pasivna hiša pomeni pozidavo

prostora. Narobe je, da država podpira zadovoljevanje množice posamičnih interesov,

ki iz

kvantitete ne morejo prerasti v kvaliteto za dobrobit skupnosti. Zato je nujno oblikovati takšno
stanovanjsko politiko,

ki

bo poskrbela za vse, najprej pa za najbolj ranljive.«

Pri nas se družbena neenakost po mnenju Ane Kučan najbolj kaže prav v stanovanjskem
vprašanju, jedro problema pa je

v

(ne)dostopnosti stanovanj nasploh in zagotavljanju kakovostne

arhitekture kot običajnega standarda – in epidemija je te neenakosti le še bolj izpostavila. Je sicer
nekaj razveseljivih pobud, na primer gibanje Kje bomo pa jutri spali in mreža Stanovanja za vse,
si

prizadevata v družbi ozavestiti potrebe deprivilegiranih, mladih in starih, po dostopnih

stanovanjih. Razmišlja se tudi o stanovanjskih zadrugah, »posodobljenem konceptu,
recimo še
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ki

iz

časov gradnje stanovanjske soseske Murgle

v

ki

ga poznamo

Ljubljani, le da danes ta koncept zajema

tudi sobivanje, najemanje in drugo medsebojno, tudi medgeneracijsko podporo«.
Toda kakorkoli so te pobude morda kazalec prepotrebnih sprememb, poudarja Kučanova, so vse
izšle

iz

izrazite stiske,

ki

bi jo morala pravočasno prepoznati in reševati država, kot tista,

ki

je prek

prostorske zakonodaje in drugih spodbud dolžna braniti javni interes. »In kaj je lahko večji javni
interes kot to, da vsi člani skupnosti stanujejo v človeka dostojnih stanovanjih? Mesto Dunaj denimo
kljub pritiskom nepremičninskega lobija ostaja lastnik večine stanovanj,
lastništvom regulira cene najemnin,

s

ki

jih je zgradilo. Z

tem pa tudi cene na trgu, kolikor ga regulacija dovoljuje.

Najemniško stanovanje na Dunaju je najemniku garant socialne varnosti, medtem ko je pri nas
ravno obratno. Ker so najemnine odvisne od trga,

si

ljudje želijo postati lastniki stanovanj, kar je

dolgoročno – ob upoštevanju hitrih sprememb v načinu bivanja, skozi katere gre vse pogosteje vsak
posameznik, nenazadnje pa tudi sprememb,

ki

so povezane s spremenljivostjo in mnogimi oblikami

osnovne družbene celice – neproduktivno, saj otežuje mobilnost. Poleg tega se, zlasti mladi ljudje,
zadolžijo za predolgo obdobje.«

Balkon, vrt in park kot dodana vrednost
V času protipandemskih ukrepov, ko smo primorani ostajati med štirimi stenami, sta se potreba po
bivanju na prostem in stiku

z

naravo ter težnja, da bi

si

znotraj kaosa uredili razumljiv in obvladljiv

kos sveta, pokazali še toliko očitneje. Balkoni, terase in vrtovi so postali izjemno pomembni, tisti,
jih imajo, pa čeprav majhne, so postali privilegirani, oziroma

ti

ki

prostori postajajo stvar prestiža. »V

Kairski trilogiji egiptovskega pisatelja Naguiba Mahfouza so strešne terase ženskam,

ki

so sicer
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živele v tako imenovanih ženskih delih hiš, nudile celo nekaj možnosti socialne interakcije. Podobno
nam danes balkoni in vrtovi omogočajo pogovor

sosedi in stik

s

z

naravo, drevesi, pticami,« pravi

arhitektka Anja Planišček.
Seveda, če imamo

v

stanovanjskih naseljih dovolj zelenja, dodaja Ana Kučan: »Ob prepovedi

zapuščanja stanovanj se je vrt izkazal za tisto presežno vrednost nepremičnin,

ki

lahko ob gibanju

zagotavlja tudi duševno zdravje. V nekaterih državah je bil vrt edina možnost za izhod

prostora

iz

med štirimi stenami, za dostop do zelenja in svežega zraka. V večstanovanjskih zgradbah je to
možnost vsaj delno ponudil balkon. Na balkonu

prav tako kot na vrtu lahko uredimo svojo malo

si

zasebno krajino. Žal pa balkon, čeprav bi prav zaradi te naše izkušnje z epidemijo moral postati
nujen sestavni del stanovanj, ne more ponuditi možnosti gibanja.«
Zato smo se kot družba naenkrat ponovno zavedeli tudi pomena javnih zelenih površin. Ana Kučan:
»Parki, stanovanjska krajina in sploh vse mestne zelene površine so v vlogi zadovoljevanja
osnovnih človekovih potreb po gibanju, svežem zraku in stiku z naravo najbolj učinkoviti takrat,
kadar so povezani v sistem. Sistemi povezanih in dopolnjujočih se zelenih površin, naravnih prvin in
drugih odprtih prostorov v mestih zagotavljajo življenjsko pomembne okoljske, socialne in
ekonomske funkcije ter koristi. Ne samo zdaj, ko smo sredi pandemije, že zadnjih 20 let se veliko
govori o tem, kako pomembna je narava za duševno zdravje. Potrebujemo torej stik
vgrajena v nas, smo del nje. Smo tudi nagonska bitja. Narava pa je zdaj že del sveta,

z

naravo, ta je
ki

smo ga s

kulturnim razvojem, v katerem smo poskušali svoje nagone vedno bolj nadzorovati, ustvarili. In svet
ni zgolj tisto, kar je otipljivo. Svet je tudi imaginarij. Kabinet čudes.« Zato je Kučanova prepričana,
da nam ukrepi za omejitev gibanja

v

bistvu ponujajo pogled onkraj funkcionalne vsakdanjosti in

samoumevnosti mestne krajine kot prostora narave

mestu ter ponovno odpirajo vprašanje, kaj

v
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mestna krajina je in kaj predstavlja.
»Ljudem je treba omogočiti dostop do čudežnosti,
razvijajo prek stika

z

ki

jo ponuja narava. Vemo, da otroci sočutje

naravo, in le sočutje jih lahko oblikuje

v

čuteče in odgovorne člane skupnosti.

Skupnostni vrtovi bodo zato vznikali še naprej, tudi zato, ker ljudem ponujajo možnost, da to naravo
soustvarjajo,« meni krajinska arhitektka.
Celovit pogled na našo krajino, še opozarja arhitektka, govori o tem, da bi zaradi majhnosti in
reliefne razgibanosti ozemlja nujno morali vlagati

v

kolektivno stanovanjsko gradnjo. »Nesmiselno,

celo škodljivo bi bilo dopustiti, da se za zadovoljevanje ozkih individualnih potreb, da ne rečem
zaradi sebičnosti, gradi na podeželju, na površinah,

ki

bi bolje delovale

v

drugih vlogah:

zagotavljanje zdrave hrane, biotske pestrosti, blaženja podnebnega segrevanja. To pa je že
povezano s prostorskim načrtovanjem,

ki

mora razmišljati o alternativah. Če potrebujemo kaj

novega, potem je to nova družbena pogodba,

ki

bo vključevala skrb za sočloveka in skrb za naravo

ter se bo odražala v kakovosti in dostopnosti javnega prostora

z

zelenimi površinami za celotno

skupnost. Skrbi za okolje ne moremo ločiti od družbene pravičnosti. Dvig kakovosti bivanja je lahko
samo kolektivni podvig.«

Okrnjen radij našega gibanja
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Zdajšnja kriza pa naših domov ni predrugačila le v njihovi funkcionalnosti, v bistvu se je spremenil
celoten radij našega gibanja, ugotavlja psihologinja Eva Boštjančič. Okoliš, kjer se nasploh lahko
gibljemo, se je nedvomno zmanjšal. »Za nekoga je dom zatočišče, za drugega ni bil nikoli, to je
stvar posameznika in njegove percepcije, njegovih preteklih osebnih in delovnih izkušenj. Dom
vsak naredi po svojih merilih. V domu ponavadi nismo sami, sobivamo še
bioritem, svoje navade,

ki

so povezane

z

s

si

kom. Vsak ima svoj

delom od doma, šolanjem od doma, in tu je naenkrat

prišlo do prepleta različnih interesov, bioritmov, potreb, tudi kar se tiče potreb osnovnega
higienskega minimuma. Zato lahko prihaja do različnih nesoglasij, konfliktov, nerazumevanj, nižjega
nivoja tolerance. Z ustrezno komunikacijo, pogovorom, usklajevanjem, prilaganjem, upoštevanjem
potreb drugih

si

je marsikdo zdaj ustvaril dom,

ki

mu

v

teh časih pomeni varno zatočišče.«

Glede dinamike družinskega življenja in porazdelitve vlog znotraj družine pa pravi, da to narekuje
že sam prostor,

prej ni bil načrtovan za delo od doma, za šolanje od doma. »Ta prostor je bilo

ki

torej treba najprej najti v svojem domu, ne glede na to, ali je stanovanje enosobno ali pa večje, in
ne glede na to, ali ga najdemo

v

posebnem kabinetu ali pa v spalnici,

ki

je sicer namenjena počitku

in intimnim stvarem. Po eni strani lahko govorimo o potrebni personalizaciji tega prostora, po drugi
pa lahko posameznik v istem prostoru igra različne vloge – tako lahko nekdo predava in izobražuje
svoje učence

iz

kuhinje prek Zooma, hkrati pa otroku pripravlja malico v času šolskega odmora. Za

posameznika je to prepletanje vlog zelo zahtevno in hkrati odgovorno: kako biti starš in učitelj in
direktor in čistilec prostorov v eni osebi, kako ohraniti distanco ter potrebo po avtonomiji in
zasebnosti. Nenazadnje je tudi v službi oziroma šoli zagotovljena zasebnost, prostor za razmislek o
bolj kompleksnih nalogah. Na tem področju je res veliko izzivov.«
Prostor lahko personaliziramo denimo

z

barvami. Kuhinjsko mizo,

ki

se za nekaj ur spremeni v naš
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delovni prostor ali šolsko mizo, lahko na primer pokrijemo z določenim prtom. Lahko
v

prostoru odišavimo

S tem, ko smo delo

iz

s

si

denimo zrak

prijetnimi eteričnimi olji. Uvesti je treba tudi neko rutino.
službe prinesli domov, je predrugačenje komunikacije zahteval tudi odnos

med delodajalci in zaposlenimi, dodaja psihologinja. »Če delo na domu ni bilo vpeljano že pred
koronavirusom, se je lahko pri obojih pojavil strah, izguba občutka povezanosti in zaupanja, izguba
nadzora, neustrezne ali pomanjkljive povratne informacije. Zaradi tega lahko pride tudi do
zmanjšanja delovne energije, napak, manjše učinkovitosti,« opozarja psihologinja. Je pa danes na
voljo že veliko informacij, kako voditi kolektiv na daljavo, kako motivirati zaposlene, kako
komunicirati tudi

v

malo manj formalni obliki ob začetku ali koncu službenih sestankov. Vse to vpliva

tudi na produktivnost dela doma.
»Delovno okolje,

ki

ga ustvarimo doma, je specifično, ravno tako dinamika dela, zato je dobro, da

se delodajalci vnaprej informirajo, razmislijo in postavijo standarde, na kakšen način se bo delalo,
kaj se bo delalo na daljavo in kaj ne, kdaj in na kakšen način bodo potekali redni sestanki, srečanja.
Komunikacija mora biti redna, jasna, potekati mora po različnih kanalih, od spletne pošte do
telefonskih pogovorov, da ne prihaja do nerazumevanja ali nesoglasij. Nedvomno potrebujemo
povratne informacije o svojem delu,

s

tem pridobimo tudi spodbude in dodaten občutek avtonomije,

samostojnosti, da bomo lahko bolj učinkoviti tudi v domačem delovnem okolju.«
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Nekaterih stvari pa se ne da nadomestiti; psihologinja je prepričana, da ljudje potrebujemo direkten
pogled v oči, potrebujemo prijazno besedo, dotik in objem in še marsikaj drugega, recimo sočutje,
da delimo z nekom prijetne trenutke in stisko. »V situaciji,
neka nadomestila,

ki

v

kateri smo se znašli, se zdi, da iščemo

niso vedno enakovredna stikom v živo. Ampak veliko nam lahko pomeni že to,

da nekomu pošljemo topel objem na daljavo ali da namesto tega, da objamemo prijatelja ali
partnerja,

ki

je na drugem koncu sveta, objamemo plišastega medveda,

Veliko je denimo tudi povpraševanja
Bomo torej ljudje zaradi izkušnje

s

v

ki

je z nami

v

postelji.

zavetiščih za zapuščene domače živali.«

koronavirusom postali manj družabni in bo to vplivalo tudi na

našo percepcijo domov? Bomo potrebovali več zasebnega prostora? Psihologinja je mnenja, da
bomo ljudje

iz

te situacije nedvomno izšli drugačni in bomo morda cenili stvari drugače kot prej, ko

so se nam zdele samoumevne, kar velja tudi za stike

s

prijatelji. Potreba po druženju pa bo ostala

nespremenjena. Morda bo kdo potreboval več avtonomije, samostojnosti, morda se bodo sčasoma
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izluščile tudi drugačne oblike dela. Vse to bo pokazala prihodnost.
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