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1

UVOD

Z družbenim razvojem se je v preteklosti povečevala razlika med mesti in podeželjem.
Podeželje je kot prostor kmetijske in gozdarske dejavnosti zaostajal v razvoju. Koncept
ohranjanja in obnavljanja ruralnih naselij se je v Sloveniji začel uveljavljati v devetdesetih letih.
Danes se zavedamo, da je načrtovanje razvoja pomembna dejavnost za ohranitev življenja v
naseljih (Kovačič, 1995). Ohraniti želimo kvalitete podeželja, hkrati pa slediti trendom razvoja
naselij. Strategijo moramo prilagoditi razmeram posameznega naselja, zato je potrebno
preučiti in analizirati samo naselje, njihove prebivalce, infrastrukturo in stavbe. Na podlagi
izbranih ugotovitev se poda predlog ureditve naselja.
Smokuč in Rodine sta sosednji naselji v občini Žirovnica. Živinoreja je bila tu od nekdaj
pomembna kmetijska dejavnost. Z izgradnjo novega stanovanjskega dela med naseljema sta
se naselji začeli spreminjati v spalni naselji. Kmetijstvo se je predvsem na Rodinah začelo
opuščati.
Diplomsko delo je sestavljeno iz opisa stanja v naseljih in predloga ureditve. Opis stanja
zajema pregled razvoja skozi čas, demografsko sliko in opremljenost naselij, omejitve v
prostoru in pregled občinskega prostorskega načrta. Analize smo izdelali preko terenskega
ogleda in nabora podatkov pridobljenih iz Geodetske uprave Republike Slovenije in iz
Statističnega urada Republike Slovenije. Predlog ureditve je podan glede na opredelitev
problemov in določitve prostorskih rešitev za izboljšavo in nadaljnji razvoj. Na podlagi izbranih
informacij smo izdelali predlog o njuni širitvi in ureditvi. Osredotočili smo se na promet v
naseljih, predvsem na ureditev regionalne ceste (Žirovnica-Begunje na Gorenjskem), ki poteka
skozi naselji. Pri tem smo si pomagali s primeri urejanja vaških naselij iz tujih praks. S cesto
smo uredili tudi javne površine. Cilj je, da vasi postaneta tudi preko prometne varnosti estetsko
prijetnejši za prebivalce in obiskovalce, ter omogočiti, da se razvijata in širita arhitekturno
kvalitetno.
Grafični prikazi analiz so izdelani v programskih orodjih ArcGIS in QGIS, predlog ureditve pa
v programskih orodjih QGIS in SketchUp.
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OPIS STANJA V NASELJIH RODINE IN SMOKUČ

Smokuč in Rodine sta naselji v Občini Žirovnica. Občina leži na zgornji savski terasi in spada
v mezoregijo Dežela (slika 1), v najsevernejši del Ljubljanske kotline (Černe in sod., 1997). Po
pokrajinsko-tipoloških značilnosti se Dežela uvršča v alpski svet ali predalpski svet. Rodine se
nahajajo na nadmorski višini 552 metrov in Smokuč na 535 metrih nadmorske višine (Sinobad,
1999). Obe naselji sta gručasti in se nahajata na prisojni strani pod vznožjem Peči (oziroma
Reber, kot pravijo domačini) pod Stolom v Karavankah. Večja dela vasi se nahajata nad
regionalno cesto tretjega reda Žirovnica-Begunje na Gorenjskem (slika 2).

Slika 1: Lega naselij na območju Slovenije (Vir: http://zemljevid.najdi.si)

Slika 2: Shema lege naselij v širšem prostoru (GURS, 2017) (PRILOGA A.1)
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Občina Žirovnica meji na severu na Republiko Avstrijo, na zahodu na občini Jesenice in Bled,
na jugu in vzhodu pa na občini Radovljica in Tržič. Regionalna cesta, ki poteka skozi naselji
(slika 2), ju povezuje v smeri severozahod z Breznico, kjer je sedež občine, in s tri kilometre
oddaljenim naseljem Žirovnica. Tam se priključi na regionalno cesto drugega reda, ki poteka
od Lesc do Jesenic. Skozi Žirovnico poteka železnica in tam je manjša železniška postaja. Na
jugovzhod vodi iz vasi cesta do dva kilometra oddaljenih Begunj na Gorenjskem. Rodine so
povezane tudi z Lescami, od tam pa z Radovljico. V Lescah je najbližji priključek na avtocesto
in večja železniška postaja.
1.1

Razvoj naselij skozi čas

Najstarejše arheološke najdbe iz Ajdne nad Potoki, ki jih umeščajo v četrto ali tretje tisočletje
pred našim štetjem, dokazujejo, da se je območje začelo poseljevati že v prazgodovini. Nad
bližnjim krajem Begunje na Gorenjskem so našli območje naselitve iz dvanajstega do osmega
stoletja pred našim štetjem. Takrat, v železni dobi, so začela nastajati številna gradišča,
naselbine, navadno postavljene na vzpetini. Gradišča so bila med Begunjami in Mostami na
pobočju Peči Reber, vendar vsa niso raziskana. Prav ta gradišča naj bi oblikovala današnjo
postavitev vasi v Občini Žirovnica.
Naselbine so se premaknile nižje v času Rimskega imperija, zaradi razvoja poljedelstva,
trgovine in obrti. Dokazi za to se najdejo pod Rodinam, kje so ostanki večje rimske kmetije z
gospodarskimi poslopji, imenovane villa rustica, in številne druge najdbe. Iz oblike parcel v
zemljiškem katastru je opazno tudi, da bi združitev v večje kvadrate lahko nakazovala centurije,
ki so bile značilnost rimske poljske razdelitve.
Najpomembnejše najdbe v naseljih Rodine in Smokuč pa so grobišča, ki so jih odkrili med
urejanjem komunalne infrastrukture. V jedru vasi Smokuč so našli veliko antičnih in
staroslovanskih grobov. Nahajali so se ob tedanji cesti, katere potek je podoben današnji cesti
skozi Smokuč. Grobovi so nastali že na prej obdelani zemlji iz česar sklepamo, da so se
zemljišča parcelirala že prej. Staroslovanske grobove so našli tudi na Rodinah, kjer naj bi bil
sedež prafare z grobišči za celotno gornjo Gorenjsko.
S prihodom Slovanov v sedmem in osmem stoletju sta se naselji Smokuč in Rodine
najverjetneje zasnovali in formirali. Ceste so bile zasnovane že pred nastankom samih naselij.
Z analizo grobov in drugih najdb v celotni občini so ugotovili, da je cesta, ki danes poteka skozi
vasi, nastala že v drugem stoletju in povezovala antični naselbini na Rodinah in v Mostah.
Glavno povezavo je sicer predstavljala poštna cesta Kranj-Beljak, imenovana tudi cesarska
cesta. Ta poteka južno od naselij in je danes urejena makadamska cesta namenjena kmetijski
mehanizaciji in rekreativnim dejavnostim. Čez potok Blatnica je zgrajen most, ki ga najdemo

Krivic, M. 2017. Razvoj naselij Smokuč in Rodine v občini Žirovnica.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Geodezija in geoinformatika

4

že v franciscejskem katastru. Prečne poti v smeri sever - jug pa so nastale zaradi naselij in
prehodi med njimi. V pisnih virih se naselje Rodine prvič omenja že leta 1163 zaradi
pomembnosti cerkve in prafare, medtem ko se naselje Smokuč prvič omenja leta 1358.
Nadaljnjemu razvoju naselij lahko dobro sledimo s pregledom katastra skozi čas. Naselji sta
spadali v davčno občino Doslovče, ki danes predstavlja katastrsko občino. V terezijanski
kataster so vpisovali podatke o zemljiščih za namene davka. Iz podatkov lahko razberemo
nekaj o zemljiščih, kmetijah in kmečkih posestih, podatke o poklicih in podobno. Tako dobimo
občutek s čim so se prebivalci naselij ukvarjali med leti 1748 in 1756, kakšen je bil način
življenja in kako je izgledalo naselje. Podoben davčni popis je sledil z jožefinskim katastrom v
letih 1789 do 1790. Takrat so tudi pomerili zemljišča in postavili mejnike ter ocenili kakovost
zemljišč. Iz kart prvih vojaških meritev (First Military Survey, slika 3), ki so nastale med leti
1763 in 1787, ugotovimo, da je bilo v Smokuču okrog 24 stavb, na Rodinah pa 13. Razvidno
je, da sta bili vasi že od nekdaj gručasti, kakšen je teren okoli njiju in kakšne so ceste.
Franciscejski kataster (slika 4), ki je nastajal od leta 1818 do 1828, je bil izdelan na podlagi
geodetskih meritev. Opazimo, da so – za razliko od karte vojaških meritev – tu podrobneje
izrisane raba zemljišč in stavbe v naseljih. Označena so tudi imena ledin. Imeni naselij sta
zapisani v nemščini, in sicer Szmokutsch in Smokitsch ter Rodein.
Število hiš, zapisano v cenilnih operatih davčne občine Doslovče, je po letih zapisano v
preglednici 1.
Preglednica 1: Število stavb po letih zbranih iz cenilnih operatov (Sinobad, 1999: str 145).

leto

1817

1830

1854

1869

1884
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1900

Rodine

17

17

17
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18

17

18

Smokuč

42

42

43

41

45

41
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Sledil je počasen porast stavb v obeh naseljih, medtem ko se sama struktura vasi in ceste ni
spreminjala. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2002 je bilo v tistem
letu stanovanjskih stavb na Rodinah 111 in v Smokuču 136, leta 2015 pa 130 na Rodinah in
162 v Smokuču.
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Slika 3: First Military Survey (Vir:
http://mapire.eu/en/map/firstsurvey)
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Slika 4: Franciscejski kataster (Vir:
http://giskd6s.situla.org)

Večinoma so bile hiše alpski tip kmečkega doma, kjer gospodarsko poslopje stoji zase, je večje
in pravokotno na stanovanjsko hišo. Take najdemo predvsem v središču vasi, medtem ko so
na robu vasi stegnjeni kmečki domovi s hišo in gospodarskim poslopjem pod eno streho. Hiše
so bile zidane in lesene ali samo lesene – taka so bila predvsem gospodarska poslopja.
Večinoma so bile krite s slamo, nekatere s skodlami. Skoraj vsaka hiša je imela sadovnjak in
travnik ter zelenjavni vrt (Meterc, 2000: str 146).
Na skici prerisa kart iz Franciscejskega katastra (slika 5) predstavljajo vijolično obarvane
stavbe zidane hiše, rumeno obarvane pa lesene hiše. Rdeče ali rdečo obrobljene so stavbe
zgrajene po letu 1826. Opazimo, da je bilo zidanih hiš več. Na Rodinah je cerkev s
pokopališčem, v Smokuču pa vaški trg na sredini vasi.

Slika 5: Načrt naselij glede na stanje med leti 1826-1868 (Vir: Sinobad, 1999)
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1.2

Demografske značilnosti naselij

Z naraščanjem števila stavb je naraščalo tudi število prebivalcev. Najstarejši popis prebivalcev
obeh vasi skupaj iz leta 1754 kaže 223 prebivalcev. Preglednica 2 prikazuje podatke o
prebivalcih od leta 1817 do 1900; podatki so pridobljeni iz popisov prebivalcev za namene
katastra (Sinobad, 1999: str 137). Preglednica 3 prikazuje podatke o prebivalcih iz Priročnega
krajevnega leksikona med leti 1931 in 1991. Preglednica 4, narejena na podlagi podatkov
Statističnega Urada Republike Slovenije (SURS, 2017) prikazuje podatke o prebivalcih od leta
2002 do 2017.
Preglednica 2: Podatki o številu prebivalcev na podlagi katastrskega popisa (Sinobad, 1999: str 137).

leto

1817

1854

1869

1880

1884

1890

1900

Rodine

91

98

87

87

87

102

91

Smokuč

227

254

230

241

241

211

214

Preglednica 3: Podatki o številu prebivalcev iz podatkov v Priročnem krajevnem leksikonu Slovenije
(Černe in sod., 1997).

leto

1931

1961

1971

1981

1991

Rodine

101

138

180

274

326

Smokuč

223

240

233

237

394

Preglednica 4: Podatki o številu prebivalcev Statističnega urada Republike Slovenije (SURS, 2017).

leto

2002

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rodine

340

340

339

339

338

345

346

346

348

337

344

Smokuč

482

500

512

513

527

525

520

516

507

505

519
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Grafikon 1: Število prebivalcev v naseljih Smokuč in Rodine (Sinobad, 1999, Černe in sod., 1997 in
SURS, 2017)

Grafična ponazoritev podatkov o gibanju števila prebivalcev (grafikon 1) kaže, da je
prebivalstvo do leta 1940 počasi naraščalo. Rahel padec je zaznan konec devetnajstega
stoletja. Večja rast prebivalcev se nato začne nato po letu 1960, največjo rast pa opazimo
konec osemdesetih let in začetek devetdesetih let preteklega stoletja. Rast prebivalcev je
posledica izgradnje stanovanjskih hiš v novih delih naselij Smokuč in Rodine. Po podatkih
Statističnega Urada Republike Slovenije iz leta 2017 (SURS, 2017) prebiva v Smokuču 519
prebivalcev (271 moških in 248 žensk), na Rodinah pa 344 prebivalcev (170 moških in 174
žensk).
Večina aktivnih prebivalcev dnevno migrira v bližnja mesta, največ jih migrira na Jesenice ali
pa v Radovljico. Dnevno migrirajo tudi v Kranj in Ljubljano. Šoloobvezni otroci obiskujejo
osnovno šolo v Žirovnici, srednjo šolo pa na Jesenicah, v Radovljici in tudi v Kranju ali v
Ljubljani. Največ prebivalcev ima srednješolsko izobrazbo (SURS, 2017). S kmetijstvom se
danes ukvarja le še nekaj prebivalcev, večina delavno aktivnega prebivalstva je zaposlena v
dopolnilnih dejavnostih.
Obiskovalci naselij Smokuč in Rodine so turisti, verniki in rekreacijski športniki. Turisti obiščejo
kulturne znamenitosti krajev, predvsem Rodin, ki so tudi del pohodniške pešpoti, imenovane
Pot kulturne dediščine. Pot poteka skozi vasi v Občini Žirovnica, in sicer ob rojstnih hišah
znanih slovenskih literatov. Športne aktivnosti se odvijajo pod naseljema na urejenih in
razgibanih poljskih poteh. Iz obeh vasi pa vodi več gozdnih poti navzgor po pobočju Peči,
večina do Sankaške koče nad Rodinam. Poti so že urejali, postavili so smerokaze.
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1.3
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Struktura naselij

Smokuč je imel dva vaška trga – spodnjega, imenovanega Na vasi in zgornjega, imenovanega
Na studencu, ki je bil namenjen pranju in napajanju živine. Do začetka šestdesetih let je imel
spodnji vaški trg tudi vaški oreh in okrog njega postavljenih šest kamnov za sestajanje
gospodarjev. Danes je spodnji trg urejen s koritom, kapelico in klopjo (slika 6).

Slika 6: Vaško jedro v Smokuču (foto: M. Krivic)

Kozolci okrog naselij so orientirani v odvisnosti od vetra, oblike in velikosti parcel ter poljskih
poti.
V naseljih prevladujejo enodružinske stanovanjske hiše s pomožni objekti, kot so garaže.
Domačije, kjer se ne ukvarjajo več s kmetijstvom, so postale stanovanjske hiše, hlevi in druga
gospodarska poslopja pa služijo kot pomožni objekti za shrambo stvari ali kot garaže. V
Smokuču so aktivne kmetije v središču vasi, zato poteka dostop s kmetijsko mehanizacijo do
obdelovalnih površin skozi naselje. Na Rodinah sta ostali le dve kmetiji, ki se nahajata v
jugovzhodnem delu vasi na stiku z obdelovalnimi površinami.
Največ stanovanjskih hiš so zgradili konec osemdesetih in v začetku devetdesetih prejšnjega
stoletja. Takrat je nastal novi del naselja Smokuč, in sicer med starim delom Smokuča in
Rodinami, prišlo pa je tudi do širitve naselja Rodine na sever, proti novemu delu Smokuča. Na
karti morfološke analize (slika 7) sta nova stanovanjska dela obeh naselij označen s cono C in
predstavlja največje območje stanovanjske gradnje. Enodružinske stanovanjske hiše na tem
območju so zgradili s pridihom urbane arhitekture. V tem delu se naselji danes skoraj stikata.
Gradnja takih hiš je bila značilna za celo Slovenijo. Omogočala jo je možnost ugodnih kreditov
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in svoboda z razpolaganjem s prostorom. V tem času so nastale tudi razpršene gradnje (cona
D), ki jih opazimo tako v Smokuču kot tudi na Rodinah.

Slika 7: Morfološka analiza prikazuje sestavo naselij (GURS, 2017) (PRILOGA A.2)
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Slika 8: Karta namembnosti objektov (lasten prikaz) (PRILOGA A.3)

Na podlagi ogleda terena in s pomočjo podatkov iz portala PISO (PISO, 2017) smo določili
namembnost objektov (slika 8). Kmetije prevladujejo v Smokuču, in sicer v središču vasi. Dve
novejši kmetiji sta se umaknili izven naselij. Na Rodinah se nahaja cerkev sv. Klemena.
Tradicija cerkve povezuje prebivalce obeh vasi. Povezanost se izraža pri druženju in
praznovanju krščanskih praznikov. V naseljih najdemo še dve kapelici in dva transformatorja.
V Smokuču je tudi gostinski objekt – picerija. Novejši del je nastal med naseljema; tam so sami
stanovanjski objekti s pomožnimi objekti kot so garaže, nadstreški in vrtne ute. Rojstna hiša
Janeza Jalna je muzej in kulturni objekt, del objekta pa je stanovanjski. Na robu Rodin se še
nahaja večji gospodarski objekt s tesarsko delavnico. V novem stanovanjskem delu naselji
povezuje otroško igrišče na Rodinah (slika 9). Igrišče je zaživelo po tem, ko so ga leta 2012
obnovili. Na njem se zadržujejo družine.
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Slika 9: Otroško igrišče na Rodinah (foto: M.Krivic)

1.4

Infrastruktura

Regionalna cesta (Žirovnica-Begunje na Gorenjskem) skozi naselji je v slabem stanju. Vozišče
je razpokano, luknjasto in predstavlja nevarnost vozilom, predvsem motoristom in kolesarjem.
S sanacijo pa bi bilo potrebna tudi ureditev ceste z namenom umiritve in upočasnitve prometa
za izboljšanje prometne varnosti v naseljih. Hkrati bi se s tem tudi spremenil izgled vasi. Cesta
poteka skozi naselji Rodine in Smokuč, v Smokuču celo čez samo vaško jedro. Predvsem v
Smokuču je ta zelo ozka, onemogočeno je srečanje avtomobilov. Ceste po naseljih spadajo v
kategorijo javnih poti in so tudi zelo ozke.
Na sliki 10 so prikazani ceste in nevarni odseki. Na Rodinah je avtobusna postaja s pločnikom
iz smeri Begunje na Gorenjskem. Večjo nevarnost predstavlja križišče, ki se nahaja na nasipu,
ki povzroča nepreglednost križišča. Tam večkrat pride do prometnih nesreč. Križišče so že
uredili z ogledali, niso pa še poskrbeli za pešce. Na tem križišču ustavlja tudi avtobus, ki
pripelje iz smeri Žirovnica. Pločnik, ki poteka od križišča do urejene avtobusne postaje, je
močno izpostavljen nevarnim voznikom, ki ne zmanjšajo hitrosti. Pri vstopu v naselje iz smeri
Begunje na Gorenjskem je cesta široka, pločnik, kjer se cesta nekoliko zoži pa zaradi nasipa
ni viden. Nanj bi morali nakazati prej z umiritvijo prometa. Ljudje se tudi zaradi cerkve večkrat
zadržujejo ob oziroma kar na sami cesti, ki poteka od križišča v jedro in v zgornji del vasi poleg
rojstne hiše Janeza Jalna.
V Smokuču ni urejeno avtobusno postajališče, avtobus ustavlja na cestišču v vaškem jedru.
Prečkanje cestišča je nevarno, saj je zaradi hiš nepregledno. Promet skozi strnjeno naselje je
v prvem delu počasen zaradi preozke ceste, vendar se cesta v jedru v smeri Begunj na
Gorenjskem razširi, vozniki pa povečajo hitrost. V obeh naseljih so pešci zelo ogroženi, med
njimi je veliko šoloobveznih otrok na poti v šolo. Želimo zagotoviti pretočnost vozil in hkrati
zaščititi in spodbujati privlačnost ter živost naselja.

12
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Slika 10: Karta cest s prikazom nevarnih odsekov (lasten prikaz) (PRILOGA A.4)

1.5

Opremljenost naselij s storitvenimi in servisnimi dejavnostmi

Hierarhično si naselja po pomembnosti do prebivalcev analiziranih naselij sledijo tako, kot je
prikazano na sliki 11, izdelani na podlagi raziskave Ravbarja, 2000. Omrežje centralnih naselij
je določeno glede na oskrbne funkcije in zaposlitvene razmere. Več kot je različnih storitvenih
dejavnosti v naselju, bolj je vplivno oziroma na večje območje naselje vpliva.
Smokuč in Rodine: avtobusno postajališče Rodine in Smokuč, gasilski dom Smokuč, volišče,
gostilna, prenočišča, frizerski salon, avtoservis in vulkanizer.
Žirovnica: sedež občine, poštna enota, popolna osnovna šola (devetletka), vzgojno-varstveni
zavod, zdravstvena postaja in lekarniška podružnica, kulturni dom, oskrba z osnovnimi živili,
tiskarna, gostilne, prenočišča, javna knjižnica, železniška postaja, športna dvorana, zavod za
turizem in kulturo, obrtno-poslovna cona, zbirni center za odpadke.
Begunje na Gorenjskem: oskrba z osnovnimi živili, vzgojno-varstveni zavod, nepopolna
osnovna šola, gostilne, pošta, tiskarna, trgovina s športnimi oblačili in opremo, prenočišča,
hotel, javna knjižnica, psihiatrična bolnišnica, zaposlitveno središče (podjetje Elan).
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Lesce in Radovljica: zdravstveni dom s specialističnimi ambulantami, srednja šola,
geodetska pisarna, glasbena šola, bencinski servis, lekarna, večja blagovnica in trgovski
center, gostilna, trgovina s kmetijskimi potrebščinami (orodje, semena), bančna poslovalnica,
policijska postaja, kino in prireditvena dvorana, slaščičarna, javna knjižnica, trgovina z
železnino, trgovina z orodjem, sedež veterinarske službe, gledališče, mladinski center, manjše
letališče, industrijska cona, zaposlitveno središče.
Jesenice: splošna ambulanta, zdravstveni dom s specialističnimi ambulantami, splošna
bolnišnica, lekarna, trgovski center in večje blagovnice, okrajno sodišče in vodenje zemljiške
knjige, upravna enota, srednja šola, glasbena šola, bencinski servis, bančna poslovalnica,
policijska postaja, gasilsko reševalna služba, kino in prireditvena dvorana, gledališče,
slaščičarna, javna knjižnica, trgovina z železnino/orodjem, sedež veterinarske službe, trgovina
s pohištvom, visoka/višja šola, mladinski center, klub študentov, industrijska cona,
zaposlitveno središče.
Bled: visoka/višja šola, zdravstveni dom, hoteli, wellness centri.
Kranj: pokrajinsko središče, ki ima za razliko od Jesenic še območno geodetsko upravo,
srednje šole, visoko/višjo šolo, gledališče, okrožno sodišče, strokovno-upravne javne službe,
kot je Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, sedež regionalnega časopisa in
televizijske postaje.
Ljubljana: državno središče z univerzo, gledališči, muzeji, Univerzitetnim kliničnim centrom,
višjim sodiščem, specializiranim službam, s sedežem vlade.

Slika 11: Hierarhični prikaz vplivnosti naselij (lasten prikaz)
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Obravnavani naselji spadata pod Občino Žirovnica, ki sodi pod Upravno enoto Jesenice. Ker
se naselji nahajata na robu občine in zaradi dobre cestne povezave, so prebivalci zelo
povezani tudi z bližjimi kraji Begunje na Gorenjskem, Lesce in Radovljica. Ponudbo storitev
obogati bližina turističnega kraja Bled. Čeprav so Jesenice, Radovljica in Lesce dobro
opremljena naselja, se ljudje večkrat odločajo za storitve, šolanje ali zaposlitev v bolj
oddaljenem Kranju ali v Ljubljani, kar jim omogoča hitra povezava z avtocesto.
1.6

Raba prostora in omejitve

Kmetijstvo še vedno temelji na živinoreji, čeprav se – predvsem na Rodinah – opušča. V
preteklosti je bila najpomembnejša ovčjereja, kar je razvidno iz franciscejskih cenilnih
operatov, danes pa prevladuje govedoreja. Na karti dejanske rabe (slika 12), za katero smo
podatke pridobil iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je razvidno, da
prevladujejo travniki in pašniki. Na obdelanih njivah najdemo krompir, koruzo in pšenico. Nekaj
je tudi sadovnjakov ob naseljih, in sicer predvsem v Smokuču. Gozd se nahaja na pobočju
Peči nad naseljema. Med naseljem in gozdom se nahajajo pašniki, nekateri so že v zaraščanju,
ki jih skupno koristijo kmetje iz obeh vasi. Nekaj gozda je tudi jugovzhodno od Rodin, kjer je
grič, ostanek ledeniške morene, za katerega se še vedno uporablja ime ledine Pod hribom.
Manjše gozdove najdemo še med travniki, ti vnašajo raznolikost v travniško vegetacijo.
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Slika 12: Prikaz dejanske rabe zemljišč (lasten prikaz) (PRILOGA A.5)

Zaradi ugodnega ravnega terena spada večina kmetijskih zemljišč v okolici naselij v kategorijo
trajno varovanih kmetijskih zemljišč. To pomeni, da so najprimernejša za kmetijstvo in
pridelavo hrane. Določena so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, 1996, 3.b člen).
Zemljišča spadajo v to kategorijo zaradi pridelovalnega potenciala hrane, obsega in
zaokroženosti ali pa zaradi ohranjanja in razvoja podeželja ter ohranjanja krajine. Na ta
območja se pozidava za stanovanjsko rabo ne more širiti.
Poleg tega obstajajo še druge omejitve na tem območju; te so prikazane na karti omejitev (slika
13). Nad naseljema sta dve vodni zajetji (vodovarstveno območje). Večje območje, vključno z
delom naselja na Rodinah, pokriva Natura 2000 SCI (posebna ohranitvena območja; ang:
Sites of Community Importance), določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih na
podlagi Direktive o habitatih in Direktive o pticah (Uredba o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000), 2004) . Okoli naselij se nahajajo tudi ekološko pomembna območja,
ki po Zakonu o ohranjanju narave (ZON, 1999) prispeva k ohranjanju biotske raznolikosti. Za
gradnjo na teh območjih ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in soglasja, medtem
ko za območje Nature 2000 soglasje potrebujemo.
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Slika 13: Prikaz omejitev na območju obravnavanih naselij (Vir podatkov: GURS, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo in strateški
prostorski akt Strategija prostorskega razvoja Slovenije) (PRILOGA A.6)

V naseljih najdemo več kulturnih spomenikov (Register kulturne dediščine, 2017):


cerkev sv. Klemena na Rodinah, ki je sakralna stavbna dediščina in spomenik
lokalnega pomena;



več domačij, hiš in gospodarskih poslopij na Rodinah (Rodine 11, 12, 14, 15, 22) in v
Smokuču (Smokuč 3, 19, 43) iz časa 18. in 19. stoletja, ki imajo nekatere ohranjene
kamnoseške elemente, kot so portal, okna in vrata, in spadajo pod profano stavbno
dediščino;



fresko slikarja Leopolda Layerja na hiši Rodine 9 iz 18. stoletja – gre za sakralno
stavbno dediščino in spomenik lokalnega pomena;



rojstno hišo pisatelja Janeza Jalna, stavba Rodine 10 – gre za profano stavbno
dediščino in spomenik lokalnega pomena; vrhhlevna hiša je iz 18. stoletja, v njej je
urejen muzej in pisatelju posvečena spominska plošča;



grob Janeza Jalna, ki je memorialna dediščina in spomenik lokalnega pomena;



rojstno hišo monsignorja Toma Zupana v Smokuču;
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pokopališče na Rodinah okrog cerkve, ki je obdano s kamnitim zidom in predstavlja
memorialno dediščino in kulturni spomenik lokalnega pomena;



poleg pokopališča tudi arheološko dediščino staroslovanskega grobišča z neznanim
obsegom na Rodinah in rimsko grobišče v Smokuču;



villo rustico, ostanke rimske kmetije pod vasjo Rodine, ki so arheološko najdišče in
spomenik lokalnega pomena;



kapelico jugozahodno od vasi Rodine in kapelico v jedru Smokuča, obe iz 19. stoletja,
ki predstavljata sakralno stavbno dediščino;



dve razpeli oziroma dva lesena križa iz 19. ali 20. stoletja ob cesti Rodine – Žirovnica
in eno južno od Smokuča, ki so elementi sakralne stavbne dediščine;



spominsko znamenje padlemu partizanu v Smokuču, ki je memorialna dediščina in
spomenik lokalnega pomena in



vaško napajalno korito ter vaško perišče v Smokuču, oba iz 20. stoletja; gre za profano
stavbno dediščino in spomenika lokalnega pomena.

Zaradi značilne gručaste zasnove naselij pod Karavankami in ohranjenih starejših domačij
spadata obe vaški jedri v zavarovano območje kulturne dediščine. V Smokuču je tudi nekaj
predlogov za vpis v register kulturne dediščine zaradi drugih starejših stavb in zaradi
nedokončno raziskanega grobišča.
1.7

Pregled Občinskega prostorskega načrta Žirovnice

Trend razvoja kaže na širitev in povečevanje števila prebivalcev v prihodnosti v obeh naseljih.
Kakovostno naravno okolje in dobre povezave (bližina avtoceste in železnice) do večjih mest
(Jesenice, Kranj, Ljubljana) vpliva na preoblikovanje naselij v spalni naselji. V Smokuču se teži
k ohranjanju kmetijske dejavnosti, medtem ko bo na Rodinah prevladovalo stanovanjsko
naselje vključno z novim delom Smokuča.
V Občinskem prostorskem načrtu občine Žirovnica (OPN Žirovnica, 2011) so glavne smernice
za vsa naselja v občini naslednje:


Urejanje, prenavljanje in revitalizacija vaških jeder. V Smokuču so v vaškem jedru že
prenovili korito in kapelico ter dodali nekaj gredic in klop. Na Rodinah pa so pričeli z
gradnjo korita, ki je nekdaj stalo v jedru.



Širitev naselja se najprej izvaja znotraj naselij z zapolnitvijo prostih površin. Pozidava
kmetijskih in gozdnih površin je nezaželena in je možna le izjemoma. Omogoča pa se
selitev celotne kmetije na kmetijska zemljišča na robovih naselij in razvijanje kmetijstva
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na ravninskih predelih. Z upoštevanjem ekoloških in kulturno varstvenih kriterijev ter
potreb športa, rekreacije in turizma.


Kmetijska dejavnost mora delovati tako, da ohranjanja kulturno krajino in si prizadeva
za sonaravno kmetovanje. Lahko se kombinira z gozdarstvom, kmečkim turizmom ali
dopolnilno dejavnostjo (nekmečko zaposlitvijo).



Nad obema naseljema, kjer so skupni pašniki, se mora ohraniti drevje, ki je kvalitetno
visokodebelno.

Za obe naselji so določene še posebne zahteve urejanja prostora. Naselje Rodine je označeno
kot enota urejanja prostora RO1 (slika 14), zahteve za »Enoto urejanja prostora RO 1 – Rodine
so:
(1) Na zemljišču parc. št. 1075/1, k.o. Doslovče, se v čim večji meri ohranja drevesna
vegetacija.
(2) Na zemljiščih s parc. št. 1074 in 1075/1, k.o. Doslovče, se drevesna živica ohrani v
celoti.
(3) Gradnja novih objektov v območju enote Rodine – Staroslovansko grobišče (EŠD
27676) je mogoča le, če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav
izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. Predhodne arheološke raziskave
naj bodo izvedene pred začetkom priprave projekta za gradbeno dovoljenje (PGD).
(4) Zaradi lege pod vodoravno ravnino letališča v Lescah, v enoti urejanja Rodine nova
gradnja objektov ne sme presegati vodoravne ravnine letališča, razen, če so objekti
zakriti z drugimi enako visokimi ali višjimi nepremičnimi objekti ali predmeti, oziroma,
če aeronavtična študija dokaže, da predmet gradnje ne bo resno ogrozil varnosti in
rednosti zračnega prometa.« (OPN, 2011, 124. člen)
Območje (RO 3), kjer se nahaja rimska vila, se lahko ustrezno uredi. (OPN, 2011, 134. člen)
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Slika 14: Izsek Rodin iz grafičnega dela OPN Žirovnica (Vir: PISO, 2017)

Stari del naselja Smokuč je označeno kot enota urejanja prostora SM 2 (slika 15), zahteve »za
Enoto urejanja prostora SM 2 – Smokuč so:
(1) Pri posegih na robovih naselja se v čim večji možni meri ohranja drevesna in grmovna
vegetacija.
(2) Nova zazidava na zemljiščih s parc. št. 1035/4, 1036/3, 1035/1 in 1036/1, k.o.
Doslovče, mora biti urbanistično skladna z vzorcem vaškega jedra.
(3) Na zemljiščih s parc. št. 901, 899 in 902, k.o. Doslovče, se ohranja drevesno živico.
(4) Arhitekturno oblikovanje novih objektov vzhodno od naselbinske dediščine Smokuč –
vas (EŠD 9890), na še nepozidanih zemljiščih z namensko rabo SS, se mora zgledovati
po oblikovnih kvalitetah značilne arhitekture.
(5) Gradnja novih objektov v območju enote Smokuč – Grobišče sredi vasi (EŠD 5316) je
mogoča le, če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je
zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. Predhodne arheološke raziskave naj bodo
izvedene pred začetkom priprave projekta za gradbeno dovoljenje (PGD).« (OPN,
2011, 125. člen)
Novi del naselja Smokuč, je označen z enoto urejanja prostora SM 3, vendar za to enoto
posebnih zahtev ni.
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Slika 15: Izsek Smokuča iz grafičnega dela OPN Žirovnica (Vir: PISO, 2017)

V OPN Žirovnica je predvidena tudi rekonstrukcija regionalne ceste, ki poteka skozi naselji,
vključno z izgradnjo pločnikov in avtobusnih postajališč.
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PREDLOG UREDITVE
Izhodišča in cilji ureditve

Bolj kot poznamo in razumemo naselje, želje in potrebe njegovih prebivalcev, lažje načrtujemo
spremembe v njem. Pri načrtovanju razvoja podeželskega naselja se zagotavljajo pogoji za
razvoj kmetijske dejavnosti, razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti, išče se potenciale za razvoj
turizma, zagotavlja se območja za prostočasne dejavnosti in stanovanjska območja za vse
prebivalstvene skupine (mlade, aktivno prebivalstvo, upokojence).
Z upoštevanjem analiz obravnavanih naselij (analiza namembnosti objektov, dejanske rabe
prostora, prometna analiza) in omejitev na območju ter skladno s smernicami občinskega
prostorskega načrta (OPN, 2011) smo določili enote predlogov širitve in ureditve naselij (slika
16). Poudarek razvoja smo namenili starejšima deloma vasi, in sicer v sklopu prenove
regionalne ceste. S povečanjem prometne varnosti in hkratno ureditvijo javnih prostorov bi
stara jedra ponovno zaživela. Omogočili bi zadrževanje, povezovanje in druženje prebivalcev
in obiskovalcev v jedrih vasi.
EUP5 in EUP6 na sliki 16 sta območji, kjer se nahajata vaški jedri. Obe jedri bi preuredili z
umiritvijo prometa. Na Rodinah (slika 17) bi hkrati še uredili cesto, ki poteka od križišča po
pobočju navzgor, saj je na njej vstopna točka do Jalnove rojstne hiše in do cerkve. Naprej od
cerkve na tej cesti pa obnavljajo korito. V Smokuču (slika 18) je jedro lepo prenovljeno,
potrebno je urediti umiritev prometa in hkrati sanirali porušeno stavbo nasproti jedra, ki kazi
videz vasi.
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Slika 16: Prikaz enot urejanja in širitve naselij (lasten prikaz) (PRILOGA A.7)

Slika 17: Predlog ureditve ceste na Rodinah-EUP5 (lasten prikaz) (PRILOGA A.8)
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Slika 18: Predlog ureditve ceste skozi jedro Smokuča-EUP6 (lasten prikaz) (PRILOGA A.9)

2.2

Stanovanjska gradnja

Pri umeščanju dejavnosti in iskanju površin za širitev poselitve smo bili pozorni na izvajanje
kmetijske dejavnosti. Paziti moramo, da z načrtovanimi posegi ne omejujemo kmetij oziroma
ne povzročamo morebitnih konfliktov z dejavnostjo kmetovanja. Širitev se usmerja v proste
(nepozidane) površine v naselju, kot je predvideno tudi v OPN. Stroga meja med naseljema ni
potrebna, saj so prebivalci med seboj zelo povezani.
Na novih območjih pozidave ne moremo zahtevati tradicionalnega tipa vaške gradnje, ampak
se mora upoštevati struktura in videz pokrajine. Med novejšimi in starejšimi deli naselja se
prehod oblikuje z zelenimi pasovi.
Območja širitve naselij smo prikazali z enotami urejanja prostora (slika 16). EUP1 je
nepozidano območje med starim in novim delom Smokuča. Trenutno se tam nahajajo travniki,
vendar teren ni popolnoma raven, zato pozidava ne bi predstavljala veliko izgubo kmetijskih
površin. Poleg tega bi se naselje Smokuč s tem zgostilo in povezalo. EUP2 je območje nad
novim stanovanjskim delom Smokuča in del, ki še nekoliko ločuje nova dela naselij. Na tem
območju ali na območju EUP4, bi s preprosto ureditvijo lahko vzpostavili skupno novo jedro
obeh vasi. Jedro se lahko poveže z igriščem, ki se nahaja na tem območju in je izhodišče
pešpoti, ki vodi preko pašnika nad naseljema do gozda in naprej do različnih vrhov. EUP3 je
območje s travnikom, kjer je tudi predvidena stanovanjska raba. Leta 2008 so prebivalci s
civilno iniciativo ustavili predvideno gradnjo blokov z garažnim objektom. Za namene gradnje
so porušili staro domačijo, ki je bila pod zaščito kulturne dediščine. Ostalo je neurejeno
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območje (slika 17). Eno ali dvostanovanjske hiše bi bile primernejše za ruralno naselje, sploh
na območju starega jedra vasi.

Slika 19: Prosto in neurejeno območje na Rodinah (foto: M. Kristan)

2.3

Ureditev cest

Danes je urejanje cest v ruralnih območjih enako pomembno kot v urbanih območjih. Primer
ureditve ceste smo povzeli po angleški podjetju Dorset AONB Partnershi (Traffic in Villages,
2011), ki se ukvarja s povečanjem prometne varnosti v podeželskih območjih. Pri tem
opozarjajo na pomen psiholoških dejavnikov, ki vplivajo na voznike pri dojemanju ter
zaznavanju ceste in okolice. Na voznike lahko vplivamo (prilagoditev hitrosti), v kolikor
zaznajo, da so v vasi. Prostor zaznajo preko utripa (življenja) v vasi, kar dosežemo s
kakovostno ureditvijo javnih površin. Zaznava zunanjega dogajanja pozitivno vpliva na voznike
(zmanjšanje hitrosti). (Traffic in Villages, 2011)
Z večjo hitrostjo prometa se manj ljudi zadržuje na javnih prostorih, kar pa spet vodi v
povečanje hitrosti. Ceste skozi naselje ne obravnavamo kot samostojne enote. Izognemo se
odvečnim cestnim oznakam, oviram, prometnim znakom in osvetlitvam, saj ne izražajo lokalne
prepoznavnosti naselja. Z raziskavo so ugotovili, da psihološko umirjanje prometa lahko
dosežemo tako, da voznik sam bere cesto, ki ga sama obvešča o zmanjšanju hitrosti in
ozavešča o okolici s povečanjem zanimanja za okolico in spreminjanjem dojemanja časa. Bolj
kot se možgani ukvarjajo z interpretacijo trenutnega okolja, manj dojemajo minevanje časa. S
tem se zmanjša hitrost in občutek nujnosti, ki vodi k hitrosti. Tak način prepoznavanja
informacij karakteristike ceste in okolja ima večji vpliv kot sama omejitev hitrosti (Traffic in
Villages, 2011).
Umirjanje prometa na regionalni cesti (Žirovnica-Begunje na Gorenjskem) bi se v obeh naseljih
moralo začeti pri prometnem znaku za naselje (slika 20), dodatno pa bi se moralo razmišljati
o umirjanju prometa še na nevarnem križišču na Rodinah in jedru Smokuča. Učinek
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zmanjšanja hitrosti lahko dosežemo s spremembo materiala in barve cestišča. Da se
nahajamo v jedru vasi, mora biti očitno za zunanje obiskovalce vasi. Jedro vasi mora
predstavljati prostor, kjer se lahko ustaviš, razgledaš in poklepetaš s sosedom; ne sme biti
zgolj cestišče.
V kombinaciji z asfaltom se lahko na določenih lokacijah uporabi betonske ali kamnite tlakovce,
spremembo barve na območju, kjer pešci prečkajo cesto, sprememba detajlov robnika, manjše
spremembe v tlakovanju in podobno. Menimo, da bi spremembe materiala zadoščale za prvi
poseg. Ovire na cesti so tujek in estetsko niso primerne za v vas, saj ne sovpadajo z vaškim
izgledom.

Slika 20: Prikaz predlaganih območij ureditve ceste za namen varnosti (lasten prikaz) (PRILOGA A.10)

2.3.1

Vizualno oženje cestišča

Ena od možnih rešitev pri vstopu v naselji je tudi vizualno oženje cestišča. Na ožjem cestišču
je promet počasnejši. Označbe na cesti, kot so sredinska in robna črta odvračajo pozornost
od okolice in vodijo k večji hitrosti. Glede na to, da je večinoma cesta skozi naselji dokaj ravna,
brez ostrih ovinkov, bi bilo navidezno oženje primerno. Vozišče še vedno ostane dovolj široko
za večja vozila, kot so avtobusi. Oženje lahko dosežemo z uporabo drugačnega tona ali
teksture na robu vozišča. Tam kjer je vozišče dovolj široko, bi rob povečali v pohodno površino
(slika 21). Pohodna površina mora biti široka minimalno 1 meter v ruralnih naseljih ali
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minimalno 2,5 metra skupaj ozelenitvijo. (Pogačnik, A. Premzl, V. in Deu, Ž. 2005. Urbanistično
planiranje: univerzitetni učbenik. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)

Slika 21: Primer prereza ceste z uporabo različnih materialov (Vir: Traffic in Villages, 2011)

Po zgledu ureditve ceste iz tujine, smo izdelali nekaj primerov različnih ureditev z uporabo
različnih materialov pri vhodu v naselje.
Na sliki 22 je prikaz ureditve prometnih površin v starejšem delu mesta Korschenbroich v
Nemčiji (Korschenbroich, 2017). Cesta je tlakovana, tako da se sklada s srednjeveško podobo
mesta. Opazimo, da so vhodi v stavbe neposredno iz ulice (ceste). Za prometno varnost je
poskrbljeno z dvema različnima barvnima podlagama, hkrati pa je cestna površina od peš
površine ločena tudi z jarkom za odvodnjavanje. Vožnja na taki tlakovani podlagi je tresoča,
zato vozniki zmanjšajo hitrost, zaradi različnih barve vozišča pa se optično cestišče tudi zoži.

Slika 22: Granitne kocke v naselju v Nemčiji (Foto: M. Altgott)

Za zoženje ceste bi uporabili različne materiale, ki barvno izstopajo, so skladni z Občinskim
prostorskim načrtom in sovpadajo z izgledom vasi. Primerni so materiali in barve v skladu z
naravo. Med prehodoma različnih materialov površin ne bi uporabili robnika, razen jaška
(mulde ali koritnice), tako da se vozilo ne more poškodovati. Cesta bi se samo optično zožila
in ne bi ovirala večjih vozil. Kjer je možno, bi zasadili tudi drevo ali gredice z rožami. Avtohtone
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vrste drevja po OPN so gaber, javor in lipa. Seveda ne smejo onemogočiti dostopa do
kmetijskih obdelovalnih površin.
Granitne kocke so primeren material za javne površine kot so ceste in vaška jedra. So tudi
eden najstarejših materialov za tlakovanje površin, vendar pa so dražje, ob padavinah bolj
drseče in zahtevajo več vzdrževanja. Uporabili bi jih le za detajle, na primer med prehodi
različnih barvnih podlag. Za ostalo so primernejši betonski tlakovci različnih oblik in barv,
skladnih z naseljem.

Slika 23: Stanje ceste v Smokuču (foto: M. Krivic)
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Slika 24: Predlog ureditve ceste v Smokuču (lasten prikaz)

Na sliki 23 je prikazano stanje ceste v Smokuču. Odsek ceste se nahaja tik pred jedrom in
zoženjem ceste, kjer se mora promet povsem umiriti. Na sliki 24 je prikazan predlog umiritve
prometa z uporabo različnih materialov in barv. Ker je ta del dovolj širok, bi rob vozišča
preplastili s tlakovanjem, ki bi bilo namenjeno pešcem. Pred vhodom v jedro, bi spremenili
material in barvo tlakovanja, prehod pa bi označili s tlakovci v obliki naravnih kamnov.

Slika 25: Stanje ceste na Rodinah (foto: M. Krivic)
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Slika 26: Predlog ureditve ceste na Rodinah (lasten prikaz)

Na Rodinah bi podobno umirili promet pri vstopu v naselje (slika 22). Ker je vozišče širše, bi
vstavili še dodaten pas z jarkom za odvodnjavanje in pas zelenja z rožami ali grmičevjem.
Tlakovali bi tudi območje, kjer ustavlja avtobus (slika 23). Enako bi naredili iz druge smeri, kjer
sta avtobusna postaja in pločnik. Površina območja avtobusne postaje lahko sega tudi v
vozišče. Za nevarno križišče bi izbrali drugo (izstopajočo) barvo cestišča. Na podoben način
bi uredili vsa dovolj široka območja, kjer smo predlagali vizualno oženje cestišča (slika 20).
2.3.2

Ureditev cest v jedrih vasi

Vaško jedro je skupen prostor za zadrževanje, povezovanje in druženje prebivalcev ter
obiskovalcev. Mora biti vabljiv in nuditi občutek varnosti. V Smokuču je širok osrednji prostor,
kjer se nahajajo kapelica, korito, klopi in gredice z rožami. Skozi vaško jedro poteka regionalna
cesta (Žirovnica-Begunje na Gorenjskem), na kateri ustavlja tudi avtobus.
Namesto prometnih črt na vozišču bi postavili linijo z drugačnim materialom, ki nakazuje črto.
Spremenili bi barvo in material podlage, ločeno za površino, kjer se ustavlja avtobus (slika 28,
slika 29). Uporabili bi lahko tudi krožne vzorce tlakovcev, podobno kot so to storili na osrednjem
trgu naselja Ortisei v Italiji (slika 27). Nasproti kapelice je potrebno sanirati ostanke stavbe, ki
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je niso dokončno porušili. Nahaja se tik ob cesti, zaraščena je z drevesi in zelenjem ter kazi
izgled jedra.

Slika 27: Osrednji trg naselja Ortisei v Italiji. Tlakovanje ceste se z vzorci razširi v trg. (foto: F. Smout)

Slika 28: Stanje v vaškem jedru Smokuča (foto:
M. Krivic)

Slika 29: Predlog ureditve vaškega jedra Smokuč
(lasten prikaz)

Na najožjih predelih v obeh obravnavanih naseljih, kjer stavbe stojijo tik ob cesti, so stavbe
zavarovane s prometnimi znaki (slika 30) in ponekod tudi z robniki. Namesto znakov, ki ne
sovpadajo z vaškim izgledom, bi bilo bolje postaviti cvetlične gredice ali cvetlična korita, kot so
to storili v naselju Hallstatt v Avstriji (slika 31).
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Slika 30: Prometni znaki pred Jalnovo
rojstno hišo na Rodinah (foto: M. Krivic)
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Slika 31: Cvetlična korita ob cesti v naselju Hallstatt,
Avstrija (foto: J. Gaspar)

Na Rodinah, jedro ni širok prostor kot v Smokuču, zato večjih sprememb ne moremo
načrtovati. Pomembna je ureditev ceste na nevarnem križišču in v okolici dostopa do cerkve
ter okrog Jalnove rojstne hiše (vaško jedro). Tem območjem bi spremenili barvo cestišča.
Drugačno barvo cestišča bi uporabili namesto cestnoprometnih oznak še za območje
avtobusne postaje. Ob večjih dogodkih je parkiranje obiskovalcem omogočeno na travniku,
potrebujejo le varen dostop do javnih prostorov v vasi.
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ZAKLJUČEK

Naravne lepote in ugodna prometna lega naselij bo še naprej vabile nove prebivalce in s tem
širile stanovanjski del naselja. Naselji se bosta razvijali, potrebno pa je jasno slediti ciljem, ki
jih želimo za njun razvoj. Na podlagi različnih prostorskih analiz in pregleda Občinskega
prostorskega načrta Žirovnica, smo nakazali nekatere možnosti urejanja naselja. Cilj posegov
v prostor je nadzorovana prostorska širitev in ureditev cestno prometne infrastrukture za
izboljšanje prometne varnosti v naseljih in s tem povečanje kakovosti življenja.
Druga področja urejanja (obrtne in storitvene dejavnosti, turizem, prostočasne dejavnosti ipd.)
v naselji nismo umeščali. Naselji sta majhni z ozkimi cestami. Razvoj večjih obrtnih ali
kmetijskih dejavnosti znotraj naselja onemogoča že sam dostop v naselje. Poleg tega sta
naselji večinoma stanovanjski, zato je način življenja družinski in umirjen. Zaradi ugodnih
prometnih povezav imajo prebivalci dober dostop do drugih dejavnosti izven naselij.
Pregledali smo nastanek naselij in njuno demografsko strukturo. Na podlagi prometne analize
smo ugotovili, da je regionalna cesta Žirovnica-Begunje na Gorenjskem v slabem stanju in
poteka skozi obe vaški jedri. Tako naj celostna prenova ceste vodi tudi v prenovo vaških jeder.
Z vidika povečanja prometne varnosti smo predlagali vizualno oženje ceste pri vstopih v
naselje, kar lahko dosežemo z menjavo barve in materiala. Pristnejši vaški izgled obeh naselij
bi dosegli s spremembo načina prometnega urejanja. Prometne znake bi zamenjali z
vizualnimi ovirami (na primer cvetlična korita), talne označbe na cestišču pa z različnimi
tlakovanimi vzorci. Tovrstni uveljavljeni primeri dobrega prometnega urejanja so zaznani v
številni tuji literaturi (nekaj primerov dobrih praks smo tudi predstavili). Na ta način bi uredili
javne površine v obeh naseljih in omogočili revitalizacijo starejših delov naselij.
Na podlagi demografske analize, morfološke analize, analize namembnosti objektov, dejanske
rabe prostora in omejitev v prostoru smo lahko predlagali območja zapolnjevanja, predvsem s
stanovanjsko gradnjo. Ugotovili smo, da večina kmetijskih zemljišč okoli naselij, spada v
kategorijo trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Enote širjenja naselij s stanovanjsko gradnjo
smo umestili v prosta območja znotraj naselij tako, da dobita naselji zaključeno obliko.
Prelogi ureditev v naseljih Smokuč in Rodine so zgolj teoretični. Za realizacijo predloga
ureditve ceste, bi bila potrebna podrobnejša analiza cest v naseljih in projektni načrti s
potrebno dokumentacijo. Projekt bi bil tudi prilagojen razpoložljivim denarnim sredstvom, brez
katerih poseg v prostor ni mogoč.

Krivic, M. 2017. Razvoj naselij Smokuč in Rodine v občini Žirovnica.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Geodezija in geoinformatika

VIRI
Carr, S. 1992. Public space. Cambridge, Cambrige University Press.
Černe, A., Orožen Adamič, M., Perko, D. in Kladnik, D. 1997. Priročni krajevni leksikon
Slovenije. Ljubljana, DZS.
Establishing a defined centre for the village. 2013. County Meath, Meath County council.
http://meath.ie/CountyCouncil/Publications (Pridobljeno: 5. 7. 2017.)
Fikfak, A. (ur.), Čerpes, I. (ur.), Foški, M. (ur.), Mrak, G. (ur.). 2013. Osredinjenje kraja
Brezovica. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
Občina Brezovica: str. 13-74.
Gabrijelčič, P., Fikfak, A. in Stanič, I. 2002. Rurizem in ruralna arhitektura. Ljubljana,
Fakulteta za arhitekturo.
Geopedia. 2017.
http://www.geopedia.si (Pridobljeno 18.7.2017)
GURS. 2017. Geodetska uprava Republike Slovenije. (Pridobljeno: 29.8.2017)
Jarc, T. 2004. Starodavne poti pod Karavankami. Žirovnica, Medium, Radovljica,
samozaložba V. Jarc.
Korschenbroich. 2017. Stadt Korschenbroich - Aktuelles und Presseservice.
http://www.korschenbroich.de (Pridobljeno 22.8.2017)
Kovačič, M. 1995. Idejne in teoretske osnove za razvoj podeželja. V: Kovačič, M. (ur.).
Izhodišča, sestavine in problemi celovitega razvoja podeželja v Sloveniji. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Inštitut za agrarno ekonomiko: str. 3-20.
Kus, P. 2008. V zavetju Stola. Žirovnica, Občina Žirovnica.
Landzettel, W. 1987. Architektenwettbewerbe zur Dorferneuerung in Niedersachsen.
Hannover, Schäfer.
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