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Okoljski vidik trajnostnega razvoja v urbanističnem načrtovanju
Izvleček
Sodobno urbanistično načrtovanje je v zadnjem času vse bolj pod vplivom okoljevarstvenih
zahtev. V svetu in tudi pri nas je vse bolj uveljavljena zavest, da je potrebno varovati naravne
danosti in okolje, v katerem živimo. Na začetku 21. stoletja negativne učinke prekomernega
obremenjevanja okolja, onesnaževanja oziroma razvoja, ki ni uravnotežen z naravnimi
samočistilnimi sposobnostmi posameznih sestavin okolja, doživljajo predvsem mestni
ekosistemi. Nenehno povečevanje mestnega prebivalstva in širitev mest je povzročilo
povečano rabo energije, naraščanje prometa, prekomerna poraba vode in povečevanje količine
odpadkov, vsi omenjeni procesi močno zmanjšujejo udobje bivanja v mestih. Da bi bila mesta
tudi z vidika bivanja kakovostna in privlačna in bi zadovoljevala potrebe sodobnega človeka,
so vsako leto narejene številne študije in zastavljeni cilji, ki bi pripeljali do boljšega stanja
naših mest. Pomembno vlogo pri doseganju okoljske trajnosti imajo med drugim tudi
urbanisti oziroma načrtovalci prostora, ki so danes postavljeni pred težko nalogo, saj morajo
načrtovanje prostora prilagoditi sodobnim problemom, s katerimi se soočajo mesta. Po eni
strani morajo spodbujati prenovo in zagotavljati vitalnost v zgodovinskih središčih,
omogočati rast in razvoj različnih novih dejavnosti, po drugi strani pa omogočati ohranjanje
okolja. Naši urbanisti spremljajo trende in dogajanje doma in v tujini, iščejo vzporednice,
poskušajo sprejeti znanje in zakone, zbrano pa uporabiti v sodobne načrtovalske dokumente
in tudi v slovenskih mestih zagotoviti visoko kakovost bivanja. V diplomskem delu smo
vrednotili urbanistično načrtovanje v Sloveniji in poskušali ugotoviti, kakšno vlogo ima
urbanistična stroka pri doseganju okoljskih ciljev trajnostnega razvoja.
Ključne besede: urbanistično načrtovanje, trajnostna mobilnost, trajnostna raba prostora,
Ljubljana, Gradec, energetika, odpadki
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Environmental aspect of sustainable development in urban planning
Abstract
Modern urban planning has recently been increasingly influenced by environmental
requirements. The awareness that it is necessarily to protect natural resources and the
environment in which we live in is becoming increasingly established in the world as well as
in our country. At the beginning of the 21st century, the negative effects of excessive
pollution of the environment, pollution or development, which is not balanced with the
natural self-cleaning abilities of the individual components of the environment, have been
experienced particularly by urban ecosystems. Ever-increasing urban population and
enlargement of cities has resulted in increased energy usage, increased traffic, excessive water
use and in increased amount of waste, all these processes significantly reduce the comfort of
living in the cities. In order for the cities to have, in terms of living, a better quality, to be
attractive and to meet the needs of a modern man, a number of studies and goals are set each
year that would lead to a better state of our cities. In achieving environmental sustainability,
besides others, the urban planners or planners of space, have an important role. They are faced
with a difficult task today, as they must adapt to modern spatial planning problems faced by
the city. On the one hand they have to support the reform and ensure the vitality of the
historic centers, enable growth and development of a variety of new activities and on the other
hand, allow the preservation of the environment.
Our planners monitor trends and developments at home and abroad, They look for parallels,
try to accept the knowledge and laws, use all the collected in contemporary planning
documents, as well as enable a high quality of living in the Slovenian cities. In the thesis, we
evaluated the urban planning in Slovenia, and tried to determine the role of the urban planning
profession in achieving the environmental goals of sustainable development.
Keywords: urban planning, sustainable mobility, sustainable land use, Ljubljana, Graz,
energy, waste
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1. UVOD
Začetek 21. stoletja zaznamuje prevlada urbanega življenja, saj v mestih danes prebiva 60
odstotkov prebivalstva. Mesta predstavljajo točke razvoja, zgoščanje kapitala in ljudi. So
središča gospodarskega, političnega in tehnološkega razvoja. Razvoj in koncentracija pa
prinašata tudi težave. Prostorsko širjenje mest, povečevanje mestnega prebivalstva, naraščanje
porabe naravnih virov in pritiskov na okolje označujejo temeljno problematiko mest. Da bi
mesta tudi v prihodnje predstavljala udobno bivanje, prebivalcem pa zagotavljala kakovostno
življenje, je nujno potrebno načrtovanje in urejanje prostora prilagoditi novim trendom
razvoja. Urbanistični načrtovalci, politiki in posamezni sektorji, ki pripomorejo k urejanju
prostora, so pred veliko nalogo: kako oblikovati in urejati sodobna mesta, da bomo ohranili
samočistilne sposobnosti omenjenih mestnih ekosistemov. Diplomsko delo se osredotoča na
analizo in primerjavo osmih kazalcev, ki kažejo stanje posameznega področja razvoja v
izbranih mestih (Ljubljana in Gradec). Glede na analizo razvoja slovenskega urbanizma in
pregled glavnih izzivov, s katerimi se soočajo naši prostorski načrtovalci, smo na koncu
podali vzroke za zaostanek na področju trajnostnega razvoja naših mest, hkrati pa predlagali
ukrepe, s katerimi bi se stanje na področju analiziranih kazalcev izboljšalo.

1.1 NAMEN, CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE
Namen diplomskega dela je kritično vrednotiti urbanistično načrtovanje v Sloveniji in
ugotoviti, kakšno vlogo ima urbanistična stroka pri doseganju okoljskih ciljev trajnostnega
razvoja.
Cilji, ki smo si jih zadali, so:
1. opisati razvoj urbanističnega načrtovanja;
2. opredeliti okoljski vidik trajnostnega razvoja v urbanističnem načrtovanju;
3. s pomočjo benchmarking metode na podlagi okoljskih kazalcev trajnostnega razvoja,
primerjati Ljubljano in Gradcem na področju prometa, zelenih površin, ravnanja z
odpadki in energetike;
4. opredeliti glavne ukrepe, s katerimi bi Ljubljana učinkoviteje dosegala okoljske cilje
trajnostnega razvoja.
Glede na namen in cilje diplomskega dela so bile oblikovane tri hipoteze.
Hipoteza 1: Glede na izbrane okoljske kazalce Ljubljana v primerjavi z Gradcem dosega
slabše rezultate na področju trajnostnega razvoja.
Hipoteza 2: Zaostanek na področju trajnostnega razvoja je posledica urbanistične prakse, ki je
v Sloveniji še vedno pod vplivom tranzicijskih procesov.
Hipoteza 3: Ljubljana z okoljskega vidika trajnostnega razvoja zaostaja zaradi tega, ker je
urbanistično načrtovanje mestnega razvoja pod velikim vplivom politike in zasebnega
kapitala.
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2. METODOLOŠKI PRISTOP
Diplomska naloga je deduktivnega tipa, saj združuje teoretične in empirične podatke.
Najpomembnejša metoda, ki je uporabljena, je benchmarking metoda, s pomočjo katere je
moč primerjati mesto Gradec, vodilno na področju zelenih mest, z Ljubljano, hkrati pa
raziskati vzroke za dokaj počasen napredek našega mesta na področju doseganja okoljskih
ciljev trajnostnega razvoja. Kot vir podatkov in informacij je uporabljena obstoječa literatura
domačih in tujih avtorjev in spletni viri. Poleg pisnih virov je naloga podkrepljena z
informacijami, ki so bile pridobljene s pomočjo nestrukturiranih intervjujev, pri katerih so
sodelovali Aljaž Plevnik, urbanist in geograf iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v
Ljubljani in Abllaserja ter Dröscherja z oddelka za urbanizem v Gradcu.

2.1 BANCHMARKING METODA
2.1.1 Značilnosti benchmarking metode
Benchmarking je razširjeno poslovno orodje za iskanje in privzemanje najboljših izkušenj
oziroma najboljših praks. To je neprekinjen, sistematičen proces primerjanja, ocenjevanja in
izboljševanja izdelkov, storitev in delovnih procesov. Primerjanje lastne organizacije po
navadi poteka z organizacijami, ki so v obravnavanem elementu najboljše oz. vodilne. Glavni
cilj te metode je izboljšati poslovno uspešnost in tako doseči ali preseči vodilne v dejavnosti.
Slovenska poimenovanja metode benchmarking, ki se pojavljajo v literaturi, so: primerjalna
presoja, metoda primerjanja, primerjalno presojanje, metodologija primerjalne analize,
primerjalno spremljanje na podlagi poenotenih indikatorjev, metoda primerjalne analize po
kazalcih, primerjava storitev … (Antončič, 1997).
Benchmarking nam omogoča nenehno izboljševanje oziroma učenje od drugih. Pri tem je
pomembno, da ne ostanemo osredotočeni le na najboljše prakse v določeni funkciji. Potrebno
je gledati navzven in razmišljati zunaj meja našega področja, saj se zelo velikokrat izkaže, da
so na videz najbolj oddaljene ideje najbolj koristne, z njimi pa naredimo velik korak naprej
(Antončič, 1997).
Benchmarking ni omejen glede predmeta obravnave, to je lahko katerakoli praksa, izdelek,
storitev, proces, … v središču pozornosti je predvsem proces, kar pomeni, da je pomembno,
kako nekaj naredimo in ne kaj naredimo. Poleg tega niti ni omejen glede panoge, velikosti,
lokacije, s katero se primerjamo. Primer, ki ga izberemo kot primerjalnega, predstavlja čim
boljšo prakso, po možnosti celo najboljšo na svetu. Končni cilj benchmarkinga so tako
izboljšave oziroma napredek našega sistema (Antončič, 1996, str. 91).
Glavni namen metode je nenehno izboljševanje in doseganje najboljših rezultatov (Camp,
1989). Naš cilj je, da sprožimo aktivnosti, ki bodo prispevale k izboljšanju v taki obliki, ki bo
povečala vrednost panoge, storitev …. benchmarking nam daje izredno široke možnosti za
primerjave. V odločitvi, kaj vključiti v proces, ni meja, pomembno je, da ugotovimo, kateri
dejavniki imajo največji vpliv na uspešnost področja, ki ga primerjamo (Karlof in Ostblom,
1993, str. 84).
Glavni cilj je torej podrobno preučiti delovanje lastnega primera in ga primerjati z drugimi, ki
so od nas boljši, in ugotoviti odmike. Pri tem ne gre le za to, da mi svoje konkurente
dosežemo, ampak jih tudi presežemo. Kot že rečeno lahko primerjamo karkoli, le da je
mogoče predmet primerjave opazovati ali izmeriti (Antončič, 1997).
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2.1.2 Proces benchmarkinga
Osnova procesa je raziskovanje v dveh razsežnostih, prva razsežnost so notranji rezultati; to
vključuje določitev, katere procese preučiti in razvoj notranjih meril rezultatov teh procesov.
Druga razsežnost pa so zunanji rezultati: to vključuje določitev zunanjih primerov kot
kandidatov za benchmarking in učenje od njih z ugotovitvijo njihovih procesnih meril in
njihove procesne zmožnosti (Watson, 1993, str. 54).
Ti dve razsežnosti omogočata analizo obstoječih razlik med posameznimi primeri. Bistveno
pri procesu benchmarkinga je odgovoriti na pet vprašanj:
- Kaj primerjati?
- S kom se primerjati?
- Kako mi izvajamo proces?
- Kako oni izvajajo proces?
- Kako jih bomo dohiteli in prehiteli?
Slika 1: Proces benchmarkinga

Vir: Watson, 1993, str. 55.

Benchmarking se vsebinsko razčlenjuje na dva dela, na matriko in na prakso. V matričnem
delu ugotavljamo razliko med nami in najboljšimi. V praktičnem delu pa ugotavljamo, kako
naj bi s povečevanjem znanja, izboljšanjem prakse in procesov vrzeli odpravili. Prakse so
torej opredeljene kot uporabljene metode, matrike pa pomenijo merjenje učinkov, nastalih ob
upoštevanju boljših praks (Camp, 1989).
V diplomskem delu smo za primer pozitivne prakse obravnavali Gradec. Le ta je z vidika
doseganja trajnosti pozitiven primer, po katerem bi se morala zgledovati tudi Ljubljana.
Primerjava Ljubljane z Gradcem je bila narejena na podlagi štirih sonaravnih urbanih polj
oziroma osmih okoljskih kazalcev trajnostnega razvoja.
9
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S pomočjo primerjave omenjenih kazalcev smo želeli ugotoviti razliko v udejanjanju
trajnostnega razvoja v Ljubljani in Gradcu. Na podlagi analize trendov smo želeli ugotoviti,
kaj je glavni razlog za tako različen razvoj mest. Glavni poudarek je bil na urbanističnem
načrtovanju. S primerjavo urbanističnih načrtov, strateških planov, mestnih odlokov,
vključevanja javnosti v postopke prostorskega načrtovanja v Avstriji in Sloveniji in opisom
glavnih problemov, s katerimi se soočajo urbanisti v Sloveniji, smo na koncu podali glavne
razloge za zaostanek Ljubljane na področju okoljskega vidika trajnostnega razvoja.
2.1.3 Benchmarking Ljubljana in Gradec: izbor kazalcev
Za spremljanje udejanjanja urbane okoljske, ekonomske in socialne trajnosti se uporabljajo
različni kazalci, ki objektivno merijo trajnostni sonaravni napredek ali nazadovanje v
določenem obdobju (Barcelona Works Towards …, 2004).
Nabor kazalcev, vključenih v benchmarking metodo, so bili oblikovani na podlagi sonaravnih
urbanih kazalcev za spremljanje udejanjanja Agende 21 v Barceloni, ki so prikazani v spodnji
preglednici.
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Preglednica 1: Trajnostno sonaravni kazalci spremljanja udejanjanja Agende 21 v Barceloni
TRAJNOSTNO SONARAVNO URBANO
POLJE
I. Zaščita naravnih prostorov in
biotske raznovrstnosti ter širjenje
zelenih mestnih površin
II. Zaščita sklenjene mestne gostote in
urbane raznovrstnosti z visoko
kakovostjo javnega prostora
III. Izboljšanje mestne mobilnosti

IV.

Izboljšanje kakovosti mestnega
okolja in zdravega bivanja

V.

Zaščita naravnih virov in raba
obnovljivih virov energije

VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

TRAJNOSTNO SONARAVNI
KAZALEC
1. Zelene površine na prebivalca
2. Raznovrstnost ptic
3. Dostopnost do javnih prostorov in
temeljnih storitev
4. Indeks urbane prenove
5. Načini prevoza
6. Delež ulic, ki so prednostno
namenjene pešcem
7. Raven hrupa
8. Okoljska kakovost kopališč
9. Kakovost zraka
10. Pričakovana življenjska doba
11. Skupna poraba vode na prebivalca
12. Javna poraba podzemne vode
13. Poraba energije iz obnovljivih virov
14. Nastajanje trdnih urbanih odpadkov
15. Zbiranje organskih materialov
16. Ločeno zbiranje odpadkov
17. Stopnja izobrazbe
18. Prebivalstvo, ki je zaključilo
univerzitetni študij
19. Možnost bivanja, pridobitve
stanovanja
20. Stopnja povezovanja prebivalk,
prebivalcev
21. Sodelovanje v javnih zadevah
22. Število organizacij z okoljskimi
certifikati
23. Število šol, ki sodeluje v okoljskih
izobraževalnih projektih

Zmanjšanje nastajanja odpadkov
in podpora njihovi ponovni rabi,
reciklaži
Povečanje socialnih povezav,
mehanizmov za povečanje enakosti
in sodelovanja meščank in
meščanov

Podpora trajnostno sonaravnemu
gospodarstvu
Povečanje javne ozaveščenosti
glede trajnosti/sonaravnosti z
okoljskim izobraževanjem
Zmanjšanje vpliva mesta na planet
in podpora mednarodnemu
sodelovanju
Splošno zadovoljstvo mestnega
prebivalstva s trajnostnostjo/
sonaravnostjo mesta

24. Emisije toplogrednih plinov
25. Število lokalov pravične mednarodne
trgovine
26. Stopnja zadovoljstva meščank in
meščanov

Vir: Barcelona City Councel, 2004

Diplomska naloga se osredotoča na okoljski vidik trajnostnega razvoja. Ker glavni viri
pritiskov na mestno okolje danes predstavljajo predvsem promet, energetika, netrajnostna
raba prostora in odpadki, smo se odločili, da v analizo razvojnih teženj za posamezno mesto
(Ljubljana in Gradec) vključimo naslednja področja mestnega razvoja: promet, energetika,
raba prostora in ravnanje z odpadki.
11
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Podatki za opis stanja in trendov v izbranih mestih, so bili pridobljeni iz lokalnih energetskih
konceptov, strateških razvojnih in prostorskih dokumentov, urbanističnih načrtov in državnih
statističnih podatkovnih baz.
Glavni vir podatkov, ki smo jih uporabili pri končni primerjavi mest, je bil projekt Urban
Audit. Omenjeni projekt je nastal na pobudo Generalnega direktorata za regionalno politiko.
V njem sodeluje 27 državnih statističnih uradov pod vodstvom Eurostata. V projektu se
zbirajo podatki o več kot 300 spremenljivkah, ki opisujejo kakovost življenja v približno 300
evropskih mestih. Te podatke smo še dopolnili z rezultati raziskave o mnenju prebivalcev
glede kakovosti življenja v danem mestu. Za potrebe diplomskega dela smo v podatkovni bazi
Urban Audit izbrali okoljske kazalce za posamezno preučevano področje in na podlagi le teh
ugotovili stanje okolja v Ljubljani in Gradcu. Podatki za omenjeni mesti se navezujejo na ožje
mestno območje in ne vključujejo celotnega suburbanega zaledja.
Podatki se navezujejo na obdobje 1999–2002, 2003–2006 in 2007–2010. Na tem mestu je
potrebno poudariti, da se zavedamo neažurnosti samih podatkov in možnih sprememb v
okolju, ki so se pojavile do danes, vendar pa smo se kljub vsemu odločili za uporabo
omenjene baze podatkov, saj smo želeli, da so podatki pridobljeni z enako metodologijo in za
enako časovno obdobje, kar je z vidika naše analize izjemno pomembno.

2.2. ZASNOVA NALOGE
Zasnova diplomskega dela sledi zastavljenim ciljem in potrjevanju začetno postavljenih
hipotez. Naloga je sestavljena iz naslednjih vsebinskih sklopov. Po uvodnem poglavju sledi
sklop teoretičnih izhodišč, kjer sem s pomočjo literature in virov, ki obravnavajo preučevano
problematiko, opredelila osnovne pojme in procese na področju trajnostnega razvoja v
urbanističnem načrtovanju. Sedmo in osmo poglavje se nanašata na geografski oris obeh
preučevanih mest, Ljubljane in Gradca in predstavitev stanja in trendov na področju prometa,
energetike, ravnanja z odpadki in zelenih površin v omenjenih mestih. Opisu stanja in trendov
izbranih področij sledi primerjava obeh mest z vidika osnovnih geografskih značilnosti in z
vidika izbranih kazalnikov, ki pomembno predstavljajo posamezna preučevana področja.
V zaključnem sklopu sem podala končne ugotovitve in sklepe ter sintetizirala izsledke,
pridobljene tekom celotnega diplomskega dela. Na koncu smo podali ukrepe s pomočjo
katerih bi Ljubljana dosegla boljše rezultate z okoljskega vidika trajnostnega razvoja. Sklep
obenem podaja tudi celoten pregled mojega dela.
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3. TEORETIČNA IZHODIŠČA
3.1. OKOLJSKI VIDIK TRAJNOSTNEGA RAZVOJA MEST
Urbani okoljski problemi so posledica okoljskih pritiskov, ki so v veliki meri rezultat
zgostitve snovno-energetskih tokov in pozidave na območju mesta. Onesnaženost mestnega
okolja in njegovih sestavin (zrak, voda, vegetacija in prst) je skupna vsota prekomernih
obremenitev okolja in omejenih samočistilnih zmogljivosti. Prekomerne obremenitve okolja
in njegovih sestavin ne vplivajo samo na kakovost sestavin okolja, hkrati skupaj s
povečevanjem pozidave mestnega prostora povzročajo zmanjšanje samočistilnih sposobnosti
pokrajinotvornih sestavin, mesta pa postanejo še bolj ranljiva na okoljske pritiske (Plut, 2007,
str. 13).
Okoljski vidik trajnostnega razvoja vključuje zlasti kakovost bivalnega okolja (zrak, voda,
prst, vegetacija, hrup), pa tudi rabo in varovanje naravnih virov in prostora. Ne glede na vse bi
lahko dejali, da se je okoljska trajnost dejansko že uveljavila kot temeljni kamen novih
razvojnih strategij (Maas, 2007, str. 51)
Širše pojmovanje kakovosti bivalnega okolja in sonaravna paradigma (skrb za trajno
ohranjanje zdravega okolja in naravnih virov prihodnjim generacijam) zahteva tudi pri
načrtovanju prostorskega razvoja naselij podrobnejšo proučitev vplivov urbanih in drugih
poselitvenih vzorcev (gostota prebivalcev, razmestitev dejavnosti in stanovanj, zelene
površine in odprt prostor), energetsko (energetski viri) in snovno bilanco (voda in odpadki)
naselij (Haughton, Hunter, 1994).

3.2. NAČELA IN UKREPI TRAJNOSTNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA
Prostorske načrtovalce, arhitekte in vse, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem mest, že
stoletja zanima ustvarjanje najbolj primerne oblike poselitve. V 21. stoletju se je želja
izboljšanja kakovosti življenja v mestih s pomočjo prostorsko premišljenega razmeščanja
dejavnosti oziroma poselitve še bolj okrepila. Če se je še pred kratkim tradicionalno
načrtovanje mestnega razvoja osredotočalo predvsem na (Masberg, 1998; cv: Plut, 2006, str.
92):
ekonomske in tehnične kriterije in cilje;
kvantitativno rast;
obravnavo mesta kot sistema, ki naj opravlja določene funkcije;
vzdrževanje delovanja mesta s pomočjo primerne rabe mestnih zemljišč;
ločenost območij življenja,
pa je v zadnjem obdobju prostorskega in razvojnega načrtovanja le dozorelo spoznanje, da je
potrebno pri trajnostno sonaravnem načrtovanju ključno pozornost nameniti okoljskim,
kratkoročnim in predvsem dolgoročnim razsežnostim in posledicam oblikovanja razvojnih
načrtov. Temeljna načela in ukrepi sonaravnega urbanega prostorskega razvojnega
načrtovanja so (European Sustainability Cities, 1996):
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integracija okoljskega in prostorskega načrtovanja;
dvojna (hidrološka in prometna) mrežna strategija;
integrirano načrtovanje rabe zemljišč in prometa;
povečanje vloge odprtega prostora v načrtih rabe zemljišč;
spodbujanje načrtovanja mešane rabe prostora;
podpora urbani prenovi.
Principi t. i. inteligentnega urbanizma zato poudarjajo načelo ravnovesja z naravo in tradicijo,
rabo primernih tehnologij gradnje, družabnosti in socialne povezanosti, materialne in
energetske učinkovitosti, mešane rabe prostora, pešhoje in povezanih sistemov javnega
prevoza, regionalne povezanosti mesta z okolico, sodelovanja meščanov pri odločanju
(Encyclopedia of the city, 2005, str. 365).
3.2.1. Integracija okoljskega in prostorskega načrtovanja
Urbanisti in vsi, ki se ukvarjajo z načrtovanjem urbanega razvoja, morajo upoštevati okoljske
dejavnike, kot so odgovornost do prihodnjih generacij, zagotavljanje ekološke kakovosti
(zaščita habitatov in vrst) in izboljšanje okoljske kakovosti urbanega življenja. Prednostna
naloga okoljskih razsežnosti urbanega razvoja prinaša potrebo po analizi kakovosti okolja
pred pripravo razvojnih planov in oceno zmogljivosti mestnega okolja. Pomembno je
poudariti, da ekosistemska zasnova prostorskega urbanega načrtovanja obravnava mesto kot
odprt ekosistem z okrepljenimi snovno-energetskimi vnosi in s tem povezanimi iznosi, ki
obremenjujejo okolje (European Sustainability Cities, 1996).
Raba naravnih virov, energije in ustvarjanje odpadkov so v mestu med seboj tesno povezani,
zato primerna prostorska razporeditev dejavnosti skupaj s tehnološkimi rešitvami in smotrno
rabo mestnih virov energije bistveno zmanjša snovno energetske tokove in obremenjevanje
okolja. Pri razmeščanju dejavnosti je zelo pomembno upoštevati različne samočistilne
sposobnosti mestnih območij in imisijske okoljske standarde. Brez optimalnega razmerja med
naravnimi (odpre zelene površine) in antropogenimi ekosistemi v mestu je možnost za dosego
okoljskih ciljev trajnostnega razvoja izjemno slaba (Plut, 2006).
3.2.2. Dvojna (hidrološka in prometna) mrežna strategija
Načelo se navezuje na vključevanje hidrološkega in prometnega omrežja v načrtovanje
oblikovanja mesta, predvsem pa njegovega razvoja. Prometni sistem močno vpliva na rabo
mestnega prostora in ostale mestne dejavnosti, hidrološki sistem pa je pomemben za mestno
življenje. Kombinacija obeh omenjenih sistemov ključno vpliva na načrtovanje prostorskega
in gospodarskega razvoja ter lokacijo ostalih mestnih dejavnosti.
Dvomrežni načrtovalski pristop prinaša veliko praktičnih zahtev, kot so: prostor za visoke
vode, zelena območja s čistimi vodami in potmi za živali, vključitev zelenih območij za
regulacijo podnebja, kolesarskih in pešpoti, rekreacijski lov, omejitev prometa in parkiranja
avtomobilov in kombinacija pešhoje, kolesarjenja ter javnih prometnih poti (European
Sustainability Cities, 1996, str. 200).

14

Okoljski vidik trajnostnega razvoja v urbanističnem načrtovanju

Mojca Meglič

3.2.3. Integrirano načrtovanje rabe zemljišč in prometa
Gre za povezavo med vzorci razporeditve gospodarstva in gostote prebivalstva in njihovega
vpliva na prometne vzorce (European Sustainability Cities, 1996, str. 201). Njun vpliv na
kakovost mestnega življenja in ohranjanje urbane biotske raznovrstnosti je izredno velik.
Sistem prostorskega načrtovanja je osnovni mehanizem, ki vpliva na urbano sestavo in oblike.
Raziskave, ki so bile narejene v Veliki Britaniji, so pokazale, da primerna politika
prostorskega načrtovanja lahko v 20-letnem obdobju zmanjša načrtovane prometne emisije za
20 %. Strnjeno mesto je bilo ocenjeno kot najbolj sonaravna urbana oblika, tako z vidika
energetske učinkovitosti kot gospodarske in socialne trajnosti (European Sustainability Cities,
1996, str. 202).
3.2.4. Povečanje vloge odprtega prostora v načrtih rabe zemljišč
Izhaja iz večplastnega, zlasti izjemnega ekosistemskega in socialnega pomena različnih
zelenih površin v zelo obremenjujočem mestnem okolju (European Sustainability Cities,
1996, str. 204). Sistemi sonaravnega prostorskega urbanega načrtovanja predstavljajo ključni
mehanizem, da se odprti zeleni mestni prostori ohranijo. Po mnenju biologa Tarmana (1992)
je osnovno pravilo zaščita parkov, zelenic, drevoredov, naravnih rečnih obrežij … Po
izkušnjah najbolj ugodno delujejo površine mestnih zelenic in travnikov, ki merijo več kot 5
ha.
Ni pomembno samo to, da mesto razpolaga z zelenimi površinami, površine je potrebno tudi
povezati v mrežo ali njej podobno obliko in s tem povečati njihov naravni značaj in ekološki
pomen. Povezave naj bi omogočile prehodnost za posamezne živalske vrste in večjo
obstojnost naravnih oblik življenja. Odprti prostori mestnega zelenja in druge nepozidane
površine meščanom omogočajo doživljati naravo bolj polno, hkrati pa so pomembne tudi z
vidika izboljšanja mestne klime, saj omogočajo večjo prevetrenost in s tem zmanjšujejo čas
zadrževanja onesnaženega zraka, hkrati pa znižujejo temperature in večajo vlažnost zraka
(Plut, 2006, str. 138).
3.2.5. Spodbujanje načrtovanja mešane rabe prostora
Med temeljnimi nalogami okoljsko uravnoteženega urbanega načrtovanja so tudi
pospeševalni in omejevalni instrumenti spremembe notranje prostorske sestave mest.
Mešana raba prostora je sonaravni odziv, dejansko ekološko kritičen odnos do tradicionalnega
načrtovanja strogo ločenih območij posameznih rab mestnega prostora. Monostrukturna raba
zlasti obsežnih mestnih območij vodi k izčrpavanju virov okolja, mešana raba prostora pa
ohranja vitalnost mesta. Ker mešana raba tal prinaša priložnost za zmanjšanje potreb po
prevozu, je nujno potrebno načrtovati urbano ravnovesje stanovanj, delovnih mest, storitev v
posameznih območjih mesta (European Sustainability Cities, 1996, str. 205)
Razvile so se številne spodbude za večjo gradnjo hiš znotraj obstoječih mestnih območij,
zlasti za zmerno zgostitev mestne poselitve, preusmeritev na dvo- ali trinadstropne hiše. Tako
zasnovana politika želi zmanjšati infrastrukturne stroške, potrebe po mestnem prostoru,
skrajšati potovalne razdalje in spodbuditi uporabo javnega prevoza (Haughton, Hunter, 1994,
str. 89). Kljub vsemu je še vedno potrebno za udejanjanje mešane stanovanjsko-podjetniške
rabe vložiti veliko načrtovalskega in aplikativnega napora, saj ne obstaja zagotovilo, da bo
večina prebivalcev določenega mestnega območja tudi opravljala delo na tem območju (Plut,
2006, str. 140).

15

Okoljski vidik trajnostnega razvoja v urbanističnem načrtovanju

Mojca Meglič

3.2.6. Podpora urbani prenovi
Spodbujanje urbane prenove je v evropskih mestih začelo naraščati v 70. letih 20. stoletja.
Obsega prenovo obstoječih grajenih struktur, spremembo funkcije obstoječih zgradb in
območij oziroma spremembo rabe urbanih zemljišč. Urbana prenova ali regeneracija
vključuje tudi opuščene (industrijske in vojaške) degradirane površine, pa tudi mestna
območja, ki propadajo (European Sustainability Cities, 1996, str. 208).
S pomočjo urbane prenove se začenja nova raba opuščenih površin, kar s sonaravnega
razvojnega vidika pomeni ponovno rabo vira. Reciklirano zemljišče pomeni potencial za
povečanje odprtih, zelenih mestnih površin ter s tem krepitev samočistilnih zmogljivosti
mestnega območja. Pri urbani prenovi je potrebno upoštevati ekološke principe; optimizacija
učinkovite rabe vode, učinkovitejša raba energije, ločeno zbiranje odpadkov in podobno (Plut,
2006, str. 142).
Onesnaženost zraka, vodnih virov, hrup in problematika odpadkov predstavljajo osnovne
mestne okoljske probleme, ki vplivajo na kakovost bivanja v mestih. Posledice upada
kakovostnega mestnega okolja so tudi zdravstvene in gospodarske posledice, zato smo
nadaljevanju podrobneje predstavili načela in ukrepe, ki naj bi jim sledila sodobna
načrtovalska praksa, da bi zmanjšala negativne vplive na mestno okolje. Na kratko smo
povzeli tudi pomembnost načrtovanja mešane rabe prostora in odprtega mestnega prostora
oziroma zelenih površin, ki pomembno prispevajo k izboljšanju omenjenih problemov,
predvsem onesnaženosti ozračja (Plut, 2006).

3.3. TRAJNOSTNI MESTNI PROMET
Mesta se v vse večji meri soočajo s problemi, ki jih povzroča promet. Na eni strani so prisotne
potrebe in zahteve po povečani mobilnosti in izboljšanju dostopnosti, na drugi pa po manjši
prometni gneči, manjšem številu nesreč in zmanjšanjem onesnaževanju. V prostorskem
razvoju mest in širših mestnih območij predstavlja ustrezen razvoj prometa ključni element
pri doseganju trajnostnega razvoja (Plut, 2006).
V smeri zmanjševanja prometnih okoljskih vplivov, ki prav v mestih predstavljajo enega
ključnih dejavnikov zmanjševanja kakovosti bivanja, je dosedanja prometna politika težila
predvsem k ustreznemu razvoju in širjenju prometne infrastrukture, zmanjševanju prometnih
tokov, preusmeritvi osebnega prometa na javni in podobno (Lampič, Cigale, 2005).
Zaradi neposredne povezanosti prometa in rabe tal v mestih je načrtovanje prometa oziroma
mestna prometna politika sestavni del celovitega urbanističnega načrtovanja. Osnovni namen
prometne politike je zagotoviti učinkovit prometni sistem, ki zagotavlja visoko mobilnost in
dobro dostopnost, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in doseganju čim nižjih
okoljskih, prostorskih in drugih negativnih učinkov prometa (Rebernik, 2008).
Na splošno lahko trdimo, da je nujno potrebno spodbujati ukrepe, ki odvračajo povečanje
zasebnega motoriziranega prometa in zmanjšujejo prometno gnečo. Oskrbovati ali spodbujati
je potrebno učinkovit, ne predrag, fizično dostopen in okolju prijazen javni promet in
komunikacijski sistem, ob tem pa dajati prednost skupinskim transportnim sredstvom, ki
imajo ustrezno nosilnost in obratovalno frekvenco, tako da pokrivajo osnovne potrebe in
glavne prometne pretoke (Plut, 2006).
Politika trajnostnega mestnega prometa torej v prvi vrsti teži k boljši prometni dostopnosti.
Prometno dostopnost praviloma definiramo kot potreben čas za potovanje zaradi
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zadovoljevanja določenih potreb (šola, služba, …). Načrtovalci v mestih želijo minimizirati
potovalni čas z zmanjševanjem zgostitve in povečevanjem potovalne hitrosti osebnih vozil in
javnega prometa. Posledica je povečevanje povpraševanja glede potovanj, prebivalci pa še
naprej živijo v ločenih območjih bivanja in dela. Nujno potrebno je, da se dostopnost ne meri
zgolj s časom potovanja, ampak naj odraža zmogljivost izvedbe določene storitve (European
Sustainability Cities, 1996).
Najbolj neposreden način, kako zmanjšati potrebe po vožnjah, je torej zmanjšanje razdalj med
dejavnostmi. Uvajanje manj škodljivih vrst prometa (kolesarjenje, pešhoja …) bo zahtevalo in
hkrati okrepilo temeljne spremembe v načinu, kako so dejavnosti razporejene v prostoru. Čim
krajša je razdalja, tem večja je verjetnost, da lahko nekaj opravimo brez avtomobila.
Ustreznejši načini rabe zemljišč v mestih in predmestjih lahko pomagajo skrajšati mnoge
vožnje z avtomobilom ali jih celo nadomestiti z alternativnimi. Čeprav je sprememba rabe
zemljišč dolgotrajen proces, bi lahko spremembe urbanističnih prepisov, ki ločujejo različne
dejavnosti, olajšale takojšnje spremembe (Plut, 2006, str. 111).
Na drugi strani dodatno odvečni promet povzroča težnja po razporejanju ljudi in dejavnosti na
velikih površinah, namesto da bi spodbujala gostejšo zazidavo. Pestrost dejavnosti in hkrati
srednje in visoke gostote zazidave zmanjšujejo potrebo po vožnji, poleg tega pa omogočajo
rentabilen javni prevoz (Lowe, 1993, str. 105).

3.4. TRAJNOSTNA MESTNA ENERGETIKA
Mestna raba energije je eden izmed ključnih elementov, ki pomembno vplivajo na okoljsko
kakovost mesta. Neučinkovita in potratna poraba energije prispeva največji delež k ekološkim
odtisom mest in uničevanju mestnega okolja. Med strokovnjaki je vse bolj razširjena zavest,
da bi prav mesta morala odigrati ključno vlogo v reševanju problemov potrošnje energije, saj
so le ta največji porabnik energije.
Med notranjo strukturo mest in energetskimi sistemi obstaja tesna povezanost. V prvi vrsti je
potrebno omeniti, da je upad realnih cen energije v 20. stoletju vplival na naraščajoče
ločevanje dejavnosti in razpršeno gostoto urbane poselitve, na drugi strani pa sestava
urbanega sistema sama po sebi pomembno določa energetske potrebe, zlasti za promet,
ogrevanje ali ohlajevanje prostorov (Pacione, 2001, str. 587).
Na mikrolokalni ravni so ukrepi varčevanja z energijo usmerjeni v izboljšanje toplotne
izolacije stavb, pasivne oblike energetskega varčevanja z lokacijo, ekspozicijo zgradb
oziroma prostorov itd. Na ravni mestne četrti je energetsko zelo nesmotrna ločena
proizvodnja električne energije in toplote iz fosilnih goriv. S kombinirano soproizvodnjo
električne energije in toplote za ogrevanje zgradb, podjetij se energetska učinkovitost
pretvorbe iz primarne energije v termoelektrarni-toplarni poveča od 38 % na 80 % (Pacione,
2001, str. 587). Prav zaradi tega urbanisti težijo predvsem k oblikovanju skupnega
energetskega sistema. Dober primer je plinski sistem, saj je učinkovit pri velikem in gostem
odjemu, torej zlasti v večjih mestih, naseljih z visoko gostoto prebivalcev in velikimi
porabniki. Ker je plin ekološko sprejemljivo gorivo (brez SO2), z zmanjšanim prispevkom k
emisijam toplogrednih plinov kot nafta in premog, njuna uporaba lahko pomembno prispeva k
čistejšemu zraku v mestih (Pogačnik, 1999, str. 220).
V večjih mestih problem ogrevanja in priprave sanitarne vode rešujemo s sistemi daljinskega
ogrevanja. Oskrba mest z daljinskim ogrevanjem je pomembna, energetsko učinkovita, hkrati
pa okolju prijazna komunalna infrastruktura. Učinkovita toplotna in energetska oskrba mest je
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eden najpomembnejših ukrepov urbane ekologije, energetike in ne nazadnje tudi
urbanističnega načrtovanja (Pogačnik, 1999, str. 220).
S planerskega in energetskega vidika je pomembno oblikovanje strnjenih območij bivanja v
bližini postaj javnega prometa. Načrtovanje prostora naj bi se osredotočilo na zmanjšanje
strukturno zasnovanih gonilnih sil prevozov, kot sta delo in nakupovanje. Strokovnjaki
zagovarjajo koncept »decentralizirane koncentracije«, kjer naj bi subcentre s središčem
mestne regije povezoval visoko kakovosten javni promet. Tako kot promet tudi druga
infrastrukturna omrežja težijo k mreženju in enakomernemu napajanju prostora iz raznih
virov, vendar pa tudi h koncentraciji v koridorjih in k racionalni zgostitvi v območjih večjih
odjemov energije (Pogačnik, 2000). Najbolj smiselno bi bilo, da bi se elektrovodni, plinski,
toplotni in drugi sistemi nahajali v infrastrukturnih koridorjih mesta. Tako bi urbanizacija
posledično sledila oskrbnim sistemom, z oskrbnimi sistemi pa bi torej racionalneje opremljali
območja poselitve in proizvodnje (Pogačnik, 2000).

3.5. TRAJNOSTNO RAVNANJE Z ODPADKI
Z rastjo gospodarstva in potrošništva je povezana tudi problematika naraščanja količine
nastalih odpadkov (ARSO, 2011). Ključna razloga za naraščanje odpadkov v mestih sta
naraščanje mestnega prebivalstva in poraba surovin na prebivalca (Plut, 2006). Pri ravnanju z
odpadki je zelo pomembno preprečevanje nastajanja odpadkov, zmanjšanje vpliva ravnanja z
odpadki na okolje in zmanjševanje pritiskov na naravne vire. Preprečevanje nastajanja
odpadkov lahko pomaga pri zmanjševanju vplivov na okolje v vseh fazah življenjskega kroga
naravnih in drugih virov. Čeprav je pri preprečevanju nastajanja odpadkov največ možnosti za
zmanjšanje pritiskov na okolje, so politike, usmerjene v zmanjševanje količin odpadkov tako
v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi redke in zaenkrat še ne prav učinkovite.
Politika se zavzema za povečevanje reciklaže in ponovne uporabe odpadkov in s tem poskuša
doseči cilj čim manjše odlaganje na deponije, v prihodnje bi bilo nujno potrebno narediti več
na področju zmanjševanja količin odpadkov, saj trendi kažejo, da količina odpadkov še vedno
narašča (ARSO, 2011).
Ključni principi sonaravne urbane politike upravljanja z odpadki so (European Sustainable
Cities, 1996):
- zmanjšanje embalaže in njena ponovna uporaba,
- maksimalno ločeno zbiranje odpadkov na viru,
- lokalno kompostiranje gospodinjskih in vrtnih odpadkov,
- ponovna uporaba, reciklaža gradbenih odpadkov,
- okolju prijazno odlaganje ostankov odpadkov.
Za trajno rešitev komunalnih in ostalih odpadkov mest po postopku zbiranja odpadkov
obstajajo tri osnovne metode: odlaganje, kompostiranje in sežiganje odpadkov. Še vedno
prevladuje odlaganje komunalnih in ostalih odpadkov, kjer se namesto nekoč odprtih smetišč
uveljavlja sanitarno odlaganje odpadkov s prekrivanjem odpadkov (prst …), odlaganje v
slojih, zaščita dna odlagališča z zbito ilovico ali folijo in druge metode zmanjševanja
prostornine in varnejšega odlaganja odpadkov (Kemp, 2004).
Sežiganje mestnih odpadkov (incineracija) ob pozitivni možni proizvodnji električne energije
podaljšuje čas uporabe posameznih lokacij za odlaganje odpadkov, vendar pa ob sežiganju
odpadkov kljub čistilnim napravam v ozračje še vedno prihajajo strupeni plini in ostanki
težkih kovin. Sežiganje odpadkov je po mnenju strokovnjakov boljši okoljski postopek v
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primerjavi z neposrednim odlaganjem, s tem pa se zapostavlja možnost reciklaže in
kompostiranja (Nebel, Wright, 1998).
Sežigalnice velik problem predstavljajo predvsem na mestnih območjih s pogosto
temperaturno inverzijo (kotline, doline …), saj so zračne samočistilne zmogljivosti zelo
omejene (Plut, 2006, str. 130).
Mesta vse težje najdejo primerne lokacije za odlagališče ali sežiganje odpadkov, zato je zaradi
slabih preteklih izkušenj in novejših podatkov o možnih negativnih vplivih na zdravje pogost
odpor lokalnega prebivalstva. Zato je razen sortiranja in ponovne rabe edina možna rešitev
bistveno zmanjšanje količine odpadkov.
V večini mest Evrope komunalne odpadke zbirajo organizirano in ločeno. V evropskih
državah (OECD) na odlagališča odlagajo 60 % komunalnih odpadkov, kjer odpadke stiskajo
in teptajo s stroji (Europe’s Environment, 1995, str. 284). Obstoječi postopki odlaganja
odpadkov pogosto ne zadostujejo za zagotavljanje primernih okoljskih standardov, lokacije
odlagališč pa naletijo na odpor lokalnega prebivalstva. V začetku 21. stoletja je bila v Zahodni
Evropi še vedno večina komunalnih odpadkov (57 %) odloženih, po letu 1985 pa se je zelo
povečala reciklaža (29 % vseh komunalnih odpadkov), delež odpadkov za sežiganje pa se je
stabiliziral na slabi petini vseh komunalnih odpadkov (Europe’s Environment: The …, 2003).
Število komunalnih odlagališč se je v Zahodni Evropi v zadnjih 15 letih skoraj prepolovilo,
kar je posledica koncepta izogibanja odpadkov t. i. strategije »nič odpadkov« (Plut, 2006).
Temeljni cilj mestne politike na področju ravnanja z odpadki je racionalno izrabljati prostor
za sisteme zbiranja odpadkov, objekte za njihovo obdelavo in odlaganje preostankov
odpadkov po obdelavi ob zmanjševanju vplivov na okolje. Pri tem je treba prednostno
zagotoviti:
– čim večjo pokritost mestnega območja z ločenim zbiranjem (frakcij) komunalnih
odpadkov na izvoru;
– vzpostavitev racionalne mreže namenskih objektov in naprav, zbirnih centrov in
objektov ter naprav za nadaljnjo obdelavo (predelavo) odpadkov, vključno s predelavo
biološko razgradljivih odpadkov, in sicer za celotno prispevno območje;
– regionalizacijo in povezovanje tehnoloških sistemov (racionalizacija oskrbe,
ekonomija obsega, naravne danosti, geografske razmere) predvsem na ravni predelave
in odlaganja preostankov odpadkov (Občinski prostorski načrt MOL, 2009).

3.6. ODPRT MESTNI PROSTOR IN ZELENE POVRŠINE
V mestih je nepozidan, odprt prostor izjemno pomemben. Zelene površine so pomembna
sestavina urejenega naselja; prispevajo h kvaliteti bivalnega okolja, omogočajo
zadovoljevanje socialnih funkcij in prispevajo k strukturni in oblikovni podobi naselja
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije; obrazložitev in utemeljitev, 2004).V naseljih se
zagotavlja zadostne zelene površine glede na obsežnost območja in število prebivalcev.
Oblikuje se zeleni sistem naselja, v katerega se vključi zelene površine naselja, vodni in
obvodni prostor ter kmetijske in gozdne površine (Rebernik, 2007).
Zaradi vse večje pozidave odprtega mestnega prostora narašča pomen zelenih površin. Prav
zaradi tega so bili v nekaterih evropskih mestih določeni standardi glede deleža zelenih
površin za nove stanovanjske soseske. Ena najbolj pomembnih funkcij zelenih površin v
mestih je njihova rekreacijska vloga, druga pa oblikovna. Vendar zelena območja v mestih
opravljajo tudi druge funkcije (Europe’s Environment, 1995):
19

Okoljski vidik trajnostnega razvoja v urbanističnem načrtovanju

-

Mojca Meglič

izboljšanje mestnega podnebja (večja prevetrenost, ravnovesje v vlažnosti, vsrkavanje
prašnih delcev in plinov);
reciklaža organskih odpadkov in razgradnja odpadne vode (vlažne površine, ribniki,
rastlinske čistilne naprave);
zaščita narave, izobraževanje …

Zelene površine v evropskih mestih se razlikujejo po velikosti, tipu in prostorski razporeditvi
v mestih (Europe’s Environment, 1995). Sodobne raziskave so pokazale, da sta kakovost in
dostopnost uporabnih zelenih površin s psihološkega in socialnega vidika kakovosti mestnega
življenja veliko bolj pomembni kot njihova velikost. Dostopnost zelenih površin s hojo v 15
ali manj minutah od mesta bivanja je kot kazalec okoljske kakovosti mest (Europe’s
Environment, 1995).
Vendar pa kljub vsemu ne smemo zanemariti velikosti in lege zelenih območij. Velikost in
lega je skupaj s tipom in pogostostjo njihove rabe pomemben kazalec kakovosti ekosistemov.
Nepozidane površine znotraj mest so pogosto habitati presenetljivi gostoti vrst, prilagojenih
na urbane okoljske razmere. Sodobni urbanizem naj bi težil k oblikovanju ekoloških
koridorjev, ki bi povezali notranji del mesta z mestno okolico (Europe’s Environment, 1995,
str. 274).
Zelene površine so zelo občutljive in ranljive, zato je potrebno upoštevati naslednje
prostorske smernice (Environment in the … 1999, str. 321):
-

odprti mestni prostori naj bodo čim večji in trajni,
v večini primerov so primernejši posamezni večji habitati kot več manjših,
ohranjanje in razvoj koridorjev med zelenimi območji izven mest ter zelenimi
mestnimi površinami je nujno.

Normativi zelenih površin so najpogosteje izraženi v m2/prebivalca ali m2/stanovanja ali kot
odstotek vseh površin v stanovanjskem naselju oziroma mestu kot celoti. Normative in
standarde za načrtovanje zelenih površin je težko natančno določiti, saj so odvisni od
kakovosti okolja in oblikovanja. Na splošno je priporočljivo približno 15 m2 vseh javnih
površin na prebivalca. Skupaj z botaničnimi in zoološkimi vrtovi in drugimi zelenimi
površinami z omejeno uporabo pa se normativ poveča na 30–40 m2/preb. Če pa upoštevamo
tudi zeleni pas okoli mesta in gozdne parke, dobimo 100 m2/preb. V slovenskih mestih zelene
površine zavzemajo v povprečju 22 m2/preb., v zahodni Evropi pa okoli 34 m2/preb.
(Pogačnik, 1999, str. 172).

3.7. NAČRTOVANJE MEŠANE RABE PROSTORA
Za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij je bistvenega pomena
racionalna raba zemljišč in objektov v naselij. Pri prostorskem razporejanju zemljišč po
namenski rabi in dejavnosti stremimo k takšnemu prepletu funkcij, ki so medsebojno
združljive in ne motijo druga druge. Uveljavlja se nova organizacija v mestih, kjer se funkcije
prepletajo. Preprečuje se izrazito monofunkcionalnost posameznih delov naselij z uvajanjem
raznovrstnosti dejavnosti in mešanjem funkcij bivanja in dela. Uvaja se torej »mešana raba«,
ki zmanjšuje transportne razdalje, povezane z dnevnimi migracijami na delovno mesto
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije; obrazložitev in utemeljitev, 2004, str. 47).
Spoznanje, da različna struktura rabe zemljišč generira različne in spremenljive prometne
tokove (prvič se je to spoznanje uveljavilo leta 1953 v ZDA), je vodilo do razmišljanj o
potencialu prostorskega planiranja za zmanjševanje potreb po potovanjih. Kljub težko
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opredeljivemu vplivu so bile narejene ocene, da bi se lahko prometno povpraševanje
razlikovalo za faktor dve ali tri med prometno najbolj in najmanj učinkovitim vzorcem rabe
zemljišč. Raziskave, na katerih slonijo te ocene, prihajajo iz ZDA, kjer je urbana gostota
nizka. V evropskih mestih bi bile tovrstne razlike zaradi večje gostote verjetno manjše.
Vseeno pa predstavljajo ukrepi urbanistične politike v kombinaciji z drugimi ukrepi
pomemben potencial zmanjševanja prometnega povpraševanja (Plevnik, 1997).
Združevanje in mešanje dejavnosti omogoča poleg vseh prednosti večje gostote tudi
večfunkcionala potovanja in s tem zmanjšanje števila potovanj. Vendar pa je nujno potrebno
omeniti, da tudi v tem primeru ne gre za enoznačen odnos. Potovalne navade prebivalstva so
zelo kompleksen pojav, zato tudi mešanje rab ne zagotavlja samo po sebi manj in krajših
potovanj. Veliko je urbanih naselij, ki so relativno avtonomna in samozadostna, vendar so
kljub temu obremenjena z velikim obsegom potovanj dnevnih migrantov in lokalnih potovanj
(Plevnik, 1997).
Mešana raba tal ne vpliva pozitivno le na prometne tokove. Pozitivne povezave lahko iščemo
tudi med rabo mestnega prostora, razporeditvijo mestnih dejavnosti in porabo energije
(Haughton, Hunter, 1994). Goste ali glede prostora mešane mestne cone omogočajo pospešen
razvoj in rabo kombiniranih (kogeneracijskih) energetskih sistemov, s tem pa lahko poveča
energetsko učinkovitost primarne energetske rabe tudi za 100 %. Načrtna gradnja in lega
stavb pasivno rabo sončne energije lahko vodi k 12 % energetskemu varčevanju (Plut, 2006).
Glede na načrtovanje trajnostnega prometa, energetike, povečevanje deleža zelenih površin,
smotrnejšega in okolju prijaznejšega ravnanja z odpadki in prizadevanja za doseganje mešane
rabe prostora, ki bi dokončno izboljšala kakovost bivalnega in urbanega prostora, raziskovalci
že dlje časa poskušajo razviti idealni model mesta. Omenjeni model bi zagotavljal kakovostno
mestno okolje in v celoti zmanjšal okoljske pritiske mest. V poglavju o sonaravnih modelih
urbanega razvoja smo predstavili nekaj najbolj vidnih idealnih modelov mest.

3.8. TRAJNOSTNI MODELI URBANEGA RAZVOJA
Oblika urbane poselitve je temeljni strateški dejavnik, ki določa mestno sonaravnost.
Vpliva na vzorce privatnega in javnega prometa in s tem na porabo goriva in emisije, stopnjo
pretvorbe kmetijskih zemljišč v urbane površine in posledično na izgubo habitatov za rastline
in živali. Prednostni pristop k sonaravnemu vzorcu naselij naj bi imel dve stopnji:
učinkovitejšo rabo zemljišč v obstoječih mestnih območjih, zlasti sanacijo opuščenih
zemljišč, in minimizacijo rabe energije za potovanja z načrtovanjem mešane rabe mestnih
zemljišč (Plut, 2006, str. 165).
Predstave o organskem razvoju mest zajemajo široko paleto predlogov oblik urbanega
razvoja. Vendar je z vidika sonaravnosti po mnenju Pluta (Kemp, 2004; cv: Plut, 2006, str.
161) primerna tipologija naslednjih faz in oblik urbanega razvoja :
a. Strnjeno, zgoščeno (kompaktno) mesto: obkroženo z mesti in vasmi različne velikosti,
omejeno prometno omrežje različne kakovosti, visoka stopnja samozadostnosti mesta.
b. Zgoščeno mesto s satelitskimi naselji in zelenimi območji: okrepljen razvoj satelitskih
mest, izboljšanje in večja gostota prometnega omrežja, zaščita podeželja z zelenimi
območji.
c. Urbani razvoj v smeri prometnih koridorjev (trakov): zgostitev pozidave vzdolž
glavnih cestnih povezav mesta in satelitskih skupnosti, kakovostna cestna mreža,
obremenjevanje podeželja vzdolž glavnih cestnih povezav.
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d. Razraščanje mesta (»urban sprawl«): velika gostota cestnega omrežja, razvoj območij
bivanja in storitev v celoti nadomesti naravno okolje, glavno mesto in satelitska
naselja se zlivajo v metropolitansko območje.
Strnjeno/kompaktno mesto
Evropska komisija za okoljsko urbano politiko (Environmental Policies…, 1990) sodi, da so
sklenjena mesta energetsko najbolj primerna oblika bivanja, ker je poraba energije za promet
najmanjša, obenem pa je največ možnosti za učinkovito organiziranje javnega prometa (Plut,
2006, str. 168). Gosto, kompaktno mesto, ki varčuje s prostorom in rešuje probleme prevoza,
postaja urbanistični ideal (Petrešin, 2000). Koncept kompaktnega, zelo gosto naseljenega
mesta z delno mešano rabo mestnega prostora naj bi zagotavljal energetsko učinkovitost
urbanega razvoja, ki zmanjšuje potovalne razdalje in omogoča zelo učinkovit javni prevoz
(Pacione, 2001, str. 591). Kompaktno mesto je postalo vodilni princip sonaravnega urbanega
razvoja, vendar nekateri raziskovalci upravičeno opozarjajo na določene omejitve z vidika
kakovosti življenja, rabe zemljišč in njihove (visoke) cene (Banister in sod., 2000, str. 36).
Regionalno mesto
Različne oblike t. i. zgoščene decentralizacije so prevladujoče v današnjih sodobnih
razmišljanjih načrtovalcev sonaravnega mestnega razvoja. Model decentralizirane zgostitve
poselitve je postal aktualen povsod, kjer se je gradnja nizke gostote močno razširila (Šašek
Divjak, 2002). Raziskovalci so že v 60. letih opozarjali na možno vrednost ustvarjanja
regionalnega mesta, zgrajenega iz serij ločenih srednje velikih skupnosti, obrobnih mest,
obkroženih z velikimi površinami odprtega prostora in povezanimi z glavnimi cestami
(Pacione, 2001, 591). Poudarek je bil na lociranju mesta kot dela regionalnega območja, z
jasnimi mejami, zasnovanimi na ekoloških in socialnih zmogljivostih. Povezali so ideje
regionalnega ekološkega načrtovanja in koncentrirane decentralizacije. Regionalno mesto
vključuje tudi obliko urbanega razvoja vzdolž glavnih prometnih koridorjev, kar je sonaravno
bolj sprejemljiva alternativa konceptu razpršenega urbanega razvoja in nenadzorovane urbane
obmestne ekspanzije (Kemp, 2004).
Haughon in Hunter (1994, str. 294) sodita, naj bi bila prav koncentrirana decentralizacija
prednostna oblika bivanja zaradi okoljskih razlogov, zlasti zaradi svojega potenciala za
zmanjševanje porabe energije, delno zaradi možnosti večje uporabe javnega prometa in
soproizvodnje energije in toplote. Vključevala naj bi razvoj v ločenih mestih zunaj glavnega
mesta, povezanih z učinkovitim javnim prometom do glavnega urbanega središča in
suburbanih območij (Plut, 2006).
Strategija prostorskega načrta MOL prav tako predvideva razvoj po načelu decentraliziranega
zgostitvenega modela poselitve.
Mrežno-mozaični model mesta
Nekateri raziskovalci opozarjajo na določene omejitve z vidika kakovosti življenja in rabe
zemljišč v kompaktnih mestih, zato so poskušali oblikovati nekoliko drugačne modele
prihodnjega razvoja mest. Pogačnik (2000) je šel v iskanju "idealnega modela" sodobnega
mesta nekoliko dlje. Meni namreč, da mrežno mozaični model dejansko pomeni optimum
prostorskega razvoja.
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Prostorsko načrtovanje po 2. svetovni vojni je upravičeno izhajalo iz idej o hierarhiji
centralnih naselij zaradi slabe prometne dostopnosti, majhne izbire delovnih mest, storitev,
šibke kupne moči in nižje življenjske ravni, danes so razmere bistveno drugačne.
Hierarhičnost centralnih krajev in poenostavljeni policentrizem po mnenju Pogačnika nista
več ustrezni orodji za organizacijo dejavnosti v prostoru. Hierarhično urejeno mrežo
centralnih naselij danes zamenjuje mreža različnih, deloma specializiranih urbanih centrov, ki
oskrbujejo prostor. Velikost mest v teh mrežah ni več pomembna, pač pa stopajo v ospredje
dostopnost, dopolnjevanje, specializacija itd.
Staro consko ločitev med naselji, industrijo, kmetijstvom in gozdovi bo zamenjal mozaik
dejavnosti, ki bodo zaradi visokih tehnologij in ekološke naravnanosti lahko tesno ena ob
drugi (Pogačnik, 2000).
Mrežno-mozaična ureditev prostora je smiselna zaradi več dejavnikov, med najbolj
pomembnimi je potrebno izpostaviti naslednje:
- ohranjati biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost ter kulturno krajino,
- enakomerno napajanje prostora, kar onemogoča razvoj velikih urbanih centrov, ki
rastejo in živijo na račun podeželja oziroma periferije;
- zmanjšati razlike med centrom in periferijo, med manj in bolj razvitimi območji;
- nevtralnost mreže daje podobne izhodiščne možnosti za vse prebivalce in ne ustvarja
izrazitih prednosti enih prostorov nad drugimi, prebivalcem je pri roki tako rekoč vse,
urbana, gozdna, rekreacijska območja;
- omogočati večjo lokalno participacijo, je bolj odprta za številne lokalne pobude in
investitorje.
Država oziroma regija skozi omenjeni model, ne glede na mednarodne gospodarske tokove in
integracije, zmanjšuje energetsko, surovinsko in prehrambeno odvisnost (Pogačnik, 2000).
Lahko razumemo, da so sodobne načrtovalske prakse podvržene trajnostnim načelom. Tu
seveda ne gre le za okoljski, ampak tudi socialni in gospodarski vidik. Ker trajnostno
sonaravni urbani razvoj izhaja iz ekosistemskega razumevanja mest, hkrati pa v diplomskem
delu preučujemo okoljski vidik v načrtovanju mest, smo v želji po celostni sliki in lažji končni
analizi naredili pregled urbanističnega načrtovanja oziroma urejanja mest po posameznih
zgodovinskih obdobjih.
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4. RAZVOJ URBANISTIČNEGA NAČRTOVANJA
4.1. ZAČETKI URBANISTIČNEGA NAČRTOVANJA
Najstarejša naselja niso bila načrtovana tako, kot načrtovanje razumemo danes. Njihova
zasnova in rast je bila spontana in organska. Šlo je za t. i. spontano urejanje naselij. Kljub
spontanosti in brez pravih načrtov pa so graditelji že takrat vedno upoštevali ustrezno lego,
osončenje, ulično mrežo, socialne stike … za smotrno, gospodarsko in estetsko ureditev
svojega bivalnega in delovnega okolja (Pogačnik, 1999).
V zgodovini urbanizma srečamo prve mestne načrte za nove prestolnice, nova kolonizacijska
mesta in vojaške postojanke. Srednjeveška mesta poznajo predpise predvsem v povezavi z
obrambo (o gradnji obzidja, mestnih vrat itd.). O prvih pravih sodobnih načrtih lahko
govorimo šele v času industrijske revolucije. Gre za regulacijske načrte, ki so bili značilni za
drugo polovico 19. stoletja. Tovrstni načrti so poskušali rešiti probleme stihijske rasti mest. v
tistem času je prišlo tudi do prvih poskusov urbanistične zakonodaje. Prvi so temelje
urbanistične regulacije in namembnosti urbanih površin postavili v Angliji, Franciji in
Ameriki (Pogačnik, 1999, str. 47).
Prvi urbanistični zakon je bil sprejet v Angliji 1909. Skušal je regulirati in odpraviti takratni
gost, nehigienski in stihijski način zazidave. Značilni problemi, ki so kar klicali po
oblikovanju zakonov na področju urbanizma, so bili predvsem povečanje števila prebivalstva
v mestih, s tem pa povečana gostota poselitve, sprememba v mestni strukturi, načinu življenja
in slabšanje bivalnih razmer. S pomočjo nove regulative so oblasti poskušale izboljšati stanje
v industrijskih mestih, predvsem pa v stanovanjskih soseskah delovnega razreda, saj so bile le
te prenaseljene in brez kanalizacijske ureditve (Pogačnik, 1999, str. 47).
Socialne in gradbene razmere v delavskih naseljih niso bile edini razlog za čedalje bolj
pogoste posege v fizično strukturo mest. Mesta, še zlasti njihova centralna območja, je bilo
potrebno prestrukturirati oziroma prilagoditi zahtevam, ki jih je sprožil novi način produkcije
in reprodukcije. Razširitev, posodobitev in poenostavitev sistema ulic in cest v mestu so bili
ena izmed nalog takih posegov, druga naloga pa je bila zagotoviti prostor za sfero menjave, se
pravi za trgovine, blagovnice, banke …(Gantar, 1984).

4.2. URBANISTIČNO NAČRTOVANJE V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Urbanizem se kot znanost pojavi v zadnji četrtini 19. stoletja in v prvem desetletju 20.
stoletja, dotlej pa ne moremo govoriti o urbanizmu kot znanosti, se pravi o sistematičnem in
teoretskem pojasnjevanju urbanega razvoja. Urbanistični posegi so temeljili na vzorcu
idealnih mest, ki so jih izdelali gradbeni inženirji, bili pa so odgovor na nevzdržne razmere v
delavskih stanovanjskih območjih. Konstituiranje urbanizma kot znanosti o naseljih, ki je na
eni strani način zavedanja o urbani problematiki, na drugi pa predstavlja teoretsko podlago za
prakso urbanističnega načrtovanja, zaznamujeta dve glavni ideji (Gantar, 1984).
- Vsi posegi v mestu morajo temeljiti na podrobni analizi obstoječega stanja v mestu;
- tovrstne analize niso več v domeni arhitektov ali inženirjev, temveč strokovnjakov,
znanstvenikov; geografov, sociologov, itd.
Poleg francoskih in nemških geografov je k razvoju urbanizma kot znanosti največ prispeval
škotski biolog in sociolog Patrick Geddes. Kot predhodnika človeške ekologije so ga
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zanimala razmerja med okoljem in človekom (Gantar, 1984). Prvi je opozoril, da so socialni
odnosi in prostorski razvoj medsebojno povezani (Encyclopedia of the City, 2005, str. 194),
zato velja za začetnika regionalnega planiranja. Ugotovil je, da mesto ni v sebi zaključena
tvorba, temveč integralno soodvisno od regionalnega okolja, s katerim naj bo v prostorskem,
gospodarskem in socialnem ravnotežju (Pogačnik, 1999, str. 34). Peter Hall pravi, da je
Geddesova delovna metoda postala del standardnega postopka planiranja. Geddes je s
prikazom značilnosti in trendov v regiji, z analizo in končnim planom dal planiranju logično
strukturo. Omeniti je potrebno, da Geddes planiranja ne omejuje zgolj na poseg v določen
problemski del fizične strukture mesta, temveč poudarja zahtevo po planski regiji, se pravi po
širšem območju planiranja (Gantar, 1984).
Vzporedno z razvojem znanstvenega urbanizma se na prehodu v novo stoletje oziroma v
prvih dvajsetih letih 20. stoletja pojavita dva nova urbanistična koncepta, ki ju štejemo za
začetek modernega urbanističnega načrtovanja. To sta Howardovo »vrtno mesto« in koncept
»soseske«, ki ga je v ZDA razvil Clarence Perry. Omenjena dva koncepta se bistveno
razlikujeta od prejšnjih konceptov predvsem iz dveh razlogov. Oba so v urbanističnem
načrtovanju veliko uporabljali, njun vpliv je zelo močan še v današnji teoriji in praksi
urbanističnega načrtovanja. Drugi razlog pa je, da oba koncepta, za razliko od utopičnih
urbanističnih konceptov, temeljita na posploševanju tendenc urbanega razvoja, kakor so se
kazale v realnosti (Gantar, 1984).
Koncept Howardovega »vrtnega mesta« predstavlja nadaljevanje gibanja idealnih mest. E.
Howard v svojem delu Vrtna mesta jutrišnjega dne (1989) razvije idejo vrtnega mesta, ki
združuje prednosti vasi in mesta. Celotno mesto naj bi bilo v lasti skupnosti, kar bi
onemogočilo zemljiške špekulacije. Vrtno mesto naj bi imelo 32.000 prebivalcev in 1000 arov
površine, obdano naj bi bilo z zelenim pasom na 5000 arih (Encyclopedia of the City, 2005,
str. 190). Funkcije naselitve, industrije, mestnih parkov, trgovine in rekreacije naj bi bile
uravnotežene. Mesto naj bi obkrožal pas poljedelskih zemljišč (Rebernik, 2008, str. 41).
Koncept »soseske« temelji na ideji, da je potrebno oblikovati takšna stanovanjska naselja, v
katerih bodo ljudje lahko zadovoljevali vsakodnevne potrebe. Vsi servisi za zadovoljevanje
potreb morajo biti dostopni peš, medtem ko mesto, kot celota, take dostopnosti ne omogoča.
Temelj urbanizma pri omenjenih dveh konceptih ni več zasnova idealnega mesta, temveč
program dejavnosti, ki naj bi zadovoljeval potrebe ljudi (Pogačnik, 1999).
V 20. stoletju so se na področju prostorskega načrtovanja uveljavili številni avtorji in različne
usmeritve. Vse bolj se je uveljavljala teorija razdelitve mestnega območja na cone z različno
namembnostjo. Prvi je tako doktrino leta 1890 razvil Stubben v knjigi urbanizem (»Die
Stadtebau«). Veliko novost je predstavljala teorija o linearnem mestu španskega urbanista
Soria y Mata. Linearno mesto nastane kot povezava med dvema mestoma, glavno povezavo
pa predstavlja mestna železnica.
Garnier je razvil idejo industrijskega mesta v zelenem okolju. Šlo je za sožitje tovarniških
kompleksov, energetike, naselij in infrastrukture in zelenih površin (Pogačnik, 1999, str. 35).
Naslednje pomembno obdobje v teoriji in praksi urbanizma je bilo obdobje funkcionalizma.
Le ta je pomembno vplival na razvoj mest v obdobju po 2. svetovni vojni. Glavno načelo, na
katerem temelji omenjeno obdobje, je da je funkcija pomembnejša od oblike. Funkcionalizem
v urejanju in načrtovanju razvoja mest na prvo mesto postavlja funkcijo posameznih delov
mesta in funkcijske odnose med njimi. Eno izmed pomembnejših izhodišč je tako dosledno
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ločevanje območij z različno rabo tal in oblikovanje funkcijskih območij mesta: stanovanjskih
območij, prometnih območij, rekreacijskih površin itd. (Rebernik, 2008, str. 43).
Prvič je princip urbanističnega funkcionalizma formuliran v konceptu »stanovanjske soseske«
in goste večstanovanjske zazidave. Rezultat tega so blokovske stanovanjske soseske z bloki in
stolpnicami, prostostoječimi v zelenem okolju. Funkcionalizem daje velik pomen
urbanističnim normativom, ki naj zagotavljajo kvalitetno bivalno okolje, na primer glede
stanovanjske gradnje (osončenost, lega …), glede oskrbe in storitev v stanovanjskih soseskah
in glede prometne ureditve. Temeljna načela funkcionalizma povzame Atenska listina, ki jo je
na svojem 4. kongresu (Mednarodni kongres moderne arhitekture) v Atenah, leta 1933,
oblikovalo gibanje CIAM. Listina predstavlja model funkcionalnega mesta s štirimi
osnovnimi funkcijami: stanovanje, rekreacija, delo in promet. Prostorsko niso ločena le
območja posameznih mestnih funkcij, ampak tudi prometne površine (Encyclopedia of the
City, 2005, str. 52).
Najbolj vidna osebnost tega časa je bil med arhitekti in urbanisti zagotovo Le Corbusier.
Zasnoval je vizijo zračnega, sončnega mesta, z visokimi zgradbami, ki jih obdajajo obsežne
zelene površine. Zagovarjal je gosto večstanovanjsko zazidavo v obliki zelo velikih
stanovanjskih blokov s posameznimi bivalnimi enotami (Rebernik, 2008, str. 44).
Nemška arhitekturna šola Bauhaus je postavila temelje funkcionalizma v urbanizmu. Značilna
je pravokotna postavitev stanovanjskih blokov v zelenju in ločevanje prometnih in peščevih
površin. Pomembno je bilo tudi strogo ločevanje stanovanj in delovnih mest (Pogačnik, 1999,
str. 37).
F. L. Wright, ki je bil med obema svetovnima vojnama eden vodilnih arhitektov v ZDA je
zagovarjal ravno nasprotna stališča kot Le Corbusier. Namesto h koncentraciji je težil k
disperziji in organski povezanosti arhitekture z zunanjim prostorom in naravo. Koncept
temeljni na razpršeni stanovanjski gradnji, kjer naj bi vsak posameznik potreboval določeni
del zelene površine. Skupaj z urbanistom Steinom sta realizirala stanovanjsko sosesko
enodružinskih hiš Radburn za katero je značilna ločitev tranzitnega, lokalnega in peš prometa
z omrežjem slepih ulic. »Radburnski sistem« je bil še dolga leta po drugi svetovni vojni
prevladujoč koncept načrtovanja naselij enodružinskih hiš (Pogačnik, 1999, str. 39).

4.3. RAZVOJ URBANISTIČNEGA NAČRTOVANJE PO 2 SV. VOJNI
Za obdobje po 2. svetovni vojni je značilen še hitrejši razvoj urbanističnega načrtovanja.
Razvije se sistem planerskih institucij na lokalnih (mestnih), regionalnih in nacionalnih
ravneh z ustrezno zakonodajo in pravili, ki so zajemali področja gospodarjenja s prostorom,
gradbene in tehnične norme in predpisovali obvezne postopke planiranja.
Glavna vzroka za razvoj sistema planiranja na področju urbanizma sta bila dva.
Prvi vzrok je predstavljala obnova v vojni porušenih mest. Te naloge se zaradi finančne
šibkosti niso mogle lotiti le mestne ustanove, zato je bila potrebna tudi vključenost države.
Država ni pomagala le s finančnega vidika, ampak tudi z zakonskega. Zakonski ukrepi so
omogočali intervencijo nacionalnih interesov v prostoru nasproti privatnim interesom. Drugi
pomemben vzrok za razmah planiranja je bila gospodarska ekspanzija, ki je bila neposredna
posledica povojne obnove in reorganizacije gospodarstva. Gospodarska ekspanzija je še
posebej pospešila koncentracijo prebivalstva in industrije v mestih.
Najpomembnejši problemi, s katerimi se je ukvarjalo urbanistično načrtovanje, so bili:
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dekoncentracija prebivalstva in industrije iz sklenjenih oziroma centralnih urbanih
področij,
planiranje in izgradnja komunalne in prometne infrastrukture, in sicer ne le na mestnih
in regionalnih ravneh, ampak tudi na nacionalni in mednarodni ravni;
prenova notranjosti mest, še zlasti centralnih mestnih predelov in spreminjanje teh
predelov v poslovna središča in središča terciarnega sektorja;
ekološki problemi, predvsem onesnaženost zraka in vode ter hrup;
pomanjkanje stanovanj za migrante in ljudi nižjega sloja;
neenakomeren regionalni razvoj; koncentracija v zgostitvenih območjih je hkrati
pomenila stagnacijo ruralnih območij in povečala razlike v stopnji razvoja med
posameznimi regijami (Gantar, 1984).

Najbolj radikalne poskuse decentralizacije prebivalstva iz centralnih urbanih območij so
izvajali v najbolj urbaniziranih državah (npr. Anglija). Naloge so se lotili s pomočjo gradnje
novih mest. Z izgradnjo tovrstnih mest v vplivnem območju mesta so želeli zmanjšati gostoto
naselitve v notranjih mestnih območjih, preseliti industrijo in določene storitvene dejavnosti
iz mesta in tako zagotoviti nove lokacije za sekundarni in terciarni sektor, ohraniti zeleni pas
in tako izboljšati kvaliteto življenja. Mesta naj bi s temi ukrepi postala funkcionalno
avtonomna in naj bi zadovoljevala vse življenjske funkcije. Na tem mestu je potrebno
poudariti, da so imele planske institucije široka pooblastila za izvajanje restriktivnih planskih
ukrepov, predvsem kar zadeva razlaščanje zemljišč.
Predvideni ukrepi so bili neuspešni, saj se prebivalstvo ni želelo izseliti, saj je živelo
predvsem od stalnih zaposlitev v centralnih mestnih predelih. Tudi terciarne dejavnosti se
niso želele preseliti v nova mesta, niso bile pripravljene zapustiti ugodnih lokacij v centru.
Mesta so se iz pričakovanih funkcionalnih enot spreminjala v spalna oziroma satelitska
naselja. Namesto ustanavljanja novih mest so je kasneje uveljavil koncept soseske in
stanovanjskih naselij (Gantar, 1984).
Vzporedno z razmahom urbanističnega načrtovanja se je pospešeno razvijala še teorija
urbanističnega načrtovanja, povečalo se je tudi število profesionalnih izobraženih
urbanističnih planerjev. Urbanisti so na kritike urbanističnega načrtovanja reagirali s poskusi
scientifikacije, ki naj bi omogočila čim bolj kompleksno in strokovno utemeljeno poseganje v
urbano strukturo. Sistemska teorija je bila ena redkih teorij, ki je ponudila popolno in
sistematično razlago urbanega fenomena in ponudila metodologijo raziskovanja in usmerjanja
urbanih procesov. Sistemska teorija opredeljuje planiranje kot kontinuiran proces. To pa je
tudi bistvena inovacija, ki jo je v urbanistično načrtovanje vnesel »sistemski pristop«. Ker
sistemski pristop v urbanističnem planiranju poudarja proces planiranja, ne pa določenega
končnega rezultata načrtovanja, so stopnje procesa načrtovanja natančno opredeljene. Stopnje
procesa načrtovanja so sestavljene iz formulacije ciljev, predvidevanja in modeliranja,
oblikovanja in izvajanje načrta(Gantar, 1984).
Uvajanje sistemskega pristopa v urbanističnem načrtovanju lahko razumemo kot poskus, da bi
s čim bolj znanstvenim postopkom, ki bi temeljil na določeni obči teoriji, zajeli in obvladali
procese, ki potekajo v zelo kompleksni in nepregledni urbani realnosti.
Vendar pa scientifikacija urbanističnega načrtovanja ni dosegla zaželenih rezultatov. Zlasti v
sedemdesetih letih je bil sistemski pristop predmet številnih kritik. Vrsto slabosti je izpostavil
tudi zagovornik uporabe sistemske teorije v planiranju, Peter Hall. Po njegovem naj bi bilo
poznavanje zelo hitro spreminjajočih se eksternih dejavnikov, ki vplivajo na planske
odločitve, premajhno. Človeške vrednote se s časom spreminjajo, ljudje imajo v zvezi s
prostorom različne vrednote, zato se na tem mestu postavlja vprašanje, katero izmed teh
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upoštevati. Zagotovo je ena najpomembnejših Hallovih kritik sistemske teorije politična.
Proces političnega odločanja je po njegovem vse prevečkrat slabo vplival na znanstveni
postopek (Gantar, 1984).
Vzporedno z naraščajočo krizo mesta se je od šestdesetih let 20. stol. dalje stopnjevala tudi
kritika modernega urbanističnega načrtovanja. Kritika je zadela vsa načela, ki jih je postavila
Atenska listina. Prav ta načela so dojemali kot vir urbane krize. Urbanističnemu načrtovanju
so očitali, da se omejuje zgolj na fizično planiranje, kar pa je sporno, ravno funkcionalistični
urbanizem svoje naloge ni dojel zgolj kot golo urejanje prostora, temveč kot prostorsko in
časovno organiziranje celotnega življenjskega procesa.
Ena izmed temeljnih podmen vsega modernega urbanizma je, da je z urejanjem prostora
mogoče urejati, kontrolirati in oblikovati družbene odnose in procese. Urbanistično
načrtovanje in urbana teorija razlagata družbo in procese, ki potekajo v njej, s pomočjo
analogije organizmov se dosledno izogibata socialnim in političnim problemom, ki jih sproža
urbani razvoj in jih skuša prekvalificirati v tehnična in organizacijska vprašanja (Gantar,
1984).

4.4. POSTMODERNO URBANISTIČNO NAČRTOVANJE
V 70. letih 20. stoletja so se tudi v urbanizmu pojavile nove ideje. Mesta so zaradi družbene
krize zahodnega sveta in gospodarskega razvoja doživljala prometni in energetski kaos. V
urbanističnih zasnovah so se nove tendence kazale na različne načine. Mest niso več
načrtovali s podrejanjem avtomobilskemu prometu. Mestne avtoceste so začeli umikati z
obrobja historičnih središč na periferijo, v mestnih jedrih pa so načrtovali peš cone (Pogačnik,
1999, s. 45)
Pod vplivom ekoloških in alternativnih gibanj nastajajo oblike stanovanjskih naselij po vzoru
preprostih naselbinskih vzorcev z uporabo naravnih materialov, rabo obnovljivih virov
energije (energija sonca, vetra …) Vse več je bilo futurističnih razmišljanj o ekoloških,
energetsko varčnih, samooskrbnih mestih prihodnosti (Plut, 2006).
Ekološki urbanizem je temeljil predvsem na okoljski paradigmi, torej na varčevanju z
energijo, solarni hiši, reciklaži, čim večjemu deležu zelenih površin in na varstvu biotopov.
Tudi v 90. letih je imelo varstvo okolja močan vpliv na urbanizem, upoštevali so bioklimatske
zakonitosti, varstvo pokrajine in biotopov tudi znotraj mesta, plinifikacijo, prednost javnega
prevoza, gradnjo »po meri človeka«. Na pomenu pridobi tudi mestna prenova. V starih jedrih
so načrtovali več stanovanj, kulturnih in turističnih programov (Pogačnik, 1999, str. 46).
Kljub temu da je bila oblikovana vizija prihodnjega idealnega mesta, je terciarna faza
urbanizacije uveljavila nove procese preobrazbe mest in urbanih območij: metropolizacijo,
suburbanizacijo, counterurbanizacijo, exurbanizacijo, reurbanizacijo itd. Skupna značilnost
vseh teh procesov je dekoncentracija in decentralizacija mestnega prebivalstva in urbanih
dejavnosti (Rebernik, 2008, str. 48).
Na ta način se oblikujejo sodobna metropolitanska območja oziroma urbane regije, za katere
je značilna disperzna, policentrična in mrežna struktura. Za post-industrijsko urbanizacijo je
torej značilna fragmentacija urbanih struktur, saj se močno okrepijo dnevne migracije delovne
sile in prostorska mobilnost prebivalstva znotraj urbane regije in v širšem vplivnem območju
mest (Pacione, 2001, str. 61)
Sodobni trendi nakazujejo na netrajnostni prostorski razvoj oziroma t. i. »urban sprawl«. Gre
za prostorske širitve območij poselitve v obliki redke, med seboj nesklenjene urbanizacije. Z
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razpršenim urbanim razvojem se zato povezujejo številni negativni okoljski, socialni in
prostorski učinki. Med okoljskimi učinki je poudariti predvsem izgubo kmetijskih površin,
gozdov itd., kar ima številne negativne gospodarske in okoljske posledice. Močno se poudarja
negativne učinke povečanega prometa, ki je neposredno povezan z razpršeno urbanizacijo:
onesnaževanje zraka, povečana poraba energije, poraba površin za prometnice, izguba časa in
gospodarska škoda zaradi prometnih zastojev. Socialni učinki povzročajo izgubo prostorske
identitete posameznih urbanih in ruralnih območij, povečano socialno segregacijo s
koncentracijo nižjih socialnih slojev v mestnih središčih ter pospešeno propadanje mestnih
središč in starejših predmestij. Poglavitni negativni prostorski učinki pa so neracionalna raba
prostora in neracionalna raba že obstoječe in visoki stroški izgradnje nove infrastrukture
(Rebernik, 2007, str. 20)
Kot rešitev in odgovor na netrajnostni prostorski razvoj se je v ZDA oblikoval koncept »smart
growth«. Gre za cilje, načela in ukrepe prostorskega planiranja, ki naj preprečijo in omejijo
negativne posledice razpršene urbanizacije. Smart growth lahko definiramo kot »premišljeno
in učinkovito planiranje, ki usmerja razvoj v obstoječa urbanizirana območja, omogoča razvoj
javnega prevoza in varuje kmetijske površine ter naravno okolje«. Bistveni poudarek
koncepta smart growth je tudi obnova in revitalizacija osrednjih ter starejših delov mesta
(Rebernik, 2008, str. 48–49).

4.5. URBANISTIČNO NAČRTOVANJE V OBDOBJU TRANZICIJE
S pojmom tranzicija razumemo skupino reform, s katerimi naj bi v nekdanjih socialističnih
državah v razmeroma kratkem času vzpostavili institucionalne razmere za uveljavitev tržnega
gospodarstva (Koželj, Stefanovska, 2012).
V procesu propada socialističnega sistema in prehoda v tržno gospodarstvo (gospodarska
tranzicija) so postala mesta nekdanjih socialističnih držav območja intenzivnih ekonomskih,
socialnih in prostorskih sprememb. Nove gospodarske in družbene razmere so pomembno
vplivale na načrtovalske procese v državi. Med njimi izstopajo povečevanje socialne
prostorske diferenciacije in intenzivnosti rabe tal, funkcijska preobrazba posameznih delov
mesta in povečevanje števila dejavnosti, ki tekmujejo za lokacije na urbanih območjih
(Tosics, 2006; cv: Koželj, Stefanovska, 2012, str. 60). Spremembe načrtovalskih sistemov in
institucionalnih okvirov so povzročile korenito prestrukturiranje mesta. V tem obdobju lahko
ločimo več faz razvoja, ki označujejo slovo od socialističnega načrtovanja in družbene
ureditve.
V prvem obdobju (takoj po padcu socializma) ni bilo jasnih predpisov, ki bi urejali gradbene
procese. Gre za t. i. obdobje stagnacije. Nekdanje socialistične države so bile v nastajanju in
gradbena dejavnost v mestu je bila zaustavljena zaradi pomanjkanja pravih norm. To obdobje
se je končalo s privatizacijo in preoblikovanjem lastništva. Prav preoblikovanje lastništva pa
predstavlja temeljno nalogo v obdobju tranzicije (Koželj, Stefanovska, 2012).
Obdobju stagnacije je sledilo obdobje destabilizacije ali nihanja. V tem obdobju so začeli
potekati procesi privatizacije, ki ustvarjajo nove razmere za gradbeno dejavnost.
V obdobju destabilizacije so se mesta širila na obrobje, poleg tega pa so bile za ta čas značilne
številne nezakonite gradnje, ki so pomenile začetek nenačrtovanega širjenja mest.
Novogradnje so se močno razlikovale glede na namembnost, z nizko gostoto in veliko
razpršenostjo pa so ničkolikokrat zasedle kvalitetna kmetijska zemljišča. Kmalu so se pričele
pojavljati pobude za oblikovanje glavnega načrta mestnega središča. Načrti so predvidevali
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predvsem zapolnitev zapuščenih prostorov v mestnem središču in ponovno obuditev gradbene
dejavnosti (Koželj, Stefanovska, 2012).
Obdobje, ki je sledilo obdobju destabilizacije je bilo usmerjeno k storitvam. Zanj so bile
značilne nove naložbe, ki so pri načrtovanju dajale glavni poudarek interesom posameznika,
kar je vodilo k drobljenju urbanega tkiva. Urbanistično načrtovanje se je odmikalo od
centralno nadziranega mehanizma k razdrobljenim načrtovalskim organom decentralizirane
vlade. Ker organi niso imeli pregleda nad celotnim procesom, so ščitili predvsem javni
interes. Med zadnjo fazo se je okrepila gradnja zunaj mestnega središča in rast je večinoma
potekala na mestnem obrobju, kar je pospešilo širjenje mesta, ki se je začelo že v prejšnji fazi.
Številne spremembe urbanističnih načrtov, ki so spremljale tranzicijo bivših socialističnih
držav, po navadi niso ustrezale socialnim, ekonomskim in urbanim razmeram v mestih. S temi
spremembami in procesi njihovega nastajanja je postalo jasno, da načrtovanje ne more
delovati kot orodje nadzora in razvoja, hkrati pa ščititi javni interes (Koželj, Stefanovska,
2012).
Tranzicija velja za končano šele, ko načrtovalski procesi postanejo bolj transparentni in
demokratičnejši, ko javni interes postane prioriteta in ko urbanistično načrtovanje doseže
stopnjo »nepogrešljive družbene dejavnosti za vse demokratične družbe, ki so dosegle
določeno raven zrelosti« (Stanilov, 2007b, str. 424).
Konec tranzicijskega obdobja prinaša razvoj javnih projektov in javnozasebnih partnerstev,
katerih cilj je ustvariti visoko in stabilno stopnjo rasti na vseh ravneh in enakomerno
porazdelitev prostorskih priložnosti. Prinaša tudi stabilizacijo načrtovalskih procesov, skupaj
s strateškim načrtovanjem in z razmišljanjem o viziji boljšega mesta. Pomemben dejavnik, ki
še dodatno prispeva k prekinitvi procesov preobrazbe in prihodnjih načrtovalskih dejavnosti v
mestu, je novejša legalizacija prej neurejenih in neodobrenih gradenj po vsej državi (Koželj,
Stefanovska, 2012).
Z vidika nadaljnje analize in benchmarking primerjave smo podrobneje analizirali tudi
urejanje prostora v Sloveniji in v Avstriji. Ker je v Avstriji urbanistično načrtovanje v domeni
dežele in ne države, smo analizirali urejanje prostora na Štajerskem, kamor sodi preučevano
mesto Gradec.
V nadaljevanju je na kratko povzeta zakonodaja in glavni prostorski dokumenti, ki veljajo v
urbanističnem načrtovanju. Za Slovenijo smo na kratko povzeli tudi glavne probleme s
katerimi se sooča naša načrtovalska stroka. Za konec je bilo v analizo vključeno tudi poglavje
o sodelovanju javnosti pri procesih urejanja prostora oziroma mesta. Po mnenju Koželja
(2008) naj bi bilo sodobno planiranje dejansko sistem komuniciranja z javnostjo, z vsemi
akterji v mestu, civilnimi družbami, z vsemi javnostmi, strokovnimi in drugimi. Mesto
oblikujejo njegovi prebivalci in prav zato je nujno potrebno, da se stroka zaveda pomembnosti
vključevanja javnosti v oblikovalske in načrtovalske dokumente. Javnost v nobenem primeru
ne sme biti zapostavljena ali morda celo izključena iz procesa načrtovanja mesta, saj ravno
ljudje vedo, kaj je tisto, ki okolju, v katerem živijo, manjka in kako ga narediti boljšega.
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5. PREGLED UREJANJA PROSTORA V SLOVENIJI
Slovenija je kot članica Evropske unije integrirana v širši evropski prostor in je tako del
evropskih prostorsko razvojnih procesov. Sprejema in upošteva usmeritve širše družbene
skupnosti za trajnostni prostorski razvoj (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Kljub obstoju Evropske unije skupna evropska prostorska zakonodaja ne obstaja. Predpisi o
urejanju prostora so v pristojnosti posameznih držav, ti pa so po navadi odraz razvitosti in
tradicije prostorskega načrtovanja (Brezovšek, 2000).
V splošnem pa velja, da se mora ne glede na razvitost in tradicijo urbanističnega načrtovanja
zakonodaja navezovati in izpolnjevati osnovna načela Agende 21. Osnovo načel prostorskega
načrtovanja predstavlja deklaracija o okolju in razvoju, Agenda 21, ki je bila sprejeta leta
1992. Deklaracija izpostavlja trajnostni razvoj in odgovornost za prihodnje generacije in za
naravo. Svetovna konferenca ZN o okolju in razvoju je kot temeljno planetarno vizijo prve
polovice 21. stoletja opredelila nujnost usklajenega, sonaravnega razvoja svetovne skupnosti.
Spodbujanje sonaravnega razvoja mest pa predstavlja ključni ukrep (Kralj, 2010).
V slovenski pravni red je bila s sprejetjem ZVO-1 implementirana tudi Direktiva 2001/42/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in
programov na okolje (Kralj, 2010). Le ta je pomembna z vidika varstva okolja oziroma
zagotavljanja trajnostnega razvoja. Direktiva določa plane, katerih vpliv na okolje je treba
presojati v postopku presojanja, ki vsebuje izdelavo okoljskega poročila in sodelovanje
pristojnih organov, javnosti, v primerih čezmejnih vplivov pa tudi sodelovanje javnosti
prizadete države članice in države članice same pri sprejemanju planov in programov. V okvir
presojanja omenjenih planov sodijo tudi prostorski dokumenti. O sprejetju načrta, izboru
alternativ in vključevanja pripomb javnosti v sprejete odločitve mora biti javnost tudi
obveščena s posebnim obvestilom. Izvajanje načrta pa mora biti nadzorovano zaradi
morebitnih posledic, če bi prišlo do nepredvidenih škodljivih učinkov na okolje (Marot,
2010).

5.1. ZAKONODAJA IN PROSTORSKI DOKUMENTI
V času med obema vojnama je imela, prav tako kot ostale dežele Evrope, tudi Jugoslavija
gradbeni zakon. Zakon iz leta 1931 je vseboval osnovo in zahtevo za izdelavo regulacijskih
načrtov in za določitev namembnosti površin, omejil je gradnjo v zaščitenih pasovih okolice
mest.
Slovenija si je v povojnem obdobju lahko v veliki meri sama krojila svojo urbanistično
politiko, bila je v pristojnosti zveznih republik Jugoslavije. V letih obnove po 2. svetovni
vojni je šel slovenski urbanizem v sklopu jugoslovanskega skozi fazo centraliziranega,
državnega urejanja. To se je omejevalo predvsem na izgradnjo novih, večjih industrijskih
mest, stanovanjskih con za delavce …, centralizirano urejanje prostora so narekovali
predvsem politični sistem, industrializacija in hudi stanovanjski problemi (Pogačnik, 1999,
str. 47). Najpomembnejši pravni temelj, v povojnem obdobju, ki je omogočal gradnje tovarn,
stanovanj, cest in kmetijskih zadrug, je bil Zakon o razlastitvi iz leta 1947. Postavljeno je bilo
splošno načelo, da splošni interes zahteva razlastitev za izvedbo del, ki so v korist celotni
družbi. To obdobje predstavlja zametek pojavljanja urbanistične zakonodaje, dokumentacije
in služb (Gantar, 1984, str. 86).
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V 60-ih letih so v Sloveniji z zakonom o urbanističnih projektih in z uredbo o gradbenih
okoliših pripravili temelje za prvo prostorsko zakonodajo. Ker so mesta pričela naglo
naraščati, je bila potreba po premišljenem urbanističnem načrtovanju vse večja. V večjih
mestih se je nadaljeval, v manjših pa šele pričel proces selitve poslovno trgovskega in
upravnega središča iz zgodovinskih starih jeder na proste lokacije ob robu starejše zazidave,
največkrat pa v bližino novih cest. Osrednje mestne dejavnosti so se tako selile iz starih
središč, na obrobju mest pa so nastajala spalna naselja enodružinskih hiš. Značilen za to
obdobje je bil tudi nagel prodor motorizacije in posledično naraščanje števila dnevnih
migrantov (Gantar, 1984, str. 102).
Leta 1963 je bila po Zakonu o urbanističnih projektih predpisana že nekoliko obsežnejša in
diferencirana dokumentacija, kar je predstavljalo korak naprej v razvoju naše urbanistične
zakonodaje. Za posamezna naselja in njihova vplivna območja naj bi bili izdelani urbanistični
programi in ureditveni načrti, z odloki o gradbenih okoliših so bila določena nova večja
območja gradnje (Gantar, 1984).
V skladu s političnimi težnjami po decentralizaciji oblasti je dobila glavno pristojnost za
urejanje prostora občina, država pa le ta objekte in infrastrukturo slovenskega pomena
(Pogačnik, 1999). Velik preskok v razvoju zakonodaje sta leta 1967 predstavljata Zakon o
urbanističnem in Zakon regionalnem prostorskem planiranju. Omenjeni zakonodajni temelj je
obvladoval slovensko urbanistično dogajanje, z manjšimi dopolnitvami, kar 15 let. Zakona sta
postavila temelje za celovito, demokratično in metodološko napredno urejanje prostora. Vse
gradnje so se urejale po zakonu, sprejetega prostorskega dokumenta pa ni bilo moč
spreminjati, razen po enakem postopku, kot je veljal za sprejetje (Gantar, 1984 str. 101).
Čeprav sta bila prežeta s socialistično doktrino, sta imela mnogo sestavin tedanje
zahodnoevropske zakonodaje, zlasti z vidika funkcionalistične, tehnične naravnanosti,
decentralizacije odločanja in javne razgrnitve (Pogačnik, 1999).
S to zakonodajo je bil v urbanizem prvič vključen celotni slovenski prostor, urbanistični plani
so pokrivali območja vseh občin, regionalni prostorski plan pa je pokrival celotno državo.
(Gantar, 1984, str. 101)
Za tedanje občine so bili izdelani regionalni plani, imenovani urbanistični programi. Določali
so nova stavbna zemljišča, kmetijska območja, območja z varovanimi vodnimi viri, trase cest
…
Za mesta so pričeli izdelovati urbanistične načrte. Za gradnjo stanovanjskih sosesk,
industrijskih con in velikih družbenih centrov so uporabljali zazidalne načrte. Za ruralna
območja je bil predviden urbanistični red, ki je bil bolj okviren in manj zahteven. Le ti niso
bili izdelani, zato je bila gradnja zunaj mest še naprej stihijska (Gantar, 1984).
Omenjeni dokumenti so bili izdelani s strani urbanističnih zavodov, ki so bili ustanovljeni v
večjih mestih. Urbanistični inštitut naj bi skrbel za razvoj urbanistične metodologije in
terminologije, za znanstveno delo in mednarodne stike. Vse upravne postopke so vodili v
republiških in občinskih uradih, kjer so delovale tudi republiška in medobčinske urbanistične
inšpekcije. Strokovno delo pri usklajevanju prostorskih načrtov med občinami in za izdelavo
regionalnega plana je izvajal Biro za regionalno prostorsko planiranje (Kralj, 2010).
Zakonodaja iz leta 1967 je z določenimi spremembami in dopolnitvami veljala vse do leta
1984. V tem obdobju so v Sloveniji skušali uvesti družbeno planiranje. Tovrstno planiranje je
bilo značilno za socialno usmerjene demokracije v zahodnem svetu, kjer naj bi celostno
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planiranje enakovredno in sočasno upoštevalo gospodarske, socialne in prostorske sestavine
(Kralj, 2010).
Začetek 80-ih let je bil zaznamovan s številnimi družbenimi premiki. Zavest o varstvu
naravnih virov in okolja, o mestni prenovi, varstvu pred naravnimi nesrečami se je v zavesti
ljudi močno povečala. Razvite zahodne države so šle skozi drugo generacijo dokumentov, ki
so upoštevale vse zgoraj naštete smernice. Naš pravni sistem v tistem času ni priznaval trga in
varstva privatne lastnine. Poskušali so uvajati samoupravni sistem dogovarjanja in
usklajevanja, ki pa je bil zaradi pomanjkanja kontrole in odgovornosti popolnoma
neučinkovit.
Leta 1984 je bil v Sloveniji sprejet drugi sklop prostorskih zakonov, ki je vseboval Zakon o
urejanju prostora (Ur. l. SRS, št. 18/84), Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Ur. l. SRS, št. 18/84) ter Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84, Ur. l. RS, št.
44/97). Prvi zakon je urejal srednjeročne in dolgoročne planske dokumente na ravni republike
in na ravni občin, drugi zakon je urejal izvedbeno načrtovanje v mestih in na podeželju, tretji
pa urejanje stavbnih zemljišč, zemljiškopravne zadeve in upravne postopke. Slednji je bil v
celoti prenovljen 1997, vsi ostali pa so brez večjih sprememb veljali vse do leta 2002.
Omenjeni zakoni so temeljili na sistemu družbenega planiranja (Kumer in sod., 2008; cv:
Kralj, 2010).
Kot rečeno, je zakonodaja iz leta 1984 segala še v prva leta po osamosvojitvi Slovenije, torej
še v čas spremembe družbene ureditve. Postala je zelo anarhistična, ni upoštevala varstva
privatne lastnine, ukinitve družbenega planiranja in zahodnoevropskih meril in standardov.
Denacionalizacija, lastninjenje, privatna lastnina zemljišč in zgradb, delovanje trga
nepremičnin so močno spremenili dotedanje razmere v prostoru.
Sprememba lastninskih razmerij je zahtevala spremembo prostorske zakonodaje, zato je bil
leta 1990 sprejet Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju. Zakon do
sprejetja novega zakona ni omogočal izdelave novih prostorskih aktov, ampak le njihovo
spreminjanje in dopolnjevanje (Blagajne, Šantej, 2001).
V letu 1992 so se oblikovale pobude za pripravo novega državnega prostorskega plana, leta
1999 je bil potrjen program priprave. V odloku, ki je dopolnjeval stari dolgoročni in
srednjeročni plan, so razširili obvezna izhodišča na področju varstva naravne in kulturne
dediščine, varstva voda in usmerjanja poselitve, sprejeli so nadomestne ukrepe zavarovanja
državnega in javnega interesa na nepremičninah ter dopolnili infrastrukturni objekt (Marot,
2007).
V skladu z Zakonom o urejanju prostora je bil izdelan in sprejet dolgoročni plan Slovenije,
katerega sestavine so bile prvi celovit prostorski plan države. Določal je urbani sistem,
prednostna območja za kmetijstvo, gozdarstvo, pridobivanje rudnin in mineralnih sestavin,
zaščitene vodne vire, varovanje naravne in kulturne dediščine, trase državno pomembne
prometne, energetske … infrastrukture. Sestavine, ki so bile sprejete v omenjenem
dokumentu, so bile za občine obvezne (Marot, 2007).
Za občine so bili izdelani prostorski plani občin, ki so se takrat imenovali prostorske sestavine
družbenih planov. Ti prostorski plani so predstavljali dolgoročni strateški dokument urejanja
prostora. Imeli so podobne, a podrobnejše sestavine kot državni plan. Državni plan in plani
občin so imeli tudi srednjeročne načrte razvoja za prvih pet let planskega obdobja (Marot,
2007).
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Za mesta je bila predvidena izdelava urbanističnih zasnov, za naravovarstveno, krajinsko,
ekološko ali kako drugače pomembne lokacije pa so bile pripravljene krajinske zasnove.
Leto 2002 je bilo prelomno, država je s sprejetjem Zakona o urejanju prostora sprejela nov
okvir urejanja prostora. Le ta temelji na strateškem prostorskem planiranju na treh ravneh,
državni, regionalni in občinski. Glavni namen sprejetja zakona je razmejiti pristojnosti na
področju urejanja prostora med državo in lokalnimi skupnostmi, zagotoviti ukrepe za
realizacijo prostorskih ureditev, opredeliti postopek opremljanja zemljišč za gradnjo,
zmanjšati tveganja pri pripravi in realizaciji investicij, vzpostaviti informacijski sistem in
povečati udeležbo javnosti (Urejanje prostora, 2003).
Temeljni državni dokument o usmerjanju prostorskega razvoja sedaj predstavlja Strategija
prostorskega razvoja Slovenije (2004). Le ta v povezavi z ostalimi državnimi razvojnimi
dokumenti določa strateške razvojne usmeritve dejavnosti in ureditev v prostoru. Na tem
mestu je potrebno omeniti Strategija prostorskega razvoja občine (SPRO), ki naj bi jo
pripravila vsaka občina.
Temeljna pravila za urejanje prostora, zlasti v arhitekturnem smislu, so bila opredeljena v
prostorskem redu Slovenije (PRS) in nato še v občinskem prostorskem redu (OPR), ki je
pokrival lokalno raven razvoja (Marot, 2007).
Z novo vlado leta 2004 in z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so tudi na področju urejanja
prostora sledile spremembe. Po evropskih standardih so tudi naši prostorski dokumenti morali
upoštevati varovanje okolja (Marot, 2007).
Leta 2004 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in
nadaljnje spremembe). Le ta nudi okvirna izhodišča, kot so pravna podlaga, družbene zahteve,
vsebinske obdelave, predpisane procedure ipd., za pripravo urbanističnih planov (torej študije
mesta in s tem študije o njegovih geografskih, ekonomskih, političnih, socialnih in kulturnih
okoljih, katerih razvoj se usmerja v prostorskem planu in se bo odražal v prihodnjem
grajenem okolju). Namen varstva okolja po tem zakonu je spodbujanje in usmerjanje takšnega
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in
kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti (Lipnik, M., 2008).
Uvedena je bila tudi obvezna študija o ranljivosti okolja, ki jo potrebno upoštevati pred posegi
v prostor, ki bi bistveno obremenili okolje. Za vse ekološko zahtevne posege v prostor je bilo
predpisano, da je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje. Investitorju so bili naloženi vsi
stroški, povezani z varstvom okolja. Med vplivi je potrebno upoštevati tudi socialno
sprejemljivost posega (Pogačnik, 1999).
2007 je bil sprejet Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007). Omenjeni zakon ločuje
državne, občinske in medobčinske akte, prav zaradi te ločitve pa ni poudarka na širšem
urejanju prostora ampak so poudarki
na dejavnosti prostorskega načrtovanja in
opredeljevanja rabe zemljišč.
Leta 2009 so bile sprejete dopolnitve Zakona o prostorskem načrtovanju, hkrati pa se je pričel
pripravljati osnutek Zakona o umeščanju prometne, energetske in vodne infrastrukture v
prostor, kar naj bi omogočilo hitrejše izvajanje infrastrukturnih projektov (Marot, 2007).
Kljub dobrim namenom, ki so jih imeli pripravljavci zakona, tudi nova zakonodaja ni
opravičila pričakovanja, ni zmanjšala problematike na področju priprave prostorskih
dokumentov, zato se še intenzivneje odraža sektorski pristop prostorskega načrtovanja na
vseh nivojih (Kralj, 2010).
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5.2. STANJE IN PROBLEMI NA PODROČJU URBANISTIČNEGA
NAČRTOVANJA
V času tranzicije je slovenska prostorskonačrtovalska stroka zašla v težave, saj ni bila
pripravljena na spremembe, ki jih je prinesel tržno naravnan sistem. Vse do leta 2002 je bilo
urbanistično načrtovanje pod vplivom jugoslovanske načrtovalske prakse iz leta 1984
(Wikipedia, 2013). Pozno sprejetje, stalno spreminjanje nove prostorske zakonodaje in
popolna nesposobnost države in lokalnih skupnosti za sprejetje novih (državnih in občinskih)
prostorskih načrtov je pripeljalo do tega, da se je pri nas urbanizem izgubil v planiranju.
Posvečali smo se predvsem postopkom priprave planov ob tem pa pozabili na glavne cilje
urbanističnega načrtovanja (Povezovanje kriterijev in ukrepov …, 2008).
Velike težave smo imeli predvsem z dokumenti, ki niso več ustrezali novemu tržnemu
sistemu. Prostorski dokumenti, ki so bili sprejeti v sredini osemdesetih let, niso bili
posodobljeni vse do leta 2002. Normativi prvotnih prostorskih dokumentov so sicer podrobno
določali vsebino urbanistične zasnove, vendar pa so se v praksi omejevali, v grafičnem delu,
predvsem na prikaz namenske rabe površin, elementov osnovne prometne in komunalne
ureditve in na zasnovo urejanja območij z naborom prostorskih izvedbenih aktov. Usmeritve
v tekstualnem delu so ostale na ravni razvojnih ciljev. Glavni problem, s katerim smo se
soočali, je bilo izničenje mestne regulacije. Glavni cilj pri uspešnem uresničevanju plana je
povezava med urbanistično zasnovo in izvedbenim aktom, le tako lahko usmerjamo širitev
mesta kot celote, prav tu pa je mestna regulacija še kako pomembna (Povezovanje kriterijev
in ukrepov …, 2008).
Mestna območja so urejali na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev (PUP), ki pa so bili
zelo splošni in nedorečeni. Ne samo manjša, tudi večja sklenjena območja novogradenj so
urejali PUP-i. Temeljni kriterij za izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov ni bila velikost in
zahtevnost posega v prostor, ampak pridobitev zemljišča, posledica take načrtovalske prakse
so vidne še danes. Čeprav smo leta 2007 sprejeli novi Zakon o prostorskem načrtovanju, ki
uvaja normativ dopustne izrabe zemljišča, sestavni del prostorskega načrta pa so tudi
prostorski izvedbeni pogoji, s katerimi se mdr. določa namembnost, velikost, lega in
oblikovanje objektov, pa zaradi neizdelanih občinskih prostorskih načrtov in urbanističnih
zasnov naselij še vedno večino prostorskih ureditev izvajamo na osnovi veljavnih prostorskih
dokumentov (dolgoročni plani občin) in na osnovi določil prostorskih ureditvenih pogojev
(Rebernik, 2007), kar pomeni, da je oblikovanje in sprejetje novih prostorskih aktov, vključno
s podrobnimi občinskimi načrti ureditve, nujno.
Pozno sprejetje in stalno spreminjanje nove prostorske zakonodaje je zasebnemu kapitalu
omogočalo usmerjanje in pogojevanje prostorskega razvoja slovenskih mest (Rebernik,
2007).
Glavna posledica močnega vpliva zasebnega sektorja in njegovega kapitala je bila
vzpostavitev dveh glavnih vzorcev prostorskega razvoja mest. Prvi vzorec se nanaša na
nenačrtovano širjenje poselitvenih površin v obmestna naselja. Gre predvsem za razpršeno
gradnjo enodružinskih hiš, nakupovalnih središč in gospodarskih con. Med temeljnimi razlogi
za nadaljevanje in intenziviranje procesa razpršene gradnje ostaja odsotnost zemljiške politike
oziroma odsotnost sistema, ki bi stanovanjsko gradnjo usmerjal na primerna zemljišča.
Postopek gradnje je od izbora stavbne parcele, pridobivanja urbanistične dokumentacije do
fizične gradnje povsem prepuščen posamezniku. Namesto da bi lokalna skupnost usmerjala
gradnjo na komunalno opremljena območja z izdelano urbanistično dokumentacijo (podrobni
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občinski načrt), izbor in ureditev stavbnega zemljišča prepušča (samo)graditeljem. Prav to pa
je glavni razlog za širitev naselij na nova zemljišča in omejitev za bolj racionalno urejanje
prostora (Rebernik, 2007).
Drugi vzorec se nanaša na gradnjo znotraj strnjenih urbanih območij. Gre za t. i. notranji
razvoj mest, kjer v mestnih središčih gradijo stanovanja. Kljub številčnim oviram, kot so
nerešena lastniška razmerja, strogi urbanistični pogoji itd., se je zaradi visokih profitov s
strani zasebnih investitorjev močno povečala gradnja na prostih in neprimerno izrabljenih
površinah v strnjenih urbanih območjih (Rebernik, 2007).
V zaključku lahko povzamemo, da zasebni investitorji izkoriščajo pomanjkanje prave
strategije in instrumentov za usmerjanje prostorskega razvoja s strani države in lokalnih
skupnosti. Še posebno občine, ki želijo postati bolj privlačne za nove investicije, svoje
prostorske načrte prilagajajo interesom potencialnih graditeljev. Vse omenjeno pa vodi k
pojavu vse številčnejših neprimernih posegov v prostor in lociranje napačnih dejavnosti na
napačnih lokacijah, s tem pa slabšanje kvalitete urbanega bivalnega okolja. Treba je poudariti,
da v tej zgodbi ni kapital tisti, ki je vir vsega hudega. Na razpršitev urbanih dejavnosti zunaj
nekdanjih načrtovalskih območij ne vplivajo samo novi razvojni pogoji in zasebni kapital,
ampak predvsem nepripravljenost naših prostorskih dokumentov na spremenjene razvojne
pogoje, pomanjkanje stavbnih zemljišč ter podleganje pritiskom zasebnim investitorjem. Kot
že rečeno, smo spremenjene družbeno gospodarske razmere dočakali nepripravljeni, saj s
težavo sledimo zahtevam trga, tako s ponudbo prostora kot z izdelanimi kriteriji za določitev
posegov v prostor.
Po mojem mnenju bi bil nujen konsenz med zasebnimi investitorji, urbanistično stroko in
občinami, v prihodnje bomo težko drug brez drugega. Mesta potrebujejo zasebni kapital, ki bo
pomagal razvijati mesto in mu nudil nove priložnosti za napredek, po drugi strani pa je v
mestih nujna izdelava nove generacije prostorskih aktov, ki bi bolje sledili novim trendom
razvoja sodobnih mest (Rebernik, 2007), kar pa bo moč izpolniti le s pomočjo urbanistične
stroke, ki bo oblikovala ustrezno urbanistično regulativo na planski in izvedbeni ravni.
Nekatera mesta, kot je na primer Ljubljana, so to že storila, druga bodo to še morala.

5.3. VKLJUČEVANJE JAVNOSTI
Sistem prostorskega načrtovanja se je v Republiki Sloveniji v zadnjih letih zelo spreminjal, bil
je podvržen naboru predpisov, medsebojnemu prekrivanju področij in predvsem vzpostavitvi
različnih sistemov na državni in lokalni ravni. V osnovi je tako sistem razdeljen na dve ravni,
na državno in lokalno raven. Prvo ureja predvsem Zakon o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Ur. List RS št. 80/10, 106/10, 57/12), drugo pa predvsem Zakon
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. List RS št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10,
43/11, 57/12, 109/12). Medtem ko prvi omogoča sodelovanje javnosti v postopkih
sprejemanja državnih prostorskih načrtov v treh različnih fazah postopka, je sistem za lokalno
raven bistveno slabši in predvideva zgolj sodelovanje javnosti v vmesni fazi javne razgrnitve
občinskega prostorskega načrta (Primerjalno-pravni pregled sistema …, 2013).
Temeljno načelo je 5. člen ZPNačrt, ki določa načelo javnosti, po katerem morajo pri
prostorskem načrtovanju pristojni državni in občinski organi skladno z določbami zakona
omogočati izražanje interesov posameznic in posameznikov, skupin prebivalstva in udeležbo
vseh zainteresiranih oseb v postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov, vsakdo
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ima tudi pravico v postopkih sodelovati s pobudami, mnenji itd. (Primerjalno-pravni pregled
sistema …, 2013).
Sodelovanje javnosti je podrobneje urejeno v 50. členu ZPNačrt, ki določa, da mora občina v
postopku priprave občinskega prostorskega akta omogočiti javnosti seznanitev z njegovim
dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času
zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost ima v okviru javne razgrnitve pravico dajati
mnenja in pripombe na dopolnjeni osnutek. Občina preuči pripombe in predloge javnosti in
do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi. Lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti s
svojimi stališči glede pripomb, ki jih je dala javnost (Primerjalno-pravni pregled sistema …,
2013).
Vzpostavitev PIS-a, prostorsko informacijskega sistema, v letu 2010 je povezana s področjem
informiranja javnosti glede postopkov prostorskega načrtovanja, vendar pa ugotavljamo, da so
informacije o urejanju prostora dostopne le nosilcem urejanja prostora, ne pa širši javnosti.
Širša strokovna javnost še vedno nima enotne točke za vpogled in pridobitev informacij glede
aktualnih postopkov sprejemanja in spreminjanja OPN-jev. Odločitev glede načina, kraja in
časa javne objave je še vedno na ramenih lokalne skupnosti (Primerjalno-pravni pregled
sistema …, 2013).
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6. PREGLED UREJANJA PROSTORA NA ŠTAJERSKEM
6.1.

ZAKONODAJA IN PROSTORSKI DOKUMENTI

Avstrija je zvezna dežela, ki je sestavljena iz devetih dežel. Dežele imajo relativno veliko
avtonomijo, zvezna ustava določa, da zvezna oblast ureja samo tista področja, ki jih ustava
izrecno določa kot pristojnost zveze, vsa ostala področja urejajo dežele same. Ker ima vsaka
dežela na svojem ozemlju pristojnost za normiranje pravil urejanja prostora, je posledica le
tega nabor različnih ureditev in različnih sistemov. Država v sistem prostorskega planiranja
posega le prek sektorskega planiranja, kot npr. prometne povezave …(Kralj, 2010).
Zaradi različnih ureditev in sistemov posameznih dežel Avstrija nima enotnega sistema
planiranja na občinski ravni, saj različni deželni modeli vodijo k različnim pristojnostim in
oblikam občinskega prostorskega urejanja (Kralj, 2010).
Dežela Štajerska je sprejela svoj Zakon o urejanju prostora, ki je bil v zadnjih letih dopolnjen
in spremenjen predvsem zaradi večjega pomena varstva okolja in sodelovanja javnosti v
postopku sprejemanja prostorskih planov. Kot temeljni cilj urejanja prostora zakon določa
trajnostni razvoj, enakomeren gospodarski, kulturni in socialni razvoj dežele. V svoji vsebini
določa obveznost CPVO (Celovita presoja vplivov na okolje), pri tem pa natančno določa
vsebino CPVO in primere, ko presoja ni potrebna.
Urejanje prostora se v Deželi Štajerska deli na deželno in lokalno raven. Na deželni ravni
poznamo:
- deželni razvojni program (Entwicklungprogram), ki je strateški prostorski akt, s katerim se
tekstualno in grafično prikažejo cilji prostorskega planiranja in ukrepi ter naloge za dosego
teh ciljev, ob upoštevanju določil sektorskega planiranja države;
- regionalni razvojni program, ki temelji na deželnem in sektorskih razvojnih programih ter
ureja okoljske, socialne, gospodarske in kulturne potrebe regije, postavlja cilje in ukrepe za
razvoj in je v svoji vsebini že zelo natančen in specifičen;
- kataster prostorskega planiranja (Raumordnungskataster), ki vsebuje vse pomembne
informacije in podatke o ukrepih in posegih v prostor, pomembnih za prostorsko planiranje.
Na lokalni ravni v Deželi Štajerski poznamo koncept prostorskega razvoja oziroma občinski
razvojni
koncept
(Entwicklungskonzept),
načrt
namembnosti
zemljišč
(Flaechenwidmungsplan) in zazidalni načrt (Bebaungsplan) (Predlog Zakona o prostorskem
načrtovanju–Primerjalno pravna ureditev, 2010).
Občinski razvojni koncept je strateški občinski prostorski akt, ki predstavlja osnovo
občinskega prostorskega razvoja in nadaljnjega planiranja. Je usklajen s hierarhično
nadrejenimi prostorskimi dokumenti in ga sprejemajo občine za obdobje najmanj 15 let. V
njem so predstavljeni cilji in časovni plan za uresničitev teh ciljev, jedro razvojnega koncepta
pa je ocena potreb občine na stanovanjskem, gospodarskem, kulturnem in socialnem razvoju
občine. Postopek sprejema mora biti tak, da občina objavi predlog razvojnega koncepta, ki ga
lahko vsakdo komentira, poda pripombe in mnenja. Sprejme se z dvotretjinsko večino
občinskega sveta. Razvojni koncept mora pred veljavnostjo potrditi še deželna vlada, ki lahko
potrditev odkloni le iz zakonsko določenih vzrokov. Načrt namembnosti zemljišč obsega
celovito prostorsko planiranje na ravni občine, ki natančno določa namembnost posameznih
zemljišč in mora biti v skladu s hierarhično nadrejenimi prostorskimi akti. Zemljišča se delijo
v tri osnovne kategorije in sicer: nezazidljiva zemljišča, zemljišča, namenjena prometu, in
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zazidljiva zemljišča, ki se delijo tudi na površine, namenjene gospodarski, socialni, kulturni
ali verski rabi. V načrtu namembnosti zemljišč morajo biti vidne tudi površine, katerih
uporaba je iz različnih razlogov vezana na državno ali deželno planiranje (Kralj, 2010).
Postopek sprejemanja je sledeč:
Občinski svet sprejme sklep o začetku postopka priprave načrta, ki bo objavljen v uradnem
listu dežele ali na drug krajevno običajen način. Vsakdo, ki izkaže pravni interes, lahko poda
svoje mnenje in predloge pred oblikovanjem načrta. Občina ima obveznost obvestiti v zakonu
posebej naštete organe in zbornice. Po poteku zakonskega roka občinski svet sprejme sklep o
predlogu načrta in ga ponovno objavi, nanj je možno podati pripombe. Občinski svet mora
pripombe oseb s pravnim interesom vključiti v razpravo in jih oceniti. V kolikor posameznih
pripomb ne sprejme, mora o tem pisno obvestiti osebo, ki je pripombo pripravila, in
obrazložiti, zakaj njene pripombe niso bile upoštevane. Po sprejemu načrta namembnosti v
občinskem svetu gre le ta v potrditev na deželno vlado. Deželna vlada lahko zavrne potrditev
le, če bi uresničitev načrtov zahtevala ogromna ekonomska sredstva, kar bi lahko ogrozilo
opravljanje drugih občinskih obveznosti, če ni bila opravljena Celovita presoja vplivov na
okolje (CPVO), pa bi morala biti, in če je CPVO pokazala, da predstavlja načrt preveliko
obremenitev za okolje (Predlog zakona o prostorskem načrtovanju–Primerjalno pravna
ureditev, 2010).
Zazidalne načrte mora občina sprejeti po sprejemu načrta namembnosti zemljišč za
posamezna območja občine in za posamezne kategorije zazidljivih zemljišč. Z zazidalnim
načrtom so natančno določeni vrsta, način gradnje in dovoljena velikost objekta, določena so
dovozna mesta, javne površine ipd. Zazidalne načrte sprejme občinski svet z dvotretinjsko
večino, predhodno se posvetuje z lastniki zemljišč iz območja načrta in z uradom deželne
vlade, odgovornim za prostorsko planiranje (Predlog Zakona o prostorskem načrtovanju–
Primerjalno pravna ureditev, 2010).

6.2.

VKLJUČEVANJE JAVNOSTI

Za Avstrijo je značilen delno centraliziran sistem z razdrobljeno pristojnostjo na dveh ravneh
(dežele in občine). Na državni ravni sistem planiranja ureja Avstrijska konferenca za
prostorsko planiranje. Deželna raven zaostaja za modernimi ureditvami, saj ne zajema
pravnega interesa za sodelovanje javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja, niti se ne
poslužuje argumentiranja zavrnitev.
Standardi za sodelovanje javnosti se po deželah razlikujejo. Ker mesto Gradec spada pod
Deželo Štajersko, bomo na tem mestu predstavili le značilnosti omenjene dežele.
Za deželno raven je značilno sodelovanje le v zgodnji fazi. V prvi fazi Dežela Štajerska objavi
namero, da bo oblikovala razvojni program, in sicer vsem nosilcem javne oblasti, za katere
meni, da bi razvojni program posegel v njihov interes (zvezna ministrstva, deželna
ministrstva, občine v deželi, zbornice, verske skupnosti itd.). Dežela jih obvesti in posreduje
osnutek akta. Nato vsakdo, ki izkaže pravni interes, lahko poda svoje mnenje, vendar brez
zahtevane obrazložitve neupoštevanja mnenj.
Na lokalni je za razliko od deželne ravni participacija javnosti razdeljena v dve fazi. V
zgodnji fazi lahko vsakdo komentira in poda pripombe in mnenje k občinskemu razvojnemu
konceptu, poda mnenje in predloge k načrtu namembnosti zemljišč, občina pa mora obvestiti
v zakonu naštete organe in zbornice. V vmesni oziroma drugi fazi predlog načrta
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namembnosti zemljišč objavijo, pripombe pa gredo v razpravo, ocenitev in obrazložitev. Če
pripombe niso upoštevane, je potrebno o tem pisno obvestiti osebo, ki jo je dala, in
obrazložiti, zakaj je tako.

6.3.

PRIMERJAVA

V Sloveniji je prostorsko načrtovanje dvostopenjsko, razdeljeno na državno in lokalno raven.
Avstrija ima načrtovanje prav tako organizirano dvostopenjsko, državno raven nadomestijo
dežele. V tem primeru se posledično zmanjšuje vloga države in povečuje pristojnost regij in
lokalnih skupnosti. Za Avstrijo je značilna delna centralizacija, ki ima že zasnovo
decentralizacije, ki je ena od temeljnih značilnosti sodobnih ureditev, s katerimi se ponašajo
predvsem države, kot so Estonija, Češka …
Estonija, Češka in ostale države pri katerih je skupna značilnost sodobna ureditev, pri svojih
odločitvah urejanja prostora upoštevajo tudi visoko stopnjo sodelovanja z javnostjo in vsemi
ostalimi udeleženimi v postopkih prostorskega načrtovanja na lokalni ravni, kar je ključno pri
doseganju pozitivnih rezultatov na področju trajnostnega urejanja prostora.
Slovenija in Avstrija poznata sodelovanje javnosti v zgodnji fazi postopka sprejemanja
lokalnih aktov prostorskega načrtovanja. Širša javnost, nevladne organizacije, civilne
iniciative in drugi zainteresirani lahko podajo mnenje, pripombe ali predloge.
V Sloveniji je predpisano sodelovanje javnosti v fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
občinskega prostorskega načrta, kar pa v praksi pomeni, da je osnutek OPN že toliko izdelan,
da ga ni več mogoče veliko spreminjati. Dejansko je torej omogočeno sodelovanje javnosti le
v eni – to je v vmesni fazi postopka, ko je vse bistveno že odločeno in razprava o raznih
alternativnih možnostih ni več mogoča. Predhodno javnost ni seznanjena s prvim osnutkom
akta, osnovnimi cilji in nameni akta ipd., prav tako javnost v tej fazi ne more odreagirati s
pripombami tako kot na primer v Avstriji (Primerjalno-pravni pregled sistema …, 2013).
Tako v Sloveniji kot v Avstriji obstajajo neformalne oblike sodelovanja javnosti. Izkušnje
kažejo, da se na lokalni ravni čedalje bolj poslužujejo neformalnih razgrnitev prostorskih
dokumentov, in sicer prej, kot to predvideva prostorska zakonodaja.
Ker so za Slovenijo značilni dolgotrajni postopki sprejemanja OPN, poleg tega pa veliko
občin le teh sploh še nima sprejetih, je vsako postopkovno iskanje konsenza s širšim krogom
udeleženih (oz. vsaj s strokovno in zainteresirano javnostjo) sprejeto negativno. Negativno v
smislu, da bo zapletlo in podaljšalo postopek ter izzvalo dodatne probleme, ki si jih
pripravljavci OPN-jev ne želijo, saj v večji meri poslušajo interese investitorjev, ki si želijo
izpeljati svoje projekte ne glede na ostale neekonomske vidike teh projektov (Primerjalnopravni pregled sistema …, 2013).
Iz primerjalno-pravne analize ja tako moč povzeti, da niti Slovenija niti Avstrija na področju
prostorskega načrtovanja, ki je prva in najpomembnejša faza pri nastajanju vplivov na okolje,
ne dosegata standardov Aarhuške konvencije v vseh treh temeljnih smereh – informiranja,
sodelovanja javnosti in dostopa do pravnih sredstev.
Informiranje ni zagotovljeno v začetni fazi, javnost sploh ne izve za namero o sprejemu ali
spremembi OPN, poleg tega pa več držav npr. predpisuje tudi individualen način obveščanja,
daljše roke, določitev kontaktne osebe pripravljavca akta, ki nudi vse informacije o postopku,
ipd. Sodelovanje javnosti ni omogočeno v zgodnji fazi priprave OPN, tako da se ne izvaja
pregledna in pravična udeležba javnosti, kot to predvideva Aarhuška konvencija. Kot že
rečeno, tudi sistem pravnih sredstev ni zadovoljiv, ne omogoča širšemu krogu deležnikov
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izpodbijati sprejeti OPN pred Ustavnim sodiščem (Primerjalno-pravni pregled sistema …,
2013), medtem ko je v Avstriji to možno.
Zgodovinski pregled urbanističnega načrtovanja kaže na to, da poglavitni vzrok za nastanek
pravil na področju oblikovanja mest in njihove širitve izhaja iz nehigienskih razmer v času
industrijske revolucije. Mesta pred tem so se po večini razvijala organsko. Zgodovinski
pregled nakazuje, da so brez urbanističnih normativov mesta postala kaotična, okolje z
slabimi bivalnimi razmerami. To je privedlo do tega, da so pričeli oblikovati pravila in načela,
ki bi omogočala smotrnejši razvoj mest, hkrati pa prebivalcem zagotavljala kakovostno okolje
za življenje. Za vsako zgodovinsko obdobje je značilen svojstven razvoj urbanističnih načel in
normativov, vendar lahko trdimo, da so se načrtovalci že v preteklosti zavedali pomena
okolja, in poskušali umestiti v svoje plane. Koncepti, kot so »vrtno mesto«, »soseska« itd., so
mesto poskušali povezati z zelenjem in tako zmanjšati negativne vplive mestnih pritiskov.
Sodobne načrtovalske prakse se danes zavzemajo za zmanjšanje negativnih vplivov, ki jih
povzroča mesto, predvsem z razvojem trajnostne mobilnosti, sklenjene in zgoščene zazidave
ter varovanjem naravnega okolja. Ključni vidik sodobnega načrtovanja je sodelovanje
načrtovalcev, uporabnikov (javnosti) in investitorjev, ki s povezovanjem poskušajo ustvariti
funkcionalna in bivalno kakovostna mesta.
V svetu nenehnih sprememb in razvoja je nujnost prilagajanja neizogibna. To kaže obdobje
tranzicije, v katerem so prenekatera mesta zašla v krizo. S prehodom iz socializma v tržni
gospodarski sistem in s spremembo družbene ureditve se nekatere načrtovalske prakse (med
drugim tudi slovenska) niso znale prilagoditi novi družbeni ureditvi.
Jugoslovanski prostorski dokumenti niso bili kos novim spremembam, ki so se dogajale v
prostoru. Ta neprilagojenost se čuti v naši urbanistični praksi še danes, iz tega pa izhajajo
problemi, s katerimi se soočamo v Sloveniji.
Glede na namen in cilje diplomskega dela smo najprej povzeli razvoj urbanističnega
načrtovanja v Sloveniji in na Štajerskem ter glavne probleme, s katerimi se soočajo urbanisti
v Sloveniji, nato pa opisali stanje in trende na izbranih področjih (promet, energetika, odpadki
in raba prostora). V končni primerjavi smo ugotavljali, kakšno je stanje posameznih izbranih
kazalcev in kako posamezni mesti zadovoljujeta okoljske cilje trajnostnega razvoja.
Kazalci, ki so bili vključeni v končno primerjavo, so prikazani v preglednici.
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Preglednica 2: Primerjalna polja in kazalci primerjave
Sonaravno urbano polje
I.
PROMET

II.

TRAJNOSTNA RABA PROSTORA
IN ZELENE POVRŠINE

III.

RAVNANJE Z ODPADKI

IV.

ENERGETIKA

Trajnostno sonaravni kazalec
Načini prevoza
Število dni s preseženo koncentracijo PM 10
delcev
Število dni s preseženim ozonom nad 120
µg/m3
Razmerje pozidanih in nepozidanih površin
Zelenih površine na prebivalca (km2/preb.)
Količina zbranih komunalnih odpadkov na
prebivalca
Delež recikliranih odpadkov
Delež odpadkov odloženih na deponijo
Dolžina daljinskega omrežja
Povprečna letna koncentracija trdnih delcev
PM10 (µg/m3)

Avtorica: Mojca Meglič, 2013
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7. GEOGRAFSKI ORIS LJUBLJANE
S širšega vidika Ljubljana spada v Osrednjeslovensko statistično regijo. Le ta leži v
osrednjem delu Slovenije, po površini je druga največja slovenska regija, vključuje 25 občin.
Skupaj z Ljubljano regija šteje kar četrtino slovenskega prebivalstva (Ljubljana glavno mesto,
2013).
Ljubljana je najpomembnejše politično, upravno in kulturno središče države. Predstavlja
največje mesto v Sloveniji in hkrati njen najpomembnejši gospodarski center. Na 275 km2 živi
282.994 (SURS, 2012) prebivalcev. Gostota znaša 1029 preb/km2. Mestna občina Ljubljana je
razdeljena na 17 notranjih teritorialnih enot (četrtnih skupnosti) oziroma 38 naselij (Ljubljana
glavno mesto, 2013).
Ljubljana leži med Ljubljanskim barjem na jugu in Ljubljanskim poljem na severu. Mesto je
nastalo na stiku med obema deloma Ljubljanske kotline in na prehodu med Polhograjskim
hribovjem na zahodu in Posavskim Hribovjem na vzhodu. Leži na nadmorski višini 300 m. Iz
njene kotlinske lege izhajajo tudi temeljne klimatske značilnosti. Ljubljana ima tako
južnoalpsko klimo z zmernim celinskim značajem. Letno nihanje temperature znaša 21
stopinj, dnevne temperaturne amplitude se gibljejo med 9,5 in 11 stopinj. Povprečne mesečne
padavine se gibljejo med 80 mm februarja in 155 mm junija (Jernej, 2000).
Kotlinska lega mesta zelo omejuje prezračevanje in ustvarja zaprt sistem lokalnega kroženja
zraka. Šibki vetrovi so značilni predvsem v zimskih mesecih (Jernej, 2000). Vse to pa
povzroča pogost pojav temperaturne inverzije. Več kot 60 odstotkov vremenskih stanj preko
celega leta označujejo temperaturne inverzije. Ljubljana ima tudi izrazit toplotni otok, kar
pomeni, da je mestno središče za več stopinj toplejše od obrobja mesta (Okoljsko poročilo….,
2013).
Na razvoj mesta je v veliki meri vplivala prometnostrateška lega. Tudi danes mesto poskuša
izkoristiti ugodno strateško lego. Mesto leži na križišči 5. in 10. transevropskega koridorja,
kar omogoča dobre povezave z ostalimi slovenskimi regionalnimi središči ter drugimi
evropskimi mesti (Černe, 2002).
Prav zaradi poteka glavnih mestnih vpadnic, ki se stekajo v mestnem središču ima Ljubljana
tipičen radialno- krakasti tloris. Kot že rečeno je takšna mestna zasnova pogojena s
prostorskim razvojem mesta in tudi z naravnogeografskimi, predvsem reliefnimi razmerami
(Rebernik, 2000).
Morfološka zasnova Ljubljane izhaja iz prepoznavne podobe, katero označuje značilna lega v
kotlini, tesna povezanost strnjenega pozidanega dela mesta z naravnim zaledjem, zožanost
mesta med Golovcem in Šišenskim hribom, strnjeno mestno jedro in mestni kraki ob mestnih
vpadnicah (Plut, 2007).
Ljubljana je imela ob koncu druge svetovne vojne približno 100.000 prebivalcev v strnjenem
mestnem delu. Sledilo je obdobje zelo hitre rasti števila prebivalcev (urbanizacija) zaradi
priseljevanja iz drugih delov Slovenije in pozneje tudi priselitev iz nekdanjih jugoslovanskih
republik. To obdobje zaznamujejo številne nove stanovanjske soseske in začetki nazadovanja
starega mestnega jedra. Sledilo je obdobje suburbanizacije in širitve Ljubljane ob vpadnicah
in z manj kakovostno in nelegalno gradnjo tudi marsikje vmes. Draga prenova starih zgradb,
ustavljena gradnja stanovanjskih sosesk in visoke cene gradbenih parcel so povzročile beg
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prebivalcev iz mesta (dezurbanizacija) in neurbano gradnjo v sosednjih občinah (sekundarna
suburbanizacija). S prenovo starega mestnega jedra in poskusi njegove oživitve poskuša
Ljubljana izvesti reurbanizacijo (Jakoš, 2006), kar pa ji je glede na sedanje trende uspelo, saj
podatki kažejo, da število prebivalcev v zadnjih letih, v samem mestnem središču, ponovno
narašča.
Slika 2:Demografsko gibanje v Mestni občini Ljubljana 1984-2012

Avtorica: Mojca Meglič, 2013

Vir: Ljubljana glavno mesto, 2013

7.1.

PROMET V LJUBLJANI

Pomen središča prometnega sistema Ljubljane ni samo mestnega, temveč tudi širšega
regionalnega in mednarodnega pomena, leži na križišču 5. in 10. transevropskega koridorja
(Černe, 2002). Za Ljubljano in njeno širše območje je značilna visoka in še vedno naraščajoča
motorizacija, ki se kaže predvsem v trajnem povečevanju motornih vozil. Tudi v zadnjih letih
je še vedno zaznati trend povečevanja števila osebnih vozil in tovornjakov, prav tako je
zabeleženo večje število potovanj na prebivalca (Bajt, 2006). Pojav drugega družinskega
avtomobila je skupaj s povečano uporabo avtomobila za vsakodnevne prevoze dodatno
zaostril okoljske in prostorske probleme Ljubljane (Prostorski plan MOL Zasnove …, 2001).
Znotraj MOL vsak dan poteka približno 1,2 milijona potovanj z različnimi prometnimi
sredstvi, kar 70 % teh potovanj opravijo prebivalci Ljubljane, 30 % pa prebivalci regije (Bajt,
2006). Vsakodnevna potovanja prebivalcev iz regije v MOL predstavljajo torej okoli tretjino
vseh potovanj oziroma prevozov. Podatki in ankete kažejo, da potovanja v šolo in na delo
znotraj MOL pomenijo le tretjino prevozov, dve tretjini potovanja pa je nedelovnih (prosti
čas, nakupi …) (Plut, 2007). Prebivalci za svoja potovanja uporabljajo največ osebne
avtomobile in vozila javnega prevoza, manj pa se vozijo s kolesi in hodijo peš. V letu 2011
naj bi bila struktura prevozov naslednja: 67,6 % (uporaba osebnega avtomobila), 19,7 %
(uporaba kolesa in pešačenje) in 12,7 % (uporaba javnega prevoza) (Guzelj, 2011).
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Slika 3: Načini prevoza v Ljubljani

Vir: Guzelj, 2011; cv: Prometna politika MOL, navodila 1. del, 2013.

Glede na deleže, ki nam jih ponuja modal split, lahko ugotovimo, da še vedno prevladuje
prevoz z osebnim vozilom, trajnostna načina prevoza, kot sta kolo in javni potniški promet, pa
so krepko v zaostanku. Glavni vzrok za tako majhno rabo je moč iskati v slabi ponudbi
javnega potniškega prometa (slabi potovalni časi, zapletenost prestopanja itd.).
V zadnjih letih je potniški promet doživel nekaj sprememb, začel se je prilagajati potrebam
meščanov, kar je po dolgih letih pozitiven premik na področju javnega prometa v Ljubljani. V
letu 2007 je JPP Ljubljana razširil svoje proge, tako da danes deluje na 28 (LPP, 2013).
Ključni problem še vedno predstavlja potovalna hitrost. Povprečna potovalna hitrost
avtobusov javnega prometa je manjša kot osebnih avtomobilov. Prav tu je težava, večina
ljudi se raje odloči za uporabo avtomobila, kar predstavlja glavni vzrok za to, da se potovalne
hitrosti mestnih avtobusov v času prometne konice še dodatno zmanjšajo (Program varstva
okolja…, 2005). Na tem mestu je potrebno omeniti, da se situacija izboljšuje, Ljubljana je na
nekaterih območij že uvedla prednostne pasove za avtobuse, pa bo v prihodnje mrežo
tovrstnih pasov vendar potrebno še razširiti, da bo pretok avtobusov boljši in potovalna
hitrosti hitrejša.
Dostopnost postajališč LPP je že desetletja ugodna. Če upoštevamo razdaljo 500 m od
postajališča, 94 % prebivalstva živi znotraj te razdalje. Ljubljana ima zvezdasto strukturo
prometnega omrežja. V to strukturo je zelo dobro vpeta mreža avtobusnih prog in postajališč,
ki prostorsko dobro služi gosto poseljenemu mestnemu območju, območij s slabšim dostopom
do postajališč je sicer malo (Bajt, 2006).
Poudariti je potrebno, da je Ljubljana glede morfološke zgradbe izrazito neprimerna za
potniški promet z osebnimi vozili. Zaradi značilne radialne krakaste oblike se potniški promet
najbolj zgosti v mestnem središču. Dodatna težava je izrazita neuravnoteženost prometne
razvitosti severnega in južnega dela mesta, saj je severni bistveno bolj obremenjen
(Prostorska zasnova …, 2002). Dodatno težavo v zadnjih dvajsetih letih povzroča izrazito
razpršena poselitev, ki se razrašča z novejšimi gradnjami stanovanjskih sosesk in
nakupovalnih središč na robu Ljubljane oziroma razvoj dejavnosti zunaj tradicionalnih
prometnih koridorjev. Kot da to ni dovolj, politika parkiranja še vedno spodbuja parkiranje v
mestnem središču. To kaže predvsem zgraditev nove parkirne hiše v središču mesta. Prav iz
omenjenih razlogov so ključni problemi na področju prometa v Ljubljani povezani z vztrajno
rastjo rabe osebnih avtomobilov in hkrati s premalo učinkovitim delovanjem javnega prometa
(Ogrin, 2008).
Povečano število potovanj z osebnimi vozili se odraža v večjih obremenitvah cestne mreže in
s tem povezanimi večjimi okoljskimi pritiski, zlasti hrupnostjo. Po mnenju Gabrovca (2000)
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bo javni promet do leta 2020 brez korenitih posegov mestne politike ostal na ravni konca 90.
let, avtomobilski promet pa bo še naprej naraščal. Ne glede na cenovna razmerja večina ljudi
ne bo uporabljala javnega potniškega prometa, če ne bo dovolj kakovosten. Ljudem je nujno
potrebno zagotoviti učinkovit in hiter dostop v mesto.
Glavni ukrepi, ki jih je izvedla Mestna občina Ljubljana v okviru projekta CIVITAS Elan v
obdobju 2008–2012 za dosego trajnostnega razvoja prometa ter posledično zmanjšanja
negativnih vplivov prometa na okolje in povečani kakovosti življenja v mestih, so bili:
-

Celovita kolesarska strategija–Predvideva vrsto ukrepov, ki so namenjeni
spodbujanju rabe koles za gibanje po mestu. Omenjeni ukrepi so uvedba in
označevanje novih pasov, namenjenih kolesarjem, omogočanje varnega parkiranja
koles, bolj fleksibilen in ugoden sistem izposoje koles ter povečevanje varnosti
kolesarjev. Strategija vsebuje tudi ozaveščanje in informiranje javnosti glede
pomembnosti tovrstne uporabe prevoza. Leta 2009 je bila dolžina kolesarskih stez v
Ljubljani 130 km, v širši regiji pa je trenutno označenih 25 kolesarskih poti v skupni
dolžini skoraj 800 km. Kolesarske steze prevladujejo v središču mesta in se proti
periferiji navezujejo na kolesarske poti (Lokalni energetski koncept, 2011).

-

Samopostrežni sistem izposoje koles "Bicike(lj)"–Javni prevoz v Ljubljani
dopolnjujejo tudi mestna kolesa v samopostrežnem sistemu izposoje Bicike(lj). Sistem
ima 300 koles s 600 parkirnimi mesti na 31 postajah po širšem območju ljubljanskega
središča (Mobilna Ljubljana, 2012).

-

Tehnološko napredni mestni avtobusi–S posodabljanjem voznega parka želi LPP
pritegniti meščane k uporabi tovrstnega prevoza hkrati pa z uvedbo trajnostnejših
pogonskih goriv izboljšati kakovost zraka v mestu. Uporaba metana, ki je zamenjal
dizel, tako povzroči manjši izpust trdnih delcev, hkrati pa povzroča manj hrupa
(Civitas Elan, 2012).

-

Uvedba prikazovalnikov prihodov avtobusov–Prikazovalniki so namenjeni
podajanju aktualnih informacij v zvezi s prihodi avtobusov. Nameščeni so na 54
postajališčih in parkiriščih po sistemu »parkiraj in pelji« (P+R). zaradi boljšega
obveščanja se vse več ljudi odloča za uporabo tovrstnega prevoza, uporaba avtomobila
pa se zmanjšuje (Civitas Elan, 2012).

-

Prilagajanje storitev javnega prevoza glede na potrebe–Ljubljana je v sklopu
javnega potniškega prometa razvila sistem »prevoz na klic«, z namenom razširitve
storitev na območje z nizkim povpraševanjem. Ukrep je namenjen predvsem ljudem z
gibalnimi, senzornimi ali duševnimi motnjami. Tem ljudem je v središču mesta
namenjeno tudi električno vozilo »kavalir«, ki potnike brezplačno prevaža po
razširjenih območjih za pešce. Izjemen napredek predstavlja tudi ukinitev prometa v
strogem središču mesta. Čopova ulica je po zgledu drugih evropskih in svetovnih
mest, na primer Londona ali Rotterdama, postala prva nakupovalna ulica, po kateri se
je bilo treba po nakupih odpraviti peš. Zaradi naraščajočega in prevladujočega
osebnega motoriziranega prometa so v preteklih letih po vzoru mest, kot so
Groningen, Gent, Dunaj, Gradec, Kopehhagen, tudi v središču Ljubljane uredili širše
območje za pešce in se tako lotili oživljanja mestnega jedra. Trenutno je 21 ulic v
starem mestnem jedru ali v njegovi neposredni bližini namenjenih samo pešcem in
kolesarjem (Življenje v Ljubljani, 2013).
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-

Zaprtje Slovenske ceste za avtomobile–V septembru je Ljubljana naredila še en
pomemben korak k trajnostnemu razvoju, za promet je zaprla tudi Slovensko cesto.
Slovenska cesta je na odseku med Šubičevo in Gosposvetsko cesto zaprta za vsa
motorna vozila, razen za mestne avtobuse in taksije. Na omenjenem odseku
Slovenske ceste je dovoljen še dostop stanovalcev in vozil dostave, dostop do
centralne pošte ter do hotela Slon. S tem ukrepom Ljubljana omejuje tranzitni promet
motornih vozil v središču mesta, tako daje prednost javnemu prometu, kolesarjenju in
hoji (MMC RTVSLO, 2013).

-

Zmanjšanje dovoljene hitrosti na nekaterih območij–Povečano varnost
udeležencev v prometu so zagotovili ukrepi, kot so razširitev in preoblikovanje ulic
v enosmerne, namestitev merilnikov hitrosti, omejen dostop vozil do mestnega
središča in zmanjšanje dovoljene hitrosti s 50 na 30 km/h (Civitas Elan, 2012).

-

Varne poti v šolo–Ukrep zajema 49 osnovnih šol in 4 vzgojno-izobraževalne zavode.
Razvili so interaktivni načrt varnih poti, nevarna območja pa opremili s prometno
signalizacijo (Civitas Elan, 2012).

-

Strategija za razvoj elektromobilnosti–Strategija vključuje vrsto ukrepov za
spodbujanje in promocijo rabe električnih vozil v mestnem prometu. Gre predvsem za
posege na področju prometne ureditve, izgradnjo infrastrukture za polnjenje
električnih vozil, olajšave za voznike tovrstnih vozil, investicije občine za nabavo
električnih vozil ter promocijo in informiranje dejavnosti (Civitas Elan, 2012).

-

Visokokakovostni koridor javnega prevoza–Z načrtovalskimi posegi na širšem
območju Dunajske, Slovenske in Barjanske ceste se dosega večja učinkovitost in
predvidljivost javnega potniškega prometa, boljša povezava in ureditev prestopnih
točk, prednost avtobusov v križiščih in lažja dostopnost na postajališčih za gibalno
ovirane potnike. Z razširitvijo območij za pešce in prenovo mestnega središča so
izboljšani pogoji za kolesarjenje in sprehode. Ukrep vsebuje tudi ukinitev parkirnih
mest na površju in uvajanje sistema P+R, tako je zmanjšal promet v središču. Sistem
javnega potniškega prometa povezuje 9 P+R parkirišč. V prihodnje načrtujejo tudi
uvedbo hitrih linij, katerih prestopna točka bo Bavarski dvor. Potek hitrih linij bo po
obstoječih prometnih koridorjih, kar bo pomembno prispevalo k izboljšanju
dostopnosti. Prva faza sistema, ki uporablja za prestopne točke P+R, dosega že v
začetku obratovanja zadostno učinkovitost, tako z vidika opravljenih potniških
kilometrov kot tudi zasedenosti P +R (Civitas Elan, 2012).

-

Zagotavljanje prednosti avtobusa LPP v križiščih–Z uvedbo neposredne
komunikacije med vozilom in križiščem s pomočjo naprave, ki je nameščena na 210
avtobusih in 15 križiščih, dajejo na semaforiziranem križišču prednost javnemu
potniškemu prometu. Sistem se vklopi, če zazna, da ima avtobus zamudo po
veljavnem voznem redu. S tem se povečuje potovalna hitrost in zanesljivost
avtobusov, kar posledično pomeni bolj privlačen javni prevoz. Zaradi tekoče vožnje se
bistveno zmanjša tudi onesnaževanje zraka (Civitas Elan, 2012).

-

Upravljanje in racionalizacija dostave blaga v mestu–Trajnostno načrtovanje
mestne logistike prispeva k optimizaciji dostave blaga, zniža stroške ter negativne
vplive na okolje in zdravje ljudi v mestu (Civitas Elan, 2010).
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-

Preučitev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v središče mesta–Ta ukrep pride
v poštev šele po okrepitvi javnega potniškega prometa in izboljšanim pogojem za
druge načine mobilnosti, kot sta kolesarjenje in hoja (Civitas Elan, 2010).

-

Izgradnja novih mostov čez Ljubljanico–Mostovi so povezali levi in desni breg
Ljubljanice in pripomogli k večji uporabi koles (Civitas Elan, 2010).

Z vidika reševanja zaostrenih prometnih razmer je prostorska in prometna politika v prihodnje
usmerjena predvsem v dolgoročno zasnovan projekt mestna železnica–tramvaj. Krakasta
oblika mestnega tkiva je zelo primerna za uvedbo tirnega sistema javnega prometa. Poleg
mestnega središča je uvedba tramvaja upravičena na urbanih zgostitvah razvojnih krakov,
predvsem na štirih vpadnicah: na Dunajski, Celovški, Zaloški in Tržaški cesti. Mestno
železnico bi bilo smotrno v nekaterih krakih podaljšati v regijo, na primer proti Domžalam,
Kamniku in Grosuplju, kjer bi nadgradili obstoječe železniške proge. Vsi kraki bi se združili v
mestnem središču, kjer načrtovalci predvidevajo dve varianti. V pri varianti poteka mestna
železnica tudi v mestnem središču po površju, v drugi pa v podzemlju. Slednjega odlikujejo
predvsem večje vozne hitrosti (30 km/h), nemoteč vpliv na druge načine prometa, več
prostora za pešce in kolesarje (Plut, 2007).
Po Plutu (2007) je zaradi intenzivne dnevne migracije v Ljubljano potrebna smotrna
umestitev projekta ljubljanskega tramvaja v regionalno prometno omrežje, saj bi ravno ta
poteza omogočila zmanjšati delež motoriziranega prometa in hkrati zmanjšala koncentracijo
PM 10 delcev, ozona itd.
7.1.1. Vpliv prometa na zrak
Danes je promet v večini urbanih območij prvi in največji onesnaževalec zraka. Prometno
onesnaženje se odraža v emisijah dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida, hlapnih
organskih spojin in delcev. V toplejšem obdobju leta, ob močnem sončnem sevanju, se tem
škodljivim snovem pridruži še ozon, ki nastaja v fotokemičnih reakcijah ob prisotnosti
lahkohlapnih organskih spojin in dušikovih oksidov. Večje koncentracije ozona so zaradi
specifičnosti nastanka opazne zunaj mesta in ne v mestnem središču (Program varstva okolja
za MOL 2007–2013, 2008).
Kot že rečeno, je cestni promet v Ljubljani temeljni vir zračnih emisij in pritiskov na mestni
prostor, prispeva dve tretjini trdnih delcev, več kot polovico emisij NOx in tretjino emisij CO2
(Plut, 2007).
Prav iz tega razloga smo želeli analizirati onesnaženost ozračja v Ljubljani z vidika ozona in
trdnih delcev.
Ozon
V Ljubljani je od devetdesetih let 20. stoletja zlasti poleti vse večji problem troposferski ozon
(O3). Zanj je značilno, da koncentracije od leta 1990 dosegajo vrednosti okoli 40 µ/m3.
Onesnaženost z ozonom je zelo odvisna tudi od vremena, nastaja namreč v vročem in
sončnem vremenu. Pri ozonu v nižinah sicer niso problem povprečne letne koncentracije, saj
nastaja podnevi in večinoma poleti oziroma v topli polovici leta. Nevarnejše so nekajurne
visoke koncentracije sredi dneva, ko je veliko ljudi na prostem. Zlasti v urbanih središčih,
blizu cest in drugih virov dušikovih oksidov, dušikov monoksid razkraja ozon, zato tam
dolgotrajnih visokih koncentracij ozona navadno ni. V urbanem zaledju, stran od virov
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dušikovega monoksida, pa se ozon lahko zadrži dlje. Glavni problem pri ozonu je predvsem
to, da so koncentracije navadno največje daleč od virov predhodnikov (ogljikovega
monoksida), kot so ceste, termoenergetski objekti inp. Pogosto se visoke koncentracije
pojavijo v stanovanjskih soseskah (Ogrin, 2008).
Trdni delci
V preteklih desetletjih onesnaževanju z delci mestne politike niso namenjale večje pozornosti,
vendar se je izkazalo, da je prevelika količina delcev v zraku nevarna za zdravje. V obdobju
1999–2004 je delež prometa pri celotni emisiji delcev narasel s 47 na 74 %. Njihova velikost
in škodljivost je odvisna predvsem od sestave. Onesnaženost zraka s trdnimi delci postaja
največji problem prometnega onesnaževanja v večini evropskih mest, tudi v Ljubljani. MOL
je začela neprekinjene meritve PM10 šele ob koncu leta 2005, vendar so rezultati teh in
prejšnjih kratkotrajnih meritev pokazali na zelo pogosto preseganje mejne vrednosti 40 µ/m3
(Ogrin, 2008).
Bolj kot povprečne koncentracije delcev PM10 je zaskrbljujoče število dni s preseganjem
mejne vrednosti, ki je dovoljeno v 35 dneh, v Ljubljani pa je bilo teh dni po podatkih Urban
Audita v letu 2004 kar 88. Število se je sicer v obdobju 2007–2009 znižalo na 37 dni, pa
število še vedno presega mejno vrednost 35 dni.
Slika 4: Delež PM10 delcev

Vir: Okoljsko poročilo za leti 2011 in 2012 (Okoljska izjava EMAS), 2013

Slika 4 kaže, da so dovoljene meje, ki jih Ljubljana spremlja v okviru okoljskega merilnega
sistema (OMS), še vedno presežene, je pa zaznati trend upadanja.
Za ugotavljanje prometne onesnaženosti z delci sta bili v Ljubljani v okviru projekta SILAQ,
ki ga je v Sloveniji vodila ARSO, opravljeni dve merilni kampanji. Ugotovitve študije so
pokazale, da je največji vir delcev emisija iz prometa, kar potrjuje ocene mnogih, da je cestni
promet resna grožnja zdravju povsod tam, kjer ga je veliko, torej v samem mestnem središču.
Izmerjene koncentracije delcev so bile največje na merilnih mestih, ki so bila locirana tik ob
prometni cesti (Ljubljana–Figovec). Na tem merilnih mestih prevladujejo predvsem grobi
delci, ki jih promet povzroča z mehanskimi učinki (delci pnevmatik, zavornih plošč …)
(SILAQ, 2008; cv: Ogrin, 2008).
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TRAJNOSTNA RABA PROSTORA IN ZELENE POVRŠINE V
LJUBLJANI

Glavna zahteva sodobnega urbanizma je smotrna raba prostora, hkrati pa ohranjanje in
povečevanje zelenih odprtih sistemov. Ljubljana se zavzema za razvoj poselitve na območjih
notranjega razvoja in celovite prenove. Skupno območja, kjer je predviden notranji razvoj in
prenova, obsegajo 74 % površin, območja širitev naselij predstavljajo le 26 % poselitvenih
površin. Vse to je v skladu z osnovnimi usmeritvami in cilji trajnostnega načrtovanja
Ljubljane, potrebno je omeniti, da je notranji razvoj v celoti prepuščen zasebni iniciativi, kar
po navadi pripelje do neprimernih posegov v prostor in prevelikih obremenitev okolja
(Strateški prostorski načrt MOL, 2009).
Poleg kompaktne zazidave in sanacije razpršene pozidave se mesto zavzema za ohranjanje in
vzpostavljanje novih zelenih, javno dostopnih površin in njihovo ustrezno upravljanje
(Strateški prostorski načrt MOL, 2009).
Območja zelenih površin so izjemno pomembne strukturne prvine Ljubljane, ki soustvarjajo
podobo mesta, hkrati pa so eden ključnih potencialov za visoko kakovost bivanja v njem.
Zeleni sistem Ljubljani bi lahko razdelili na dva dela. Prvi del predstavljajo zeleni klini in
povezave med njimi, drug del pa so parkovne površine, vrtovi in manjši travniki, ki se
nahajajo med pozidanimi površinami.
Kot že rečeno, je eden izmed temeljev zasnove zelenih površin Ljubljane ohranitev petih
zelenih klinov, ki iz zaledja prodirajo v središče mesta. Nanje se navezujejo krožne in prečne
zelene povezave in točkovno omrežje parkov. Kot poseben element zasnove zelenih površin
so opredeljene poteze zelenih površin in povezave, kot so vodne površine, vodotoki
…(Strateški prostorski načrt MOL, 2009).
Slika 5: Koncept zelenih klinov in povezav med njimi

Vir: Strateški prostorski načrt MOL, 2009.
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Slika 5 prikazuje koncept zelenih klinov in povezav med njimi, ki predstavljajo osnovo
zelenega sistema. Le ti razdelijo Ljubljano na pet zelenih klinov, ki mesto delijo na
posamezne urbanizirane krake. Z vzhoda in zahoda se globoko v mesto zajedajo z gozdom
poraščena pobočja Golovca in Grajskega hriba ter Rožnika in Šišenskega hriba s Tivolijem. S
severa se z ohranjanjem zelenih in odprtih površin mestu približa ponekod zelo razširjen pas
vzdolž Save, pas ob Ljubljanici pa zagotavlja na jugu povezavo z Barjem, na vzhodu pa s
sotočjem Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice (Strateški prostorski načrt MOL, 2009).
Drugi element, ki smo ga omenili na začetku, so zelene površine, ki se nahajajo znotraj
stanovanjskih sosesk in nakupovalnih središč. Gre za parke, zasajene površine, otroška in
športna igrišča, zasebne vrtove itd.
V preteklosti je bilo za Ljubljano značilno zaostajanje kulture načrtovanja, oblikovanja in
vzdrževanja mestnih parkov, počivališč … Za obdobje 2003–2008 je bilo značilno upadanje
parkovnih površin (Ljubljana v številkah, 2012). Danes je situacija nekoliko boljša, saj je
mesto z vzpostavitvijo omrežja parkov pomembno prispevalo k izboljšanju kakovosti bivanja
v mestu. Tivoli, Grajski hrib, Severni mestni park Navje se urejajo kot centralni mestni parki.
Parkovne ureditve mestnega pomena so še: Koseški bajer, naravoslovni park, park Špica,
botanični in živalski vrt ter ureditev sotočja Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice (Šašek
Divjak, 2008).
Trendi kažejo, da je Ljubljana v zadnjih letih pričela oživljati svoje parkovne površine, kar
pomeni, da se je padajoči trend izpred parih let (2003–2008) obrnil navzgor. Samo v letu
2010 je Ljubljana poskrbela za obnovo pet novih parkov, ki so bili zgrajeni na degradiranih
območjih, tako je povečala zelene površine za kar 40 ha (Zelena prestolnica, 2013). V
prihodnje načrtuje vsebinsko nadgradnjo manjših parkovnih površin in vzpostavitev omrežja
posebnih tematskih in lokalnih parkov v priporočljivi petminutni peš dostopnosti (Šašek
Divjak, 2008).
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Slika 6: Parkovno omrežje

Vir: Strateški prostorski načrt MOL, 2009.

Slika 6 poleg obstoječih in načrtovanih parkovnih površin prikazuje tudi, po mojem mnenju
najpomembnejši element zelenega sistema, to je krožno zasnovana parkovna ureditev Pot
spominov in tovarištva (PST), ki bo posamezne elemente povezala v funkcionalen sistem. Pot
je dolga 32,5 km, poteka skozi stanovanjska naselja, zunaj naseljenih področij pa je pot
speljana skozi drevorede, prečka tudi hrib Golovec. Eden izmed poglavitnih ciljev
Občinskega prostorskega načrta Ljubljane (OPN MOL) je povezati pot v sistem zelenih
površin in s tem omogočiti prebivalcem neprekinjen prehod med zelenimi površinami (Šašek
Divjak, 2008).
Ker se v diplomskem delu osredotočamo predvsem na ožje mestno območje, so za nas
pomembne zelene površine v strnjenem delu mesta. Manjše zelene površine, kot so na primer
parki, so bistvenega pomena za boljšo kakovost življenja v mestih. Stiles (2011) na primer
ugotavlja, da matrika mestnega odprtega prostora ni popolna brez zasebnih odprtih prostorov
in da privlačni urbani prostori vseh vrst (od obsežnih parkov do ozkih pločnikov) močno
prispevajo h kakovosti življenja v urbanih območjih. Iz tega vidika je Ljubljana privlačno
zeleno mesto, saj v mestu prevladujejo manjše zelene površine. V strnjenem predelu je
površin, manjših od 200 m2, kar 75 % (Vertelj Nered, Simoneti, 2011).
Podatki o zelenih površinah so sicer zelo različni, okvirno naj bi jih bilo približno 28 m2 na
prebivalca (Drobnič, 2006).

7.3.

GOSPODARJENJE Z ODPADKI V LJUBLJANI

Temeljna načela ravnanja z odpadki so reševanje problematike odpadkov na izvoru, načelo
preventive, ločeno zajemanje snovnih tokov odpadkov, načelo vračanja naravi, racionalnost in
postopnost vzpostavitve mreže objektov in naprav, ki so namenjene ravnanju z odpadki,
racionalnost ravnanja s prostorom, varovanje naravnih in kulturnih vrednot, saniranje
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nedovoljenih odlagališč odpadkov. Tako kot ostala evropska mesta si je tudi Ljubljana v
obdobju 2007–2013 zadala cilj razviti sistem ločenega zbiranja, predelave in ponovne
uporabe odpadkov (Program varstva okolja 2007–2013, 2008).
V strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (2009) so opredeljeni temeljni cilji
za racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki. V okviru tega je potrebno mestni
prostor racionalno izrabiti za vzpostavitev sistema zbiranja odpadkov, umeščanje objektov za
njihovo obdelavo in odlaganje preostankov odpadkov po obdelavi ob zmanjševanju vplivov
na okolje. Pri tem je potrebno prednostno zagotoviti:
- čim večjo pokritost območja MOL z ločenim zbiranjem (frakcij) komunalnih
odpadkov na izvoru;
- vzpostaviti racionalne mreže namenskih objektov in naprav, zbirnih centrov ter
objektov in naprav za nadaljnjo obdelavo (predelavo) odpadkov, vključno s predelavo
biološko razgradljivih odpadkov, in sicer za celotno prispevno območje;
- regionalizacijo in povezovanje tehnoloških sistemov (racionalizacija oskrbe,
ekonomija obsega, naravne danosti, geografske razmere), predvsem na ravni predelave
in odlaganja preostankov odpadkov.
Glede na oba omenjena dokumenta so bili v obdobju 2007–2012 izpeljani naslednji ukrepi, ki
so prispevali k bolj trajnostnemu gospodarjenju z odpadki:
-

Ločeno zbiranje odpadkov–Sistem zbiranja odpadkov temelji na kombinaciji
prinašalnega sistema (zbiralnice/ekootoki) in zbiranja odpadkov »pred vašim pragom«
(zabojniki in podzemne zbiralnice na zbirnih mestih). Zbirni center, namenjen
ločenemu zbiranju odpadkov, deluje na območju Barja, leta 2006 je bil razširjen in
posodobljen, s čimer se je povečala zmogljivost sprejema odpadkov. V okviru
zbirnega centra je bil dograjen tudi del za zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
(Program varstva okolja 2007–2013, 2008).

-

Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO)–RCERO je največji
okoljevarstveni projekt na področju ravnanja s trdnimi odpadki MOL in ostalih občin
v ljubljanski regiji, ki je lociran na območju obstoječega odlagališča nenevarnih
odpadkov Barje (Program varstva okolja 2007–2013, 2008). V okviru nadgradnje
Regijskega centra bo MOL s pomočjo evropskih sredstev do leta 2014 zgradila
objekte in zagotovila tehnologijo za sortiranje in predelavo odpadkov. Do zdaj so
zgradili čistilno napravo za izcedne vode in uredili četrto ter peto odlagalno polje.
Objekti RCERO zagotavljajo, da bo po predelavi na odlagališču končalo le 20
odstotkov odpadkov, ki jih ne bo mogoče ponovno porabiti kot surovine ali energente.
Predelava teh odpadkov pa hkrati omogoča pridobivanje bioplina za proizvodnjo
električne energije. Poleg tega, da bo z nadgradnjo RCERO rešen problem
zapolnjenosti sedanjih zmogljivosti odlagališča Barje in količina odloženih odpadkov
zmanjšana za šestkrat, bo zmanjšanje deleža biorazgradljivih odpadkov, odloženih na
odlagališču, prispevalo tudi k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov (Snaga, 2013).

-

Podzemno zbiranje odpadkov–Leta 2007 so bile na območju Ljubljane postavljene
podzemne zbiralnice, ki so opremljene iz posod za ločeno zbiranje. Ločeno zbiranje
zajema posode za komunalne odpadke, organske odpadke, odpadni papir, odpadno
stekleno embalažo in odpadno plastično in kovinsko embalažo (Program varstva
okolja 2007–2013, 2008). V letu 2012 je bilo aktivnih že 41 podzemnih zbiralnic,
načrtovanih je še 75 (Okoljsko poročilo za leti 2011 in 2012 …, 2013).
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-

Izgradnja dodatnih zbirnih centrov–Občina je v obdobju 2008–2012 okrepila
aktivnosti na področju iskanja primernih lokacij in priprave idejnih zasnov s
pridobitvijo projektnih pogojev za izvedbo zbirnih reciklažnih centrov ter odkup
zemljišč, ki niso v njeni lasti. V MOL in primestnih občinah deluje trenutno šest
zbirnih centrov, in sicer zbirni center na Barju ter začasni zbirni centri na Brezovici, v
Vodicah, Medvodah, na Igu in na Škofljici (Snaga, 2013).

-

Sanacija nelegalnih odlagališč odpadkov–Velik problem v Ljubljani predstavljajo
prav črna odlagališča odpadkov. Sanacija teh je prednostna naloga mestnih oblasti,
hkrati pa omejevati in preprečevati nastajanje novih, tudi z ustreznim sankcioniranjem
kršiteljev. Še posebej so nelegalna odlagališča problematična na vodovarstvenih
območjih, kjer predstavljajo nenehno potencialno nevarnost za onesnaženje podzemne
vode kot izjemno pomembnega vira pitne vode. V zadnjem popisu črnih odlagališč,
izvedenem v letu 2006, je bilo evidentiranih več kot 1500 nedovoljenih odlagališč
odpadkov na Ljubljanskem polju, Iškem vršaju in območjih lokalnih vodnih virov.
Kar dve tretjini odpadkov je gradbenega izvora, sledijo primarni odpadki, približno 11
% je komunalnih odpadkov, ostalo pa so industrijski odpadki in odpadki iz zdravstvene in veterinarske dejavnosti. Med vsemi odpadki je nekaj več kot 13 % nevarnih
(Program varstva okolja 2007–2013, 2008).

Slika 7: Zbrane količine najpomembnejših vrst komunalnih odpadkov na prebivalca v
Ljubljani v obdobju 2004–2011

Vir: Okoljsko poročilo za leti 2011 in 2013 (Okoljska izjava EMAS), 2013.

Ljubljana je relativno uspešna glede odpadkov. Količina odpadkov na prebivalca iz leta v leto
upada, kar pomeni, da smo uspešni na področju ponovne rabe odpadkov, recikliranja oziroma
snovne izrabe odpadkov (Okoljsko poročilo za leti 2011 in 2012 …, 2013).
Reden odvoz mešanih komunalnih odpadkov je organiziran po celem mestu Ljubljana. V
sistem zbiranja odpadkov je vključenih že 98 % prebivalstva (v letu 2010 96,58 %
prebivalstva), v sistem zbiranja bioloških odpadkov na prevzemnih mestih pri gospodinjstvih
je vključenih 94 % prebivalstva Ljubljane, ločene vrste odpadkov pa zbiramo na 2.535
zbiralnicah ločenih frakcij.
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Odlaganje odpadkov je v državah z visokimi okoljskimi standardi zadnja možnost
odstranjevanja odpadkov. Veljavna evropska direktiva o odpadkih, ki je tudi podlaga
nacionalnim predpisom, nas spodbuja k prehodu v družbo recikliranja, to je družbo, ki
prednostno preprečuje nastajanje odpadkov in odpadke uporablja kot vir za surovine in
energijo. Leta 2011 je bilo na odlagališču Barje odloženih 110 tisoč ton, leto kasneje 88.450
ton, v letu 2013 pa naj bi odložili 75 tisoč ton odpadkov (Snaga, 2013).
Odstotek recikliranih občinskih odpadkov za leto 2009 znaša 27 %, v letu 2011 smo dosegli
30,7 % snovno izrabo odpadkov (Okoljsko poročilo za leti 2011 in 2012 …, 2013).

7.4.

ENERGETIKA LJUBLJANE

Raba končne energije v MOL se je povečala predvsem v obdobju med leti 2004 in 2008 s
7.300 GWh na 8.149 GWh na leto. Najpomembnejši energent so tekoča fosilna goriva s 46%
deležem, sledi električna energija z 21% deležem in plinasta goriva s 16% deležem v rabi
končne energije. Delež daljinske toplote je 16%. Raba končne energije na prebivalca MOL je
bila v letu 2008 29,5 MWh (Lokalni energetski koncept MOL, 2011).
Slika 8: Raba končne energije v MOL

Vir: Lokalni energetski koncept MOL, 2011.

Energetika Ljubljana z več dejavnostmi in projekti, kot so daljinsko ogrevanje in hlajenje,
sistem daljinske oskrbe z zemeljskim plinom, izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah,
postavljanje sončnih elektrarn in uporabe zemeljskega plina v prometu, odločilno vpliva na
izboljšanje kakovosti zraka v Ljubljani in na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Hkrati pa
do leta 2020 poskuša povečati delež obnovljivih virov energije na 21 % ter zmanjšati rabo
končne energije za 16 % glede na izhodiščno leto 2008.
V nadaljevanju so na kratko predstavljeni ukrepi, ki so prispevali k zmanjšanju emisij CO2.
Mesto Ljubljana ima velik vpliv na učinkovitost sistema ogrevanja v mestu in oskrbo s toplo
vodo. Tako v Ljubljani v zadnjih letih postopoma narašča število gospodinjstev, priključenih
na plin ali druge oblike sistemov ogrevanja. Energetika Ljubljana zagotavlja približno 55 %
vseh potreb po toploti, pripravi sanitarne vode in za tehnološke potrebe. Od tega je s
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sistemom daljinskega ogrevanja pokritih približno 38 % potreb in prek sistema oskrbe z
zemeljskim plinom preostalih 17 % potreb. V Ljubljani sta temeljna sistema oskrbe z energijo
za ogrevalne in tehnološke potrebe sistem daljinskega ogrevanja in oskrba z zemeljskim
plinom. Oba centralna sistema pokrivata več kot 75 % potreb, preostala oskrba pa se
večinoma vrši v lokalnih kotlovnicah in individualnih kuriščih, kjer prevladuje ekstra lahko
kurilno olje. Najmanjši delež predstavlja električna energija. S priključevanjem objektov na
sistem daljinskega ogrevanja in posledično s soproizvodnjo toplotne in električne energije so
se od leta 1990 do danes emisije CO2 zmanjšale za 420.812 ton (Okoljsko poročilo za leti
2011 in 2012 …, 2013).
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Slika 9: Omrežje daljinskega ogrevanja

Vir: Energetika Ljubljana, 2013.

Plinovodno omrežje se iz območja mesta Ljubljana širi tudi v primestne občine, vsako leto ga
povečajo za približno 20 km. Leta 2010 je dolžina plinovodnega omrežja znašala 986 km,
nanj je bilo priključenih 56.970 aktivnih odjemnih mest s skupno porabo plina 750.000 MWh.
S krepitvijo plinovodnega omrežja občina intenzivno zmanjšuje rabo drugih, okolju manj
prijaznih fosilnih goriv, kot je na primer ekstra lahko kurilno olje. S priključevanjem
kotlovnic in lokalnih kurišč na centralni plinovodni sistem in z nadomeščanjem
konvencionalnih kotlov s sodobnimi kurilnimi napravami z visokim izkoristkom je že
bistveno zmanjšala emisije toplogrednih plinov. S temi ukrepi je skupno letno zmanjšanje
emisij glede na izhodiščno leto 1990 v letu 2010 ocenjeno na 105.876 ton CO2 (Okoljsko
poročilo za leti 2011 in 2012 …, 2013)
Na sistem daljinske oskrbe s toploto, ki poteka le na območju Mestne občine Ljubljana, je
priključena že večina večjih objektov, izkoriščenost vročevodnega omrežja je primerljiva z
državami Evropske unije. Vročevodno omrežje je v letu 2012 obsegalo 259 km dolžine, nanj
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pa je bilo priključenih nekaj več kot 3.900 toplotnih postaj. Skupna priključna moč
odjemalcev je znašala več kakor 1.204 MW. Sistem daljinskega ogrevanja je v Ljubljani že
tako uveljavljen, da se nanj priključujejo vsi novi objekti, ki jih gradijo na območju, kjer je
predviden ta sistem. Sočasno s priključevanjem novogradenj in širitvijo omrežja so bile na
sistem priključene tudi vse večje kotlovnice in tudi veliko število večjih stanovanjskih,
industrijskih, poslovnih in drugih objektov, ki še niso imeli vgrajenega centralnega ogrevanja
(Energetika Ljubljana, 2013)
Slika 9: Plinovodno omrežje MOL

Vir: Energetika Ljubljana, 2013
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Raba obnovljivih virov energije (OVE)
Ljubljana ne sodi med območja, kjer bi lahko veliko uporabljali obnovljive vire energije,
sonca je premalo, uporaba toplotnih črpalk je omejena, pa tudi uporaba lesa v različnih
oblikah v urbanih področjih ni najprimernejša (Energetika Ljubljana, 2013). Zaenkrat se
mesto še ne more pohvaliti z velikim deležem OVE. V skupni rabi končne energije le ta znaša
9 %. Leta 2009 se je delež nekoliko povečal, in sicer na račun prve sončne elektrarne v
Ljubljani, ki zagotavlja dovolj energije za 25 gospodinjstev. Njena nazivna moč je 100 kW
(Okoljska poročilo…, 2013). Največja sončna elektrarna v Ljubljani se nahaja na dveh
strehah Logističnega centra BTC. Le ta se razprostira na 13.000 kvadratnih metrih, ima 900
kWp vršne moči, na leto pa proizvede milijon kilovatnih ur električne energije (Delo in dom,
2011).
Delež OVE se je povečal tudi na račun večje količine porabljene biomase v TE-TOL, d.o.o.,
Ljubljana (Lokalni energetski koncept MOL, 2011). Sosežig lesne mase omogoča sosežig
premoga in 45.000 ton lesne mase na leto. Poraba premoga za soproizvodnjo toplote in
elektrike se je s tem zmanjšala za 32.000 ton, s čimer so se emisije CO2 zmanjšale za 59.000
ton letno (Okoljsko poročilo za leti 2011 in 2012 …, 2013).
Mesto Ljubljana dodatno promovira proizvodnjo električne energije iz OVE, tako da na
območju MOL v privatnem sektorju raste vse več sončnih elektrarn in malih hidroelektrarn. V
prihodnje želi občina vse več stavb v mestu opremiti s sončnimi kolektorji.
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8. GEOGRAFSKI ORIS GRADCA
Gradec (nemško Graz – izvira iz slovenske besede grad) je glavno mesto avstrijske zvezne
dežele Štajerske ob reki Muri in je za Dunajem drugo največje mesto v Avstriji. Na 127 km2
živi 265.778 (2012) prebivalcev. Gostota tako znaša 2058 preb/km2. Gradec je razdeljen na 17
notranjih okrožij (Stadt Graz, 2013).
Gradec leži jugovzhodno od Alp, v predalpskem prostoru. Mesto zavzema severni del
Gradiške kotline, z vzhoda in zahoda pa ga z obeh strani obdaja hribovje. Na jugu se mestno
območje odpira proti Graškemu polju. Skozi mesto teče reka Mura, ki je v zgodnejših
obdobjih bila pomembna prometnica. Gradec leži na križišču prometnic italijanskega in
panonskega prostora, ta položaj pa je vplival na razvoj trgovine in obrti. Gradec je
industrijsko ter gospodarsko središče južnega dela Avstrije (Stadt Graz, 2013).
Omenjene naravnogeografske poteze vplivajo predvsem na podnebje. Hribi, ki obkrožajo
mesto preprečujejo dotok vlažnih gmot zraka iznad Atlantika. Zaradi tega ima Gradec več
sončnih dni, kot na primer druga Avstrijska mesta, ki ležijo v notranjosti države, poleg tega pa
ovire vplivajo tudi na manjšo količino padavin in slabšo prevetrenost. Povprečna letna
količina padavin tako znaša 818,9 mm/leto, z julijskim viškom (127 mm) in januarskim
nižkom (27 mm).
Slabše vetrovne razmere veljajo predvsem za zimski del leta, kar povzroča meglo oziroma
pojav temperaturne inverzije. Majhna prevetrenost in posledična slaba izmenjava zraka v
graški kotlini povzroča povečane koncentracije smoga in finih delcev (PM 10).
Povprečna temperatura zraka v Gradcu znaša 10,7 stopinj, najhladnejši mesec je januar s
povprečno temperaturo 5 stopinj (Wikipedia, 2013).
Mesto je že leta 1908 štelo 151.781 prebivalcev in se je bliskovito prostorsko širilo
(urbanistično načrtovanje je bilo namenjeno pretežno zagotavljanju zadostnega števila
stanovanj ter vzpostavljanju komunalne opreme, med drugim je imelo urejen javni potniški
promet z mestno železnico) (Pogačnik, Sitar, 2009).
Na urbani razvoj mesta Gradec je vplivala leta 1938 izvedena priključitev 21 upravnih enot k
staremu mestnemu jedru, pri čemer se je površina mesta povečala od 22 km2 na 120 km2
(Pogačnik, Sitar, 2009). Razširitev administrativnih meja mesta je bila načrtovana za
povečanje prebivalstva na 350.000, v splošnem je bila predvidena za območja na jugu mesta
Gradec. vendar je ta velikopotezni načrt spodletel zaradi obeh vojn, po vojni so bila številna
mestna območja, namenjena gradnji, preoblikovana v zelene cone, z namenom, da se ustavi
nezaželena fragmentacija predmestja, evidentna že v tistem času (Pogačnik, Sitar, 2009).
V 70./80. letih se v Gradcu prične razcvet in izboljšanje na področju motorizacije in
mobilnosti.
Prostorski razvoj je bil na začetku plansko načrtovan in obenem splošno ohromljen zaradi
pomanjkanja sredstev, kar se je do 90-ih odražalo v sorazmerno kompaktni strukturi mesta.
Kasneje se je prostorski razvoj korenito spremenil. Širitev pozidave v širši prostor in številni
veliki nakupovalni centri na obrobju mesta so nakazali naraščajočo vpetost mesta v prostor
regije, hkrati pa so se s temi procesi pričeli pojavljati tudi konflikti med urbanistično
načrtovalskimi službami in investitorjem (Pogačnik, Sitar, 2009).

60

Okoljski vidik trajnostnega razvoja v urbanističnem načrtovanju

Mojca Meglič

Ob skorajda ničelni demografski rasti v zadnjih desetletjih je intenziviranje posledica
procesov urbane dekoncentracije izjemne rasti posameznih mest v zaledju, zlasti zaradi
preseljevanja prebivalstva v ta zaledja. To velja za mesto Gradec.
Med letoma 1991 in 2001 se je prebivalstvo Gradca zmanjšalo za 4,9 %, sočasno pa se je
število prebivalstva v predelih okoli Gradca (t. i. Graz Umgebung) povečalo za 11,2 %
(Mollay, 2007). Povečanje je opazno v naseljih, ki so z učinkovito infrastrukturo vezana na
center mesta, zlasti v južno ležečih predmestnih občinah, kot npr. Hart bei Graz, Raaba,
Grambach, Pirka, kjer je zaslediti izjemen selitveni prirast prebivalstva (15–28%). Navedene
spremembe v poselitvi mestne regije gre pripisati predvsem morfološki strukturi območja
mesta, s severnim, gričevnatim zaledjem, ki omejuje razvoj proti severu, ter južnim
ravninskim predelom, primernejšim za poselitev (Pogačnik, Sitar, 2009).
Danes je Gradec s približno 265.778 prebivalci glavno kulturno, ekonomsko in izobraževalno
središče Dežele Štajerske. Okrožje Gradec–okolica (Bezirk Graz–Umgebung) pa ima
(Magistrat Graz, 2008c) 131.000 prebivalcev (leta 1991 ~ 118.000), kar kaže na hitro rast
prebivalstva v suburbani coni, ter 36.000 delovnih mest (leta 1991 ~ 26.000), kar prav tako
kaže na hitro rast delovnih mest na obrobju mesta.
V zadnjih letih je opaziti porast ljudi v regiji (do 1% letno). Razlogi za rast mesta in regije so
povečanje števila rojstev in pozitivni migracijski saldo. Dolgoročni trendi kažejo stalno rast
prebivalstva v mestu Gradec in njegovem zaledju. V zadnjem času vse bolj izstopajo selitve v
zeleno okolje zunaj mesta. Poglaviten vzrok tovrstnih migracij so med drugim tudi cenejša
zemljišča. V suburbano cono južno od mesta se selijo tudi aktivnosti in s tem povezana
delovna mesta (nemški izraz za to območje Speckgürtel).
Dnevno se na delo v Gradec vozi 66.000 delojemalcev, medtem ko jih na delo v okolico iz
Gradca dnevno potuje 11.000 (Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni, 2008).
Slika 10: Demografsko gibanje v Gradcu 1946-2012

Vir: Bevőlkerungsstatistik der Landeshauptstadt Graz, 2013
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8.2. PROMET V GRADCU
Gradec velja za mesto z zgledno prometno politiko. Pojavlja se tako kot vzor za okolju
prijazno prometno politiko, kot primer invalidom prijazno mesto, kot primer kolesarjem
prijazno mesto… Vsaj v Srednji Evropi je pionir tudi pri uvajanju upravljanja mobilnosti
(angl. mobility managementa) in mehkih ukrepov v prometni politiki (Lokalni energetski
koncept MOL, 2011).
Slika 11: Modal split za prebivalce Gradca 1992–2008

Vir: Abllaser, 2013

V opazovanem obdobju, 1982–2008, ugotavljamo skoraj konstanten delež uporabe javnega
potniškega prometa (dalje JPP) (sprememba + 1,2 %), in nespremenjen delež sopotnikov v
osebnih avtomobilih (sprememba + 0,3 %). Za dobre 4 % se je povečal delež voznikov
osebnih avtomobilov, za dobrih 5 % pa delež uporabe koles. Vsa povečanja so šla na račun
zmanjšanja deleža hoje (– 11,7 %). Čeprav vsi pokazatelji niso izjemni, je dejstvo, da je
mesto uspelo zadržati uporabo osebnih avtomobilov na ravni pod 40 %, kar je za srednje
velika mesta redkost. Zadržalo je visoko stopnjo uporabe JPP in uspelo bistveno dvigniti
uporabo koles. Res pa je, da je dvig uporabnikov JPP in koles razumeti predvsem na račun
pešačenja.
Mestne politike so se že davnega leta 1965 začele zavedati problema naraščajočega prometa v
mestu. V tistem letu so pričeli z izvajanjem politike Avtomobilu prijazno mesto. Omenjeni
dokumenti so nastali, ko je bila stopnja motorizacije 60 vozil/1000 prebivalcev. Leta 1972 so
uvedli cone za pešce, 7 let kasneje še modre cone, s katerimi so pripomogli k boljšemu
gospodarjenju s parkirnimi površinami. Od 2007 ima Gradec poleg modrih con tudi zelene
cone. V 80. letih so pričeli z oblikovanjem kolesarskih poti in potmi za pešce. Program Peš in
kolesarska omrežja je bil resna aktivnost z resno namero del motoriziranega prometa
preusmeriti na kolesa. Glavni motivi omenjenega ukrepa so bili predvsem okoljski problemi,
zdravje ljudi in naftna kriza. 1985 je bila uzakonjena prednost za vozila JPP. Šlo je za
vpeljavo rumenih pasov, preklopov semaforjev, z namenom izničiti čakalni čas, uvedbo novih
linij ter uvedbo nočne linije in podaljšanje tramvajskih linij. Slednja je bila realizirana šele
leta 2005. Leta 1991 so pričeli še s površinskim umirjanjem prometa oziroma uvedbo con 30
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km/h in s tem so postali prva država s tovrstnimi površinami umirjenega prometa. Od 1994
dalje se je mestna politika zavzemala za integrirani JPP.
Z letom 2000 so trajnostno mobilnost dovršili še s sistemom P+R (parkiraj in pelji), nahaja se
na vstopnih postajah v regiji in na robu mesta. V večjem obsegu se je sistem P+R razširil na
obrobje mesta šele v zadnjih letih (Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni, 2008).
Glavni ukrepi, ki so bili izpeljani za dosego trajnostne mobilnosti in posledično izboljšanju
stanja okolja, so:
-

neizgradnja vzhodnega odseka planiranega mestnega cestnega obroča (1989–1991),
mobilnostni center, prvi v Avstriji (1997), in prestopna točka na glavni železniški postaji;
spodbujanje kolesarjenja: širitev in nadgradnja kolesarskega omrežja (glavne poti, Green
network for Graz), parkirišča za kolesa, praktične informacije;
stalno širjenje in urejanje območij za pešce;
zeleni val za kolesarje in pešce;
stalno izboljševanje JPP, enotna vozovnica;
upravljanje mobilnosti za podjetja, dogodke, ustanove (univerza, šole, bolnica …);
upravljanje parkiranja, parkirišča P+R na obrobju mesta;
splošna omejitev hitrosti vožnje na 30 km/h (izjema so prednostne/glavne ceste, kjer je
omejitev 50 km/h);
izposoja hibridnih vozil in električnih koles za prevoz blaga;
integrirano načrtovanje nakupovalnega središča (Umanotera, 2013).
Z namenom, da bi bil javni potniški promet čim bolj uporaben in prijazen za uporabo, so
izvedli
tudi
določene
druge
ukrepe,
kot
so
na
primer:
-

-

podaljšanje tramvajske proge od stadiona do nakupovalnega središča s štirimi novimi
postajami;
izgradnja trinajstih podvozov in podhodov na območju Koralmbahna;
izdelava podvoza pod južno železnico in eno glavnih cest do območja Puntigam;
podaljšanje nekaterih avtobusnih prog in vzpostavitev nove proge;
podaljšanje dvotirne proge, za 1,8 km, skozi naselje Sv. Peter in izgradnja petih novih
postajališč;
vzpostavitev sedmih nočnih avtobusnih prog, ki obratujejo ob koncu tedna;
postavitev 100 novih postajališč za avtobuse in tramvaje v obdobju 2003–2007;
razširitev območja kratkega parkiranja, število mest so povečali z 8.500 na 15.000;
vzpostavitev novih prostorov za sistem P+R (parkiraj in pelji). Na celotnem območju
Gradca so odprli skupaj 1.373 parkirnih mest. Leta 2008 so bila parkirišča sposobna
sprejeti 10.000 avtomobilov in 6.500 motorjev;
razširitev kolesarskih poti in povečanje števila stojal za kolesa in nov most za
kolesarje pod avtomobilskim mostom;
poleg železniške postaje izgradnja varovanega parkirišča za 275 koles
(Interuniversitares Forschungszentrum fur Technik, 2010).
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8.1.1. Vpliv prometa na zrak
Ozon
Slika 12: Stanje ozona v Gradcu v obdobju 1992-2008

Vir: Luftgütemessungen in der Steiermark – Jahresbericht, 2009.

Slika 12 prikazuje stanje ozona v ozračju Gradca za obdobje 1991–2009. Upadanje v
omenjenem obdobju je bilo minimalno. Rezultati kažejo, da je vsebnost ozona v ozračju dokaj
konstantna. V posameznih letih je zapaziti nihanja, z viški v mesecih julij, avgust in
september. Glavni razlog poletnih viškov je povečana sončna svetloba, ki pomembno vpliva
na pojavljanje ozona. Poleti se ob intenzivnejšem sončnem sevanju predhodniki ozona, kot so
dušikovi oksidi in ogljikovodiki, spremenijo v ozon.
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Trdni delci
Slika 13: Stanje delcev PM10 v ozračju Gradca

Vir: Luftgutemessungen in der Steiermark Jahresbericht 2008, str. 97.

Gradec leži v kotlini in je bil že v preteklosti poznan kot mesto, kjer pogosto obleži smog.
Mejne vrednosti so bile v graški kotlini občutno prekoračene, zato je deželna vlada leta 2006
sprejela uredbo o omejevanju prometa (IG-L-Maßnahmenverordung, 2006). Uredba
predvideva omejitev hitrosti na vseh cestah na 80km/h, na vseh avtocestah pa na 100km/h.
Vsa tovorna vozila na dizelski pogon, prvič registrirana pred 1992, brez filtra za delce, imajo
po tej uredbi prepoved vožnje, osebna vozila na dizelski pogon (brez filtrov) pa imajo, ko so
dosežene mejne vrednosti, prepovedan vstop v mesta (Rupp, Pongratz, 2009).
Ukrepe so pričeli izvajati v zimi 2006/2007.
Graf prikazuje, da se je zaradi ukrepov delež PM10 delcev znižal. Dnevno mejno vrednost, ko
imajo delci vpliv na človekovo zdravje, so postavili na 50 g/m3. V letih 2005–2009 je bila v
povprečju ta meja presežena 30-krat letno.

8.2.

TRAJNOSTNA RABA PROSTORA IN ZELENE POVRŠINE V
GRADCU

Že v 80. letih 20. stol. je mesto Gradec naredilo korak, da ohrani in poveča zelena območja.
Mestni razvojni program (STEK 1980) predlaga ukrepe za zaščito in razvoj zelenih površin.
Razvojni program iz leta 1990 je te ukrepe dopolnil z novejšimi spoznanji o podnebju in
habitatih. V sredini 90-ih je bil tematski program vključen v delovni program občinske
politike, ki je služil kot smernica za zeleno politiko celotnega Gradca. Zamisel, ki je bila v
ozadju tega programa, je bila preprosta: povezati že obstoječe zelene poti in zelene elemente z
novimi zelenimi in odprtimi območji v obliko sistematičnega omrežja, ki bo pokrivalo celotno
mesto (Eltis, 2011).
V sklopu dolgoročnega projekta Zeleno omrežje za mesto Gradec je mesto želelo izboljšati
bivalne pogoje za svoje prebivalce. Omrežje se je razvijalo v skladu z razpoložljivimi
sredstvi, prav tako pa je to projekt, ki je sestavljen iz več različnih delov. Eden izmed prvih
korakov je bila širitev promenade v bližini reke Mure. Pot, dolga 1 km, je bila narejena leta
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2008. Nadaljnje faze vključujejo nakup novih zelenih površin za javnost, istočasno ko se
izvajajo tudi drugi gradbeni projekti, izboljšavo že obstoječih zelenih površin z zasaditvijo
številnih novih dreves in izboljšavo povezav poti ter kolesarskih stez z zelenimi površinami.
Skupna dolžina zelene mreže je 560 km (Eltis, 2011).
Kot že rečeno, je bil koncept za zaščito zelenih površin ključni korak pri izdelavi urbanega
načrta. Glavni cilji so bili:
- oblikovanje in načrtovanje novih zelenih poti, avenij, prometno umirjenih ulic in stez
ob vodotokih ter travnikih bo prebivalcem zagotovilo zdrav in varen način, da se
odpravijo na pot do trgovskih centrov, šol ali na delovno mesto;
- povezava mestnega središča in stanovanjskih sosesk z zelenimi pasovi; bi povečalo
uporabo kolesa za dnevne migracije;
- načrtovanje in skrb za parke, športne objekte, igrišča; zagotavlja prebivalcem površine
za sprehode,kolesarjenje in tek;
- zeleno omrežje mesta Gradec povezuje zelena območja v mestu in s tem povečuje
naravni življenjski prostor za živali in rastline. Ekološki mostovi med velikimi
naravnimi območji omogočajo boljše prehode za živali in preprečuje razdelitev
območja;
- drevesa nudijo senco ter filtrirajo delce prahu in onesnažen zrak. Deževnica se
naravno absorbira, zmanjšujejo pa se tudi odtekanje vode in poplave;
- povečevanje zelenih površin, z namenom povečati vizualno privlačnost in
edinstvenost javnih prostorov. Avenije ne prispevajo samo k privlačnosti ulic in
okolišev, ampak ljudem pomagajo, da se v mestu lažje orientirajo in znajdejo;
- povečati gostoto zelenih površin, z namenom zagotoviti boljšo dostopnost;
maksimalna oddaljenost površin od porabnikov naj bi bila 300 m
(Stadtentwicklungskonzepte Graz, STEK 4.0, 2013).
Glavna elementa zelene mreže Gradec
-

-

Zelena promenada Mure–Mura Gradec prečka v smeri sever-jug in predstavlja
ločnico in povezavo hkrati, mesto deli na vzhodni in zahodni del, zelena območja ob
reki pa združujejo središče mesta z zelenimi površinami na obrobju. Zeleni koridor
Mure predstavlja najpomembnejšo kolesarsko in pešpot povezavo skozi mesto, poleg
tega rastlinam in živalim nudi življenjski prostor in odločilno vpliva na podnebje
mesta.
Zeleni pasovi v mestu–Gre za zelene osi, ki povezujejo promenado ob Muri, odprto
podeželje in mestne soseske. Zeleni pasovi najpogosteje potekajo ob vodi in ustvarjajo
sistem zelenih površin v mestu (Landeshauptstadt Graz Grünes Netz Graz, 2006).

66

Okoljski vidik trajnostnega razvoja v urbanističnem načrtovanju

Mojca Meglič

Slika 14: Zelene površine Gradec

Vir: Landeshauptstadt Graz Grünes Netz Graz, 2006.

Slika 14 prikazuje zelene površine v mestu Gradec in povezave med njimi. Lahko rečemo, da
je mestnim oblastem uspelo povezati zelene površine v strnjenem delu mesta z odprtim
prostorom na zahodnem, vzhodnem in severnem delu mesta. Kot že rečeno, glavni
povezovalni element v mestu predstavlja reka Mura, ki z obvodnimi potmi povezuje severni
in južni del mesta, z mostovi pa zahodni in vzhodni del. Zelene poti povezujejo posamezne
dele mesta oziroma okrožja, medtem ko najmanjše povezave predstavljajo povezave med
posameznimi stanovanjskimi soseskami.
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GOSPODARJENJE Z ODPADKI V GRADCU

Avstrija ima obsežen sistem zbiranja odpadkov in na odlagališča odlaga manj kot 5 odstotkov
svojih odpadkov. V Avstriji so dobro razvili tudi sisteme recikliranja in zadostne zmogljivosti
obdelave odpadkov, obenem pa učinkovito obdelujejo biološko razgradljive odpadke. V
svojih politikah ravnanja z odpadki praviloma efektivno združujejo pravne, upravne ter
gospodarske instrumente (Energetika.net, 2013). So zelo uspešni, saj delež recikliranih
odpadkov močno prevladuje nad deležem odloženih na deponiji.
Slika 15: Ravnanje z odpadki v mestu Gradec

2%
22%

Odlaganje na deponijo (brez
predhodne obdelave
Odlaganje na deponijo
(predhodna obdelava)

40%

Sežiganje
Kompostiranje
18%
Recikliranje
18%

Avtorica: Mojca Meglič, 2013.

Vir: Osterreichs Stadte in zahlen, 2010

Glavni cilj mesta je vzdrževati in povečevati infrastrukturo za ločeno zbiranje, sortiranje in
recikliranje odpadne embalaže. Mesto v prihodnje načrtuje razširitev že obstoječega centra za
ravnanje z odpadki v Sturzgasse, kjer se danes nahajata dva reciklažna centra, center za
mehansko-biološko obdelavo odpadkov in center za biološke odpadke. Del odpadkov, ki jih
ne obdelajo na omenjeni Sturzgasse, odpeljejo v regijski center Frohnleiten, kjer poteka
mehansko-biološka obdelava odpadkov (Holding Graz, 2013).
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Slika 16: Količina zbranih odpadkov posamično glede na ločene frakcije, 2000–2009

Vir: Stadtentwicklungskonzepte Graz, STEK 4.0, 2013.

Slika 17: Količina zbranih odpadkov v Gradcu, 2000–2009

Vir: Stadtentwicklungskonzepte Graz, STEK 4.0, 2013.

Tako kot v vseh ostali razvitejših državah tudi v Avstriji količina odpadkov v zadnjih letih
narašča, zato se oblast v zadnjem času nasploh prizadeva za zmanjšanje količine odpadkov že
na izvoru. Tega so se lotili s postavitvijo dodatnih zbirnih centrov in zbiralnic za ločeno
zbiranje odpadkov, ki so razporejene po vsem mestu.
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ENERGETIKA GRADCA

Končna poraba energije za potrebe ogrevanja, tople vode in kuhanja je bila v letu 2009 v
javnih in stanovanjskih objektih okrog 2,100 GWh. Glavni viri ogrevanja so daljinsko
ogrevanje (33 %), olje (25 %), električna energija (20 %) in zemeljski plin (15 %). Delež
obnovljivih virov energije znaša 5 %. Prevladuje predvsem raba biomase. Preostala 2 %
odpadeta na premog (Stadt Graz, 2010).
Lokalni energetski koncept, ki so ga mestne oblasti v Gradcu oblikovale v letu 2011, se
zavzema za povečanje deleža priključkov na daljinsko omrežje, na ta način bi pomembno
vplivali na kakovost ozračja v mestu. Širitev daljinskega sistema je tako v lokalnem kot tudi v
deželnem energetskem konceptu izpostavljena kot glavni ukrep za zmanjšanje emisij trdnih
delcev in varovanja podnebja.
Toploto za daljinsko ogrevanje, ki temelji predvsem na soproizvodnji toplote in elektrike,
zagotavljajo iz različnih virov. Deleži posameznih proizvodnih enot so prikazani na spodnjem
grafu.
Slika 18: Viri toplote za sistem daljinskega ogrevanja v Gradcu in okolici (obdobje 2006–
2008)

Vir: Emissionsreduktion durch die Fernwärme im Großraum Graz, 2009.
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Preglednica 3: Viri daljinskega ogrevanja
Viri daljinskega
ogrevanja
Elektrarna Melach
Elektrarna Werndorf I+II
Toplarna Puchstrasse
CMST Magna Štajerska
Jeklarna Marienhutte
Sončna elektrarna
Liebenau
Sončna elektrarna AEVG

Gorivo
premog
kurilno olje
zemeljski plin
odpadna toplota
odpadna toplota

Oskrba s toploto (MWh/leto)
674594
125674
74018
86413
36400

Delež
67,60 %
12,60 %
7,40 %
8,70 %
3,60 %

energija sonca
energija sonca

520
418

0,05 %
0,04 %

Skupaj

998.037

Vir: Emissionsreduktion durch die Fernwärme im Großraum Graz, 2009.

100,00 %
Avtorica: Mojca Meglič, 2013

Gradec in širša okolica mesta se ogrevata prek daljinskega ogrevanja. Glavni viri, ki
zagotavljajo toploto sistemu, so prikazani v preglednici. Kar 88 % toplote zagotovita
elektrarni Melach in Werndorf I+II ter toplarna Puchstrasse. Zaskrbljujoče je, da v elektrarnah
še vedno uporabljajo fosilna goriva, ki so glavni viri emisij, vendar je potrebno omeniti, da so
pomemben korak k izboljšanju stanja ozračja pripomogli v elektrarni Melach, saj poleg
premoga za proizvodnjo elektrike in toplote uporabljajo tudi organsko blato, ki kot stranski
produkt nastaja v čistilni napravi Gossendorf. Pomembna pridobitev za Štajersko regijo ter
seveda sam Gradec je tudi postavitev dveh novih plinsko parnih elektrarn v Mellachu, ki
predstavljata korak k okolju prijaznejši energetski oskrbi.
V letu 2009 je toploto brez emisij predstavljala le 12 %. Šlo je za odpadno toploto, ki nastane
v industrijskem procesu, in toploto, ki jo proizvedeta sončni elektrarni.
V sklopu študije Emissionsreduktion durch die Fernwärme im Großraum Graz, ki je bila
izvedena v letu 2009, so primerjali obstoječi sistem daljinskega ogrevanja z drugimi načini
ogrevanja. Izkazalo se je, da ogrevanje s pomočjo daljinskega sistema ustvarja manjši delež
emisij kot ostali viri ogrevanja, kot na primer premog, zemeljski plin inp.
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Slika 19: Vročevodno in plinovodno daljinsko omrežje v Gradcu

Vir: Stadt Graz, 2010.

V zadnjih 50. letih je omrežje daljinskega ogrevanja v Gradcu zraslo v dolžino 350 km. Danes
se s pomočjo daljinskega sistema ogreva več kot 50.000 gospodinjstev (Energie Graz).
Trenutno je na sistem daljinskega sistema priključenih 1/3 stanovanj. Skupna moč je 450
MW, s pomočjo vročevodnega omrežja pa je zagotovljeno 980 GWh energije. Trenutno je na
sistem daljinskega sistema priključenih 1/3 stanovanj (skupna moč je 450 MW). Ker je
problem povečanih koncentracij delcev PM10 še kako izrazit, je nujen prehod na daljinsko
ogrevanje, s tem pa je delež individualnih kurišč manjši.
Slika 19 prikazuje vročevodno in plinovodno daljinsko omrežje v Gradcu. Rdeča barva
označuje območja, kjer vročevodni sistem že oskrbuje mesto, medtem ko roza odtenek
predstavlja območja, kjer je sistem še v gradnji, dokončan bo do leta 2025.
Oranžni odtenki predstavljajo območja oskrbe z zemeljskim plinom. Temno oranžni odtenek
predstavlja območja, kjer je sistem že zgrajen, medtem ko svetli odtenek predstavlja območja
gradnje plinskega sistema. Vidimo lahko, da je pokritost z daljinskim sistemom zadovoljiva in
bo izgradnja v prihodnje pokrila mesto v celoti. To omogoča učinkovito zadovoljevanje
potreb po toploti in energiji in zmanjšanje emisij individualnih kurišč.
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Slika 20: Emisije, ki so posledica daljinskega ogrevanja v Gradcu (Graz) in njegovi širši
okolici (Graz–Umgebung)

Vir: Emissionsreduktion durch die Fernwärme im Großraum Graz, 2009.

Analiza iz obdobja 2006–2008 kažejo, da je daljinski sistem najbolj pripomogel k zmanjšanju
finih delcev, ki predstavljajo največji problem v Graški kotlini prav pozimi, ko ob brezvetrju
koncentracija preseže mejno vrednost.
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9. PRIMERJAVA GRADCA IN LJUBLJANE
Preglednica 4: Primerjava osnovnih geografskih značilnosti Ljubljane in Gradca
Ljubljana
Mestna občina Ljubljana

Gradec
Graz

Geografska širina

46o 03' 20''

47o 04' 00''

Geografska dolžina
Morfološka enota

14o 30' 30''
kotlina

15o 26' 00''
kotlina

275
282.994
298

127,5
265.778
353

1339
12
121
1,3

818,9
10,7
155
1,4

Ime enote

Površina (km2)
Število prebivalcev (2012)
Povprečna nadmorska višina (m n.v.)
Povprečna letna količina padavin
(mm)
Povprečna letna temperatura (ӷC)
Povprečno število dni z meglo
Povprečna hitrost vetra

Vir: SURS, 2013; Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 2013; Stadt, Graz, 2013; Eurostat, 2010.
Avtorica: Mojca Meglič, 2013

Ljubljana in Gradec, glede na število prebivalcev, spadata med srednje veliki mesti. Glede na
površino je Ljubljana večja za 148 km2, vendar pa ima za 6 % manj prebivalcev kot Gradec.
Obe mesti ležita v kotlini. Ljubljana leži na 298 metrov nadmorske višine, medtem ko je
Gradec za 55 metrov višji.
Kotlinska lega mest vpliva predvsem na podnebne značilnosti. Za Ljubljano je značilna
južnoalpska klima z zmernim celinskim značajem, medtem ko v Gradcu prevladuje ilirsko
podnebje (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 2013). Gradec obdajajo na
severu, zahodu in vzhodu hribi, ki preprečujejo vlažnih gmot zraka iz Atlantskega ocena. To
vpliva predvsem na povprečno količino padavin, ki letno dosežejo 818,9 mm. Ljubljana sicer
prav tako leži v kotlini, vendar relief ne ovira prehoda vlažnih gmot zraka. Količina padavin
je zato nekoliko višja, ter letno v povprečju doseže 1339 mm. Zaradi mediteranskega vpliva
ima Ljubljana povprečno letno temperaturo 12 C, medtem ko je v Gradcu le ta 9,5.
Obe mesti imata zaradi kotlinske lege slabo prevetritev. S tem pa je, predvsem v zimskem
času, povezano nastajanje temperaturne inverzije. Zaradi pogostega pojava temperaturnega
obrata je število dni z meglo v Ljubljani kar 121 (Silvester, 2000).
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Slika 21: Gibanje števila prebivalstva v Gradcu in Ljubljani (1948-2012)

Vir: SURS, 2013; Bevőlkerungsstatistik der Landeshauptstadt Graz, 2013
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10. PRIMERJAVA IZBRANIH KAZALCEV
10.1. PROMET
Obe primerjani mesti sta v zadnjih letih veliko naredili na področju razvoja trajnostne
mobilnosti. Ker promet predstavlja v mestih največji vir onesnaževanja (predvsem zraka), mu
je tudi v prihodnje potrebno nameniti kar se da največ pozornosti.
Procesi, ki so v Gradcu oblikovali trajnostno mobilno politiko, so bili dolgotrajni. Od jasno
deklarirane politične volje do praktične realizacije je preteklo vsaj 10 do 15 let, v primeru
podaljšanja tramvajskih linij celo več. V tabeli je prikazana zgodovina razvoja prometnih
politik v Gradcu, kar kaže na dolgo tradicijo zavedanja o trajnostni mobilnosti v mestih.
Preglednica 5: Težišča prometnih politik (skozi čas) v Gradcu
Leto
1965
1972
1979
1980
1985
1991
199420002006-

Prometna politika
Avtomobilu prijazno mesto
Cone za pešce
Modre cone (gospodarjenje s parkirnimi
površinami)
Omrežje kolesarskih poti in poti za pešce
Prednost za vozila JPP
Površinsko umirjanje prometa – Tempo 30
Integrirani javni potniški promet –
Verkehrsverbund
P&R, vozlišča za JPP, Mobility management,
udeležba občanov
Restrikcije osebnega prometa (drobni delci)

Vir: Lep, 2010.

Ob zavedanju, da je motorizacija dodobra začela vplivati na življenje v mestih, predvsem pa
na kakovost bivalnega okolja, so mestne oblasti v vsakem zgodovinskem obdobju ukrepale
na različne načine: od uvedbe con umirjenega prometa do širitve kolesarskega omrežja in
uveljavljanja integriranega prometa. Pomembno je poudariti, da od sredine 70. let ni bilo
nikakršne širitve cestne infrastrukture za povečanje kapacitet za osebna vozila, od 90. let je
opaziti celo zmanjšanje kapacitet cestnega omrežja. Namesto trdnih ukrepov se je oblast raje
poslužila ukrepov mehke narave. Prevladovali so »pull« principi. Če so že bile uveljavljene
omejitve za osebna vozila, so bile praviloma vpeljane za izboljšanje ponudbe alternativne
oblike.
Pomembno je omeniti, da procesi načrtovanja prometa kot integralnega dela splošnega
načrtovanja razvoja mesta in regije niso bili pod vplivom gradbenih mogotcev. V prometnih
razvojnih dokumentih je poudarek predvsem na kvaliteti življenja, dostopnosti,
obremenjevanju okolja in varnosti. Cesta je bila v omenjenih dokumentih le ena izmed orodij
ali možnosti za dosego teh ciljev, ki pa nikoli ni bila primarna.
Že res, da modal split na prvi pogled ni tako bleščeč, je pa zagotovo Gradec eno redkih, če ne
edino srednje veliko mesto v Srednji Evropi, ki je praktično uspelo ohraniti sprejemljiv delež
uporabe osebnega prometa, ki je uspelo zadržati velik delež uporabnikov JPP in svoje
prebivalce ponovno vrniti na kolesa (Plevnik, 1997).
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Ljubljana se še vedno spopada s prometnimi zamaški in povečanimi emisijami, ki so
predvsem posledica prometa. Vzrok lahko pripišemo napačni politiki urejanja prostora v
preteklosti. Poskusi reševanja težav ljubljanskega prometa so bili večinoma parcialni,
kratkoročni in pogosto neuspešni. K temu je prispevala tudi država, ki je dolga leta
zanemarjala problematiko prometa. Pri nas smo se dolgo posluževali ukrepov, kot so gradnja
notranjega mestnega obroča in garažnih hiš v mestnem jedru, kar je v bistvu poskus
zadovoljevanja hitro rastočega in težko obvladljivega prometnega povpraševanja.
Drugi vzrok, ki je prispeval k počasnemu razvoju trajnostne mobilnosti, je pomanjkanje
celostnega pristopa. Številni poskusi obvladovanja mirujočega prometa, kot na primer uvedba
P+R sistema so se ponesrečili, saj je pogosto prihajalo do razhajanja mnenj med pristojnimi
prometnimi in urbanističnimi službami (Plevnik, 2013).
MOL se v zadnjih letih močno prizadeva popraviti škodo iz preteklosti. Z izboljšano ponudbo
javnega potniškega prometa (JPP), z uvedbo P+R sistemov, z razširitvijo linij potniškega
prometa in kolesarskih stez je opaziti, da smo končno tudi pri nas prešli na politiko
sodelovanja. Ukrepi urbanističnega planiranja so seveda nujen, a nezadosten pogoj za
zmanjševanje povpraševanja po potovanjih in spodbujanje ekološko prijaznih oblik prometa;
navedeni ukrepi so le sestavni del kompleksne politike urejanja mestnega prometa, zato je za
uspeh nujna koordinacija, tako med sektorji kot tudi med administrativnimi enotami (Plevnik,
1997; Plevnik 2013)
Preglednica 6: Značilnosti javnega prometa
Prepeljani potniki
Dolžina avtobusnih prog
Dolžina tramvajskih prog
Število avtobusnih linij
Število tramvajskih linij
Število avtobusov
Število tramvajev

Gradec
98,2 mio
343 km
49 km
37
8
134
70

Ljubljana
45 mio
460
28
214
Avtorica: Mojca Meglič, 2013

Vir: Ablasser, 2013; LPP, 2013.

Ker pester in zmogljiv javni promet pomeni manjšo uporabo avtomobila in s tem bistveno
prispeva k večji kakovosti bivalnega okolja v mestih, smo želeli primerjati zmogljivost
javnega prometa v posameznih mestih. Gradec poleg avtobusnega prevoza ponuja tudi
uporabo tramvaja. To je izjemna pridobitev za mesto, ki ne pripomore le k pestrejši izbiri
javnega prevoza, ampak omogoča tudi večjo zmogljivost. Zmogljivost javnega prometa v
Gradcu znaša 98,2 milijonov prepeljanih potnikov na leto, medtem ko v Ljubljani dosegamo
le 45 milijonov prepeljanih potnikov, kar je še enkrat manj. Glede dolžin avtobusnih prog je
Ljubljana v prednosti, vendar je potrebno upoštevati, da ima Gradec poleg avtobusnih prog še
49 km tramvajskih prog, kar omogoča večjo pokritost z javnim prevozom. Ustavimo se še pri
številu linij. Ljubljana je v zadnjih letih povečala število linij na 28. Mreža linij mestnega
potniškega prometa pokriva približno 93 odstotkov urbanega območja Ljubljane, kar pomeni,
da je 93 odstotkov ljubljanskih gospodinjstev do prvega avtobusnega postajališča oddaljenih
manj kot petsto metrov. Gradec je tudi s tega vidika bolje opremljen, saj poleg 8 tramvajskih
linij obratuje tudi 37 avtobusnih linij, kar je skupno precej več kot v Ljubljani.
Z vidika trajnostne mobilnosti smo analizirali tudi razvitost kolesarskega omrežja v mestih,
dobro razvita mreža kolesarskih stez prebivalcem omogoča večjo uporabo tovrstnega prevoza,
s tem pa bistveno prispeva k manjšemu onesnaževanju ozračja v mestih. Dolžina kolesarskega
77

Okoljski vidik trajnostnega razvoja v urbanističnem načrtovanju

Mojca Meglič

omrežja v Gradcu znaša 123 km, medtem ko je Ljubljana že v letu 2009 imela 130 km
kolesarskih stez. S tega vidika je Ljubljana v boljšem položaju, vendar sama dolžina
kolesarskih stez ni pomemben pokazatelj uspešnosti razvoja v trajnostni smeri. Gradec ima
kljub manjšemu deležu kolesarski stez urejene boljše povezave kolesarskih stez, kar omogoča
lažje in tudi hitrejše kolesarjenje po mestu. Gradec lahko označimo za mesto, ki je prijazno
kolesarju. Z nenehno širitvijo in nadgradnjo kolesarskega omrežja, s povečevanjem parkirišč
za kolesa (ob nakupovalnih centrih, železniških postajah …), z uveljavitvijo zelenega vala za
kolesarje in ureditvijo kolesarskih stez s prometno signalizacijo, ki kolesarju ponudi
informacije o tem, kam gre in kje lahko prestopa na druga prevozna sredstva (avtobus,
tramvaj), so prebivalcem ponudili ter omogočili način prevoza, ki je trajnosten, hiter in
učinkovit.
Ljubljana se v zadnjih letih prizadeva za povečanje deleža kolesarjenja. S širitvijo in
nadgradnjo kolesarskih stez ter uvedbo izposoje koles »Bicikelj« smo naredili korak naprej,
ter prebivalcem približali kolesarjenje, kljub temu bomo v prihodnje nujno morali delati na
povezovanju kolesarskega omrežja, ker v določenih predelih še ni povezano in ne omogoča
neoviranega prehoda, kar kaže spodnja slika.
Slika 22: Kolesarsko omrežje v Ljubljani

Vir: Geopedia.siLite, 2013.
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Slika 23: Način prevoza v Ljubljani in Gradcu
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Vir: Eurostat, 2013.

Glede na način prevoza lahko povzamemo, da v obeh mestih, še vedno avto predstavlja glavni
način prevoza. V Ljubljani se je delež rabe avtomobila v zadnjih letih nekoliko zmanjšal,
vendar pa je v letu 2011 še vedno predstavljal kar 67,6 %. Glede trajnostnih načinov prevoza
je Gradec v prednosti, delež kolesarjenja in pešačenja dosega kar 34,9 %, medtem ko je v
Ljubljani omenjeni delež 19,7 %. Raba javnega prevoza v Gradcu znaša 19,9 %, v Ljubljani
pa 12,7 %. Delež slednjega je višji predvsem na račun kakovostnega in raznovrstnega javnega
prevoza (vlak, tramvaj, mestni avtobusi). Menim, da bi uvedba tramvaja lahko pomembno
prispevala k višjemu deležu rabe javnega prevoza, saj bi dopolnila sistem prevozov mestnih
avtobusov, s tem pa izboljšala raznovrstnost in ponudbo javnega prevoza.
Na podlagi primerjave posameznih značilnosti na področju trajnostne mobilnosti, ki so bile
opisane zgoraj, smo želeli primerjati posamezne okoljske kazalce v Gradcu in v Ljubljani.
Analizirali smo »število dni s preseženim deležem PM10 delcev nad 50 µ/m3« ter »število dni
s preseženim ozonom nad 120 µ/m3«.
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Slika 24: Število dni s preseženo koncentracijo trdnih delcev PM 10 (nad 50 µ/m3)
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Avtorica: Mojca Meglič, 2013.

Vir: Eurostat, 2013.

Slika 24 prikazuje, da je število dni s preseženo koncentracijo delcev PM10 v Gradcu manjše
kot v Ljubljani. Vzrok je moč iskati v dolgi tradiciji spopadanja s problematiko onesnaženosti
zraka z omenjenimi delci. Gradec je že v 90-ih letih pričel uveljavljati ukrepe, ki bi zmanjšali
delež onesnaženja zraka. Ob preseženih mejnih vrednostih smoga so omejili dostop v mesto.
V letu 2006 se je mesto odločilo za restrikcijo osebnega prometa zaradi delcev. Z namenom,
da bi zmanjšali koncentracije škodljivih delcev, so na avtocestah omejili hitrost na 100 km/h
(na vseh AC celotne Dežele Štajerske), splošna omejitev hitrosti na cestah zunaj naselja pa je
bila omejena na 80 km/h. Tako kot pri »smog alarmu« v 90. letih so tudi sedaj ob
prekoračenih koncentracijah želeli omejiti dostop v mesto, predvsem za starejša vozila z
dizelskim pogonom brez filtra.
Število dni s preseženimi koncentracijami PM10 v posameznih obdobjih nihajo, v splošnem
pa je opaziti izboljšanje prekoračenih koncentracij.
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Slika 25: Število dni s preseženim ozonom nad 120 µ/m3
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Avtorica: Mojca Meglič, 2013

Vir: Eurostat, 2013.

Kako so ukrepi na področju urbanističnega načrtovanja vplivali na izboljšanje stanja
mestnega okolja, smo želeli analizirati tudi s pomočjo analize števila dni s preseženim
ozonom (nad 120 µ/m3). Na sliki 25 opazimo trend zmanjšanja števila dni s preseženim
ozonom v obeh obravnavanih mestih. Ponovno vzrok za izboljšanje lahko iščemo v
trajnostnem načrtovanju mestne mobilnosti. Za Ljubljano je značilno postopno upadanje,
trajnostno načrtovanje prometnega sistema je še v »povojih«. Gradec, kot pionir trajnostne
mobilnosti, že žanje uspehe na področju kakovosti zraka, z omejevanjem osebnega
avtomobilskega prometa in s povečevanjem trajnostnih oblik prevoza pomembno zmanjšali
število dni s preseženo koncentracijo ozona. Pomemben padec so v Gradcu doživeli na
prehodu tisočletja, število dni s preseženo koncentracijo se je več kot prepolovilo. V Ljubljani
je bilo upadanje postopno.
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10.2. TRAJNOSTNA RABA PROSTORA IN ZELENE POVRŠINE
Z analizo trajnostne rabe prostora oziroma zelenih površin smo podrobneje preučili razmerje
med pozidanimi in nepozidanimi površinami ter delež zelenih površin v strnjenem delu mesta.
Slika 26: Razmerje med pozidanimi in nepozidanimi površinami
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Avtorica: Mojca Meglič, 2013.

Slika 26 prikazuje pozidavo mestnega prostora Gradca in Ljubljane. Delež pozidanih površin
v Gradcu znaša 47 %, nepozidanega prostora, kamor prištevamo kmetijske površine, gozd,
vodne površine…pa je 53 %. Razmerje tako znaša skoraj 1 : 1. S tega vidika lahko
zaključimo, da je Gradec mesto s kompaktno zazidavo. Na dokaj izenačeno razmerje vpliva
predvsem morfologija mesta. Graška kotlina je s severa, zahoda in vzhoda obdana s hribi, ki
preprečujejo širitev mesta v te predele. Mesto se širi predvsem proti jugu, kjer to omogoča
predvsem uravnav relief.
V Ljubljani je razmerje med pozidanimi in nepozidanimi površinami 1 : 4 (Plut, 2000, str,
157). Delež nepozidanega prostora se ocenjuje na kar 69,3 %, ostalo predstavljajo stavbna
zemljišča. Pri analizi prikazanih podatkov se je potrebno zavedati značilnosti ljubljanskega
mestnega prostora. Mestni prostor v zaledju sestavljajo obsežne gozdne in kmetijske površine,
kar izjemno poveča delež nepozidanega prostora, hkrati pa predstavlja dodatne možnosti za
širitev. S tega vidika ima Ljubljana več maneverskega prostora za nadaljnjo širitev, ki pa naj
bi glede na trajnostna načela potekala ob krakih, oziroma na območjih javnega potniškega
prometa.
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Preglednica 7: Primerjava Ljubljane in Gradca
Območje
Gradec
Ljubljana

Površina (km2)1

Število prebivalcev

127
275

267.000
283.000

Gostota poselitve
(preb/km2)

2102
1029
Avtorica: Mojca Meglič, 2013.

Vir: Eurostat, 2010

Preglednica prikazuje površino, število prebivalcev in gostoto poselitve v obravnavanih
mestih. Glede na površino in število prebivalcev je Ljubljana približno še enkrat večja od
Gradca, površina mestnega območja znaša 275 km2, medtem ko Gradec obsega 127 km2.
Glede števila prebivalcev sta si mesti dokaj podobni. Gradec ima 267.000 prebivalcev,
medtem ko Ljubljana šteje 283.000 prebivalcev. Gostota poselitve v Gradcu tako glede na
podane podatke znaša 2102 preb/km2, kar je za razliko od Ljubljane še enkrat večja.
Iz slike o pozidanih površinah in preglednice o gostoti poselitve, površini in številu
prebivalcev lahko zaključimo, da v Ljubljani prevladuje razpršena poselitev in gradnja. Z
vidika trajnostne rabe prostora je situacija dokaj neugodna, težko je zagotavljati učinkovito
energetsko, komunalno in prometno infrastrukturo.
Po drugi strani pa z večjim deležem odprtega prostora zagotavljati boljše samočistilne
sposobnosti širšega mestnega sistema.
Ljubljana si močno prizadeva ohraniti odprt prostor zelenih klinov, ki se zajedajo v mesto. V
bližnji preteklosti je prihajalo in še prihaja do poseganja v omenjena zelena območja. Za
primer damo znaten del dolga leta varovanega prodora Polhograjskih Dolomitov prek
Rožnika in Tivolija, ki ga danes zasedajo hotel Mons, nova stanovanjska območja in
tehnološki park na Brdu. Sporna je tudi pozidava zelenih površin pod živalskih vrtom kamor
je mestna oblast umestila Biotehniško fakulteto. Takih primerov bi lahko še naštevali.
Po mnenju Šarca (2005) bi bila obsežnejša širitev urbanih struktur mesta v zeleni sistem,
zunaj obstoječih krakov in preko avtocestne obvoznice upravičena le na območju Barja, kjer
bi revitalizirali degradirano območje črnih gradenj (Rakova Jelša) ter divja odlagališča, ki se
neustavljivo širijo na tem izpostavljenem delu Barja.
Tako kot Ljubljana se tudi Gradec sooča s širjenjem pozidave v zelena območja mesta. Glede
na razmerje med pozidanimi in nepozidanimi zemljišči je mesto že dodobra izkoristilo zelena
območja v zahodnem, vzhodnem in severnem zaledju. Tako kot se Ljubljana zavzema za
ohranjanje zelenih klinov, se Gradec v svojih razvojnih urbanističnih planih prizadeva
ohraniti in omejiti širitev naselij zunaj zelenega pasu (Grűngurtel).
Nič manj kot odprt prostor v okolici mesta pa niso pomembne zelene površine v mestnem
središču. Obe mesti si prizadevata za ohranjanje in povezovanje parkovnih, rekreacijskih in
drugim zelenih sistemov. Tovrstni ukrepi so pomembni predvsem za zagotavljanje
kakovostnega bivalnega okolja v mestnih soseskah.

1

Podatki so povzeti po projektu Urban Audit in se navezujejo na celotno mestno območje in ne le na strnjeni del
mesta.
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Slika 27: Zelene površine v Gradcu in Ljubljani

Vir: Dröscher, 2013, Drobnič 2010.

Avtorica: Mojca Meglič, 2013.

Površina zelenih površin v Gradcu, po besedah Dröscherja, znaša približno 23 m2/ preb.
Omenjene številke vsebujejo rekreacijske, športne in ekološko pomembne zelene površine v
strnjenem delu mesta. Ljubljana naj bi v strnjenem delu mesta imela, po nekoliko zastareli
podatkih približno 25 m2 javnih zelenih površin na prebivalca. Sem spadajo parki in zelenice
v mestu ter zeleni pas z Golovcem, Tivolijem in Rožnikom (Grmek, Romih, 2000). Novejši
podatki kažejo nekoliko višje povprečje, in sicer 28 m2/ preb (Drobnič, 2006).
Potrebno poudariti, da številke ne povedo veliko o kakovosti samih zelenih površin. Po
mojem mnenju je pomembneje kako je zelenih sistem površin oblikovan in povezan.
Gradec je s projektom Grünes Netz Graz oblikoval sistem zelenih površin v mestu in jih med
sabo povezal tako, da omogoča nemoten prehod pešcem in kolesarjem. Do danes jim je
uspelo v sistem povezati že 560 km. Program je v teku že od leta 2005.
V tem primeru bi se Ljubljana lahko zgledovala po Gradcu, po mojem mnenju primanjkuje
povezava med zelenimi sistemi. Ena izmed prioritet v prihodnje je dopolnjevanje in razvoj
krožno zasnovane parkovne ureditve Pot spominov in tovarištva (PST). Poglavitna naloga
mestnih načrtovalskih oblasti je v prihodnje povezati pot v sistem zelenih površin in
omogočiti neprekinjen prehod.
Poleg povezovanja zelenih površin se bo morala Ljubljana v prihodnje posvetiti tudi
obnavljanju parkovnih površin. Zaradi zanemarjanja parkovnih površin v preteklosti je bilo v
obdobju 2002–2008 opaziti padajoči trend deleža parkovnih površin V zadnjih letih se je
oblast pričela zavedati pomembnosti majhnih zelenih površin v strnjenem delu mesta. Prav
zato je Ljubljana doživela nekaj pozitivnih premikov. Uredila je nekaj novih parkov
(Šmartinski park, park Zelena jama …).
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10.3. ODPADKI
Slika 28: Količina zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca (ton/preb.)
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Avtorica: Mojca Meglič, 2013

Vir: Eurostat, 2013.

Primerjava količine zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca, v obdobju 1999–2002 in
2007–2009, kaže, da količina zbranih komunalnih odpadkov v obravnavanem obdobju upada,
iz česar lahko sklepamo, da se povečuje delež ločeno zbranih frakcij. V splošnem pa se mesti
še vedno soočata z naraščanjem količine odpadkov.
V Gradcu pridelajo manjši delež komunalnih odpadkov na prebivalca kot v Ljubljani. Avstrija
že na splošno velja za državo, kjer je ravnanje z odpadki ena izmed bolje urejenih področij.
Gradec se lahko pohvali z dvema reciklažnima centroma (Sturzgasse I in Sturzgasse II) , kjer
letno reciklirajo približno 38.500 ton odpadkov. Na deponijo je brez predhodne obdelave
odloženih le 2 % odpadkov.
Podatki kažejo na to, da MOL močno zaostaja na področju ravnanja z odpadki. Pri nas je
prioriteta še vedno odlaganje odpadkov na odlagališče. Z vstopom v Evropsko unijo se je
sicer situacija nekoliko izboljšala, predvsem na področju ločenega zbiranja odpadkov in
reciklaže. Predvidoma se bo količina predelanih odpadkov v prihodnje še povečala z
dokončno izgradnjo RCERO, kjer bo Mestna občina Ljubljana do leta 2014 zgradila objekte
in zagotovila tehnologijo za sortiranje in predelavo odpadkov. Objekti RCERO zagotavljajo,
da bo po predelavi na odlagališču končalo le 20 odstotkov odpadkov, ki jih ne bo mogoče
ponovno porabiti kot surovine ali energente, pa še ti odloženi odpadki bodo brez škodljivih
vplivov na okolje. Predelava odpadkov pa hkrati omogoča pridobivanje bioplina za
proizvodnjo električne energije.
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10.4. ENERGETIKA
Z vidika trajnostne oskrbe z energijo smo se osredotočili na analizo daljinskega omrežja v
obeh mestih. V zadnjih desetletjih sta obe mesti zgradili pomemben delež sistema, s katerim
sta prebivalcem v mestu poskušali zagotoviti učinkovito oskrbo s toploto in elektriko.
Energetska koncepta tudi v prihodnje načrtujeta širitev sistema, kar zagotavlja okolju prijazno
ogrevanje. Glede na strukturo virov toplote v daljinskem sistemu Gradec ugotavljamo, da je
izjemno pestra, prihaja kar iz sedmih različnih virov. Pomemben delež toplote (88 %)
zagotavljata elektrarni Mellach in Werndorf, ostalo odpade na odpadno toploto iz
industrijskih obratov in sončnih elektrarn. Delež toplote iz obnovljivih virov je manj kot 1 %.
Tudi glede goriv ugotavljamo, da še vedno prevladuje premog, ki predstavlja pomemben
delež emisij v ozračju. Poudariti je, da se v zadnjih letih veliko pozornosti namenja
nadomeščanju fosilnih goriv z okolju prijaznimi gorivi. Pomembna pridobitev za Gradec in
celotno Štajersko regijo je nova plinsko parna elektrarna v Mellachu. Soproizvodnja
električne energije in toplote poteka s pomočjo zemeljskega plina, ki je zanesljivo
nadomestilo za obnovljive vire, kot sta sonce in veter. Z uporabo okolju prijaznejših
energentov je omenjena elektrarna vir energije z nizkimi emisijami CO2 (Verbund, 2013).
Glede virov toplote za sistem daljinskega ogrevanja lahko rečemo, da so razmere v Ljubljani
manj pestre. V sistemu daljinskega ogrevanja se prenašata toplota in para, proizvedeni iz dveh
virov, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL) in toplarne Šiška. TE-TOL napaja s
toploto omrežje na območju Most ter omrežje, ki se razprostira v smeri Centra, Zelene jame,
Letališke ceste. Parovodno omrežje na območju Šiške se napaja s toploto iz Energetike
Ljubljana d.o.o., s paro pa oskrbuje industrijske odjemalce ob Verovškovi ulici (Lokalni
energetski koncept MOL, 2011).
Glede na goriva, ki se uporabljajo v naših energetskih objektih, lahko rečemo, da še vedno
prevladujejo fosilna goriva, vendar smo tudi pri nas pričeli povečevati delež okolju prijaznih
energentov.
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Slika 29: Poraba energentov, pepel in žlindra od 1980 do 2012, glede na porabo premoga in
lesnih sekancev

Vir: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, 2013.

Vse od leta 1980 do danes količina porabljenega premoga v TE-TOL upada. Sredi
devetdesetih let se je pričela postopna zamenjava domačega premoga z uvoženim. Kriterij za
izbor je bila nizka vsebnost žvepla. Od leta 2002 se tako uporablja samo premog z nizko
vsebnostjo žvepla (0,1 %–0,3 %), zato emisije žveplovega dioksida dosegajo take vrednosti,
ki so primerljive z emisijami žveplovega dioksida iz čistilnih naprav, prirejenih kurilnim
napravam, ki uporabljajo premog z visoko vsebnostjo žvepla. V letu 2008 je TE-TOL za
pridobivanje energije vpeljala tudi lesne sekance. Z vpeljavo okolju prijaznih energentov se je
poleg emisij pomembno zniževal tudi delež odpadnega pepela in žlindre, kar pripomore k
manjšemu obremenjevanju ljubljanske deponije (TE TOL, 2013).
Preglednica 8: Dolžina vročevodnega omrežja
Vročevodno
omrežje (km)
259
350

Ljubljana
Gradec

Vir: Javni holding Ljubljana, 2013; Energie Graz, 2013
Avtorica: Mojca Meglič, 2013

Gradec ima v primerjavi z Ljubljano nekoliko daljše omrežje daljinskega ogrevanja. V
Ljubljani dolžina le tega znaša 259 km (2012), v Gradcu pa so v dobrih 50 letih zgradili 350
km omrežja.
Izgradnja omrežja je pomemben vidik pri zmanjševanju emisij PM10 delcev, Gradec ima
zaradi svoje kotlinske lege, predvsem v zimskem času, probleme s preseženimi
koncentracijami omenjenih finih delcev.
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Slika 30: Povprečna letna koncentracija trdnih delcev PM10 (µg/m3)

Avtorica: Mojca Meglič, 2013

Vir: Eurostat, 2013

V zadnjih letih je v obeh mestih zaznati manjše koncentracije trdnih delcev PM10. Povprečne
koncentracije finih delcev so v obdobju 1999/2006 nekoliko porasle, vendar se je trend od leta
2006 obrnil navzdol. Povprečne letne koncentracije so v obdobju 2007–2010 v Ljubljani
znašale 29,9 µg/m3, medtem ko so v Gradcu izmerili 28,5 µg/m3. Razlike se pojavljajo
predvsem zaradi povečanega deleža daljinskega ogrevanja in manjšega števila individualnih
kurišč, ki so pomemben vir finih delcev. K izboljšanju ozračja z vidika finih delcev je
pomembno prispevala tudi prometna politika s svojimi trajnostnimi ukrepi.
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11. UGOTOVITVE PRIMERJAVE
Preglednica 9: Primerjava Ljubljane in Gradca na podlagi preučevanih trajnostno sonaravnih
kazalcev
Sonaravno urbano polje

Trajnostno sonaravni kazalec

PROMET

Načini prevoza (kolo, peš, JPP)

LJUBLJANA

GRADEC

Število dni s preseženo koncentracijo PM 10 delcev
Število dni s preseženim ozonom nad 120 µg/m3
TRAJNOSTNA RABA
PROSTORA IN ZELENE
POVRŠINE

Razmerje pozidanih in nepozidanih površin

Zelene površine na prebivalca (m2 /preb))
RAVNANJE Z ODPADKI

Količina zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca
Delež recikliranih odpadkov
Delež odpadkov odloženih na deponijo

ENERGETIKA

Dolžina daljinskega omrežja
Povprečna letna koncentracija trdnih delcev PM10 (µg/m3 )

Avtorica: Mojca Meglič, 2013

Ključne ugotovitve, ki smo jih pridobili s primerjavo sonaravno trajnostnih kazalcev,
Ljubljane in Gradca, so pokazale, da Ljubljana zaostaja v osmih preučevanih kazalcih.
Glede na preučitev stanja in trendov na področju prometa, smo ugotovili, da Ljubljana
zaostaja predvsem z vidika uveljavljanja trajnostnih načinov prevoza. Še vedno prevladuje
avtomobilski prevoz, raba okolju prijaznega prevoza pa še vedno zaostaja. Na tem področju je
Gradec, v zadnjih letih, uspel narediti velike premike, saj primerjava modal splita posameznih
mest kaže, da je delež avtomobilskih prevozov v Gradcu za 33 % manjši, kot v Ljubljani,
delež rabe JPP pa višji za 36 %.
Ljubljana zaostaja tudi na področju kakovosti ozračja. Podatki kažejo, da se je stanje emisij
ozona in finih delcev (PM10) v zadnjih letih, tako v Ljubljani kot v Gradcu, izboljšalo, vendar
pa še vedno Gradec dosega na tem področju malenkost boljše rezultate, saj je število dni s
preseženo koncentracijo PM10 delcev, v zadnjem preučevanem obdobju, znašalo 35, v
Ljubljani pa 37. Glede koncentracij ozona podatki kažejo, da je bilo število dni s prekoračeno
koncentracijo ozona v obdobju 2007–2010 v Gradcu 15, v Ljubljani je bilo takih dni 21.
Analiza, ki se navezuje na ravnanje z odpadki je pokazala, da količina komunalnih odpadkov
na prebivalca v obeh mestih upada iz česar lahko sklepamo, da se povečuje delež recikliranih
oziroma predelanih odpadkov. Primerjava kazalcev, ki se nanašata na delež recikliranih in
odloženih odpadkov kaže, da je Gradec v obeh primerih boljši, saj ima oblikovan izjemno
učinkovit sistem ravnanja z odpadki. Centri za obdelavo odpadkov (Sturzgasse in Frohnleiten)
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pripomorejo, da se obdela in ponovno uporabi več kot 50 % odpadkov, na deponije pa odloži
manj kot 5%.
Še zadnje področje, ki smo ga analizirali, pa se je navezovalo na energetiko. Daljinski sistem
ogrevanja je v mestih postal prednostni način ogrevanja, saj se na ta način izognemo
individualnim kuriščem, ki so poleg prometa, glavni vir finih delcev. Dolžina daljinskega
sistema je v Gradcu sicer nekoliko večje, vendar tudi Ljubljana ne zaostaja veliko glede
širitve sistema. Z širitvijo omrežja sta mesti pripomogli k izboljšanje stanja emisij finih
delcev, saj je v obeh mestih zaznati trend upadanja. Analiza povprečnih letnih koncentracij
PM10 delcev je pokazala, da ima Gradec manjše povprečne koncentracije, vendar pa
Ljubljana ne zaostaja bistveno.
Ljubljana je boljše rezultate dosegla le v dveh primerih. In sicer z vidika razmerja pozidanih
in nepozidanih površin ter zelenih površin.
Analiza razmerja med pozidanimi in nepozidanimi površinami je pokazala, da je Ljubljana v
veliki prednosti, v svojem zaledju ima obsežna gozdnata in kmetijska zemljišča, ki omogočajo
dobre samočistilne možnosti mesta. Omenjeno razmerje znaša 1 : 4.
Gradec je s tega vidika v slabšem položaju. Mestno gozdnato območje, ki objema mesto z
vzhoda, zahoda in severa, je glede na obseg manjše kot ljubljansko. Razmerje med
pozidanimi in nepozidanimi površinami je 1 : 1.
Glede na to, da so izjemnega pomena tudi zelene površine v samem mestnem središču (parki,
rekreacijske površine), smo mestni primerjali še iz tega vidika. Ugotavljam, da sta si mestu
dokaj podobni. Ljubljana ima približno 28 m2 površin na prebivalca, medtem, ko ima Gradec
omenjenih površin 23 m2 na prebivalca. V primerjavo so bile vključene le parkovne,
rekreacijske…površine v strnjenem delu mesta, brez gozdnih površin v širši okolici oziroma
mestnem zaledju.
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12. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE
12.1. PROMET
Ukrepi za izboljšanje položaja na področju prometa in posledičnemu izboljšanju stanja
ozračja (emisije PM10 in ozona) naj bi bili:
-

-

še naprej se je potrebno prizadevati za čim boljšo povezavo prostorske in prometne
politike;
spodbujanje lociranje dejavnosti in novih stanovanjskih območij na lokacijah ob JPP;
prioritetno spodbujanje razvoja JPP, večinoma tirnih sistemov (ponovna uvedba
tramvaja);
zaostrovanje okoljskih standardov ter še naprej oblikovati učinkovit sistem nadzora
nad emisijami;
nujno je potrebno omejevati investicije v gradnjo cest ali jo celo prekiniti; na tem
mestu so izjeme nacionalne avtocestne povezave in gradnja dovozov do novih mestnih
delov. Omejevanje investicij se ne navezuje na izboljšavo in dograjevanje mestne
obvoznice;
omejevanje parkiranja v mestnem središču in omejevanje investicij v nova parkirišča;
pozornost je potrebno še naprej posvečati uresničevanju programov umirjenega
prometa v stanovanjskih območjih (30 km/h) (Plevnik, 1997);
oblikovanje zmogljivega mobilnostnega centra, ki bi predstavljal stično točko javnega
mestnega prometa, hkrati pa uporabnikom podajal uporabne informacije glede
odhodov, prihodov itd.

12.2. TRAJNOSTNA RABA PROSTORA IN ZELENE POVRŠINE
Ukrepi Ljubljane na področju trajnostne rabe prostora in povečevanja ter ohranjanja zelenih
površin naj bi bili:
-

ohraniti zelene kline;

-

vzpostaviti povezave med zelenimi površinami v mestu, ki bodo pešcem in kolesarjem
omogočale neoviran prehod: nadaljevati s prizadevanji za sistema PST;

-

povečevati delež parkovnih površin;

-

degradirana območja spremeniti v zelene površine–eno izmed takšnih potez je
Ljubljana že izvedla na območju nekdanjega odlagališča odpadkov na Barju.
Odsluženo odlagalno polje so spremenili v golf igrišče (Strategija prostorskega
razvoja MOL, 2009).

12.3. ODPADKI
Ukrepi načrtovalcev prostora na področju trajnostnejšega ravnanja z odpadki
-

Vzpostavitev mreže objektov in naprav za zbiranje–zbiralnice odpadkov morajo biti
uravnoteženo razporejene po celotnem območju MOL. V prihodnje je potrebno
podzemne zbiralnice razširiti na širše območje mesta. Za enkrat je s podzemnimi
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zbiralnicami opremljeno le mestno središče. Prav tako je potrebno optimirati ravnanje
z odpadki v območjih z visoko gostoto poselitve, kot so na primer blokovska naselja.
Tam je potrebno locirati zbirne stiskalnice.
-

Nadaljevati izgradnjo regijskega centra (RCERO).

-

Zagotoviti sinergične učinke rabe prostora, za sorodne dejavnosti–predelava
gradbenih odpadkov, ki nastajajo pri novogradnjah in sanacijah črnih odlagališč, mora
potekati na lokacijah, kjer je območje degradirano že s podobnimi dejavnostmi
(kamnolomi, peskokopi…). Na ta način zagotavljamo sinergične učinke rabe prostora
dveh med seboj sorodnih dejavnosti.

-

Sanirati obstoječa nelegalna odlagališča in preprečevati nastajanja novih–ljubljana
ima težave predvsem z nelegalnimi odlagališči. V večini primerov gre za odlaganje
gradbenega materiala. V prihodnje je nujno potrebna nadaljnja sanacija črnih
odlagališč ter preprečevanje nastajanja novih. Da bi se izognili odlaganju gradbenega
materiala na zavarovana območja je še toliko bolj potrebno vzpostaviti dodatni obrat
za predelavo gradbenih odpadkov.

12.4. ENERGETIKA
Glavni ukrepi, ki jih načrtuje Ljubljana in so po mojem mnenju ključnega pomena za
doseganje učinkovite energetske oskrbe, hkrati pa bodo pripomogli k zmanjšanju pritiskov na
okolje so:
-

Proizvodnja toplotne in električne energije–niz hidroelektrarn na Savi predstavlja
največji obnovljivi vir energije, ki ga do danes še nismo uspeli izkoristiti za
proizvodnjo električne energije. Na odseku ljubljanske kotline so predvidene
hidroelektrarne Ježica, Šentjakob, Zalog, Jevnica, Kresnice in Ponoviče. Spodbujati je
treba tudi nameščanje fotovoltaičnih panelov na prikladnih lokacijah na objektih, na
primer na strehah ali na pročeljih stavb. Še posebej na javnih zgradbah in na vidnih
javnih površinah je treba zasnovati demonstracijske projekte rabe obnovljivih virov
energije in ukrepov za varčno rabo energije.

-

Sistem daljinskega ogrevanja s toploto in paro–znotraj območja daljinske oskrbe s
toploto je cilj zgoščevanje odjema, to je priključevanje vseh sedanjih in novih
objektov, kjer je to mogoče in ekonomsko upravičeno. Vročevodno omrežje je
mogoče razširiti na območju Viča in Kosez ter novih razvojnih območjih tik ob meji
sedanjega oskrbovalnega sistema. Na območju Viča se lahko na morebitni povezavi
osrednjega sistema daljinskega ogrevanja z energetskimi viri na odlagališču Barje med
potencialna območja za oskrbo uvrsti z zemeljskim plinom deloma pokrito območje.
Na sistem daljinskega ogrevanja naj bi priključili predvsem večje kotlovnice, ki
trenutno niso vključene na sistem oskrbe s plinom. Da bi povečati zanesljivost oskrbe
in izrabe, je treba zgraditi nov sistemski vročevod od Toplarne Šiška proti središču
mesta. Zaradi zmanjševanja emisij v okolje je potrebno določiti sistem daljinskega
ogrevanja kot prednostni način oskrbe z energijo za ogrevanje. Ravno zaradi tega je
potrebno zagotoviti primerno opremljenost območij med drugim tudi s plinovodnim
omrežjem. Sistem oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno razširiti na obrobna
območja mesta (Rakova Jelša, Vrhovci …) (Strategija prostorskega razvoja MOL, 20
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13. SKLEP
Mesta so bila nekoč in so še danes magnet za ljudi. Zaradi koncentracije znanja, inovacij in
kapitala ter velikega razvojnega pomena so tokovi ljudi usmerjeni v urbana območja. Ravno
na račun zgoščevanja dejavnosti in prebivalcev so mesta danes največji porabnik energije in
surovin, hkrati pa glavni vir onesnaževanja.
Temeljna odločitev o načinu razvoja mest je odvisna od odgovora na vprašanje, v kakšnem
okolju želimo živeti v prihodnje. Nič bolj kot to, v kakšnem okolju si želimo bivati, pa ne
zaostaja vprašanje, kako bomo urejali in načrtovali mesta, da bodo privlačna za sedanje in
prihodnje generacije.
V 21. stoletju se prostorskonačrtovalska stroka nagiba k sonaravnemu idealu mesta, ki teži k
gostejšemu, bolj sklenjenemu mestu, ki varčuje s prostorom in rešuje prometne probleme.
Sonaravna urbana izhodišča podpirajo prenovo mestnih središč, mešano rabo urbanega
prostora, ohranjanje odprtega prostora, zmanjšanje rabe avtomobila ter večji pomen javnega
prometa in kolesarjenja. Prevoz ljudi in blaga naj bi potekal s pomočjo čim bolj
uravnoteženega prometnega sistema s poudarkom na razvoju okolju prijaznejšega javnega
prometa in kolesarskega omrežja (Sheean, 2001). Urbani razvoj naj bi potekal v smeri t. i.
inteligentnih mest, za katera je značilna učinkovita poraba surovin, energije in odpadkov.
V diplomskem delu sem opisala zgodovino slovenskega prostorskega načrtovanja in
analizirala ključne probleme, s katerimi se je in se še vedno soočajo slovenski urbanisti. Po
letu 1991 je slovenski urbanizem zašel v težave, ker se ni prilagodil novim razmeram, ki jih je
prinesel tržno naravnani sistem. Vse do leta 2002 so bila slovenska mesta pod vplivom
jugoslovanske zakonodaje iz leta 1986, novo zakonodajo smo dobili šele leta 2002, a ne za
dolgo. Že čez dve leti je Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) doživel spremembe. Leta 2007
je prišel v veljavo Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). V strokovnih krogih
urbanistov in prostorskih načrtovalcev so ponovno spreminjanje zakonodaje, pa tudi novi
Zakon o prostorskem načrtovanju skoraj soglasno ocenili kot poslabšanje razmer za različne,
tako javne kot zasebne naložbe, ki bodo v prihodnje povezane s posegi v prostor. S
spremembo zakonodaje je po mnenju številnih moč dobil kapital. Tu pa so se začele težave,
saj so urbaniste pri mestnem načrtovanju zamenjali ekonomisti in gospodarstveniki. Smotrna
raba prostora in okoljski vidik je bil popolnoma podvržen poslovni uspešnosti.
Danes se zdi, da z novimi urbanističnimi strategijami poskušamo popraviti stare napake.
Strategije predvidevajo sanacijo razpršene poselitve, obnovo degradiranih območij,
ohranjanje odprtega prostora, hkrati pa strmijo h kompaktnejši pozidavi, ki bi omogočala
učinkovitejše vzpostavljanje komunalne, prometne in energetske infrastrukture.
S pomočjo izbranih kazalcev sem želela analizirati stanje okolja v Gradcu in Ljubljani ter na
podlagi rezultatov poskušala ugotoviti, katero mesto dosega boljše rezultate. Analizirali smo
štiri glavna področja, ki bistveno vplivajo na razvoj mesta. To so: promet, energetika,
ravnanje z odpadki in trajnostna raba prostora (zelene površine). Vsako področje smo
primerjali s pomočjo izbranih kazalcev in na podlagi izsledkov poskušali ugotoviti, katero
mesto je s pomočjo trajnostno naravnane urbanistične prakse ter dobrega medsektorskega
povezovanja in vključevanja javnosti doseglo boljše rezultate.
Prvo področje, ki smo ga analizirali, je bil promet. Po mnenju mnogih raziskovalcev je
promet najbolj nesonaraven in okoljsko zaskrbljujoč, vendar pa ključen dejavnik prostorskega
razvoja. Zaradi suburbanizacije, razpršene poselitve in gradnje novih nakupovalnih centrov je
rast prometa neizogibna. Z rastjo avtomobilskega prometa so se načrtovalci sprva osredotočali
predvsem na gradnjo novih cest in dodatnih parkirišč, celo v središčih mest, danes pa težijo
93

Okoljski vidik trajnostnega razvoja v urbanističnem načrtovanju

Mojca Meglič

predvsem k tirnemu prometu, javnemu prevozu in gradnji kolesarskih stez. Gradec je z vidika
trajnostne mobilnosti primer dobre prakse. Oblasti si že dobrih trideset let prizadevajo
zmanjšati delež avtomobilskega prometa in povečati delež trajnostnih načinov prevoza. S
trdim delom so uspeli izboljšati delež prevozov z javnim potniškim prometom in kolesom.
Čeprav deleži modal split niso tako zelo navdušujoči, pa kazalca, ki smo ju analizirali, kažeta,
da so se koncentracije ozona in trdnih delcev v zadnjih letih zmanjšale, kar kaže na to, da je
načrtovalska stroka pomembno pripomogla k izboljšanju okolja.
Drugo področje analize je bila trajnostna raba prostora in zelene površine. Glede razmerja
med pozidanimi in nepozidanimi površinami je Ljubljana dosegla boljše rezultate, vendar pa z
vidika gostote poselitve izsledki kažejo, da je poglavitni problem pri nas še vedno prevelika
razpršenost poselitve, kar povzroča težave pri vzpostavljanju učinkovite prometne in
komunalne infrastrukture.
Analiza zelenih površin v samem mestu je pokazala, da se obe mesti prizadevata za
ohranjanje in vzpostavljanje novih zelenih površin. Čeprav ima Ljubljana glede na svoje
gozdnato in kmetijsko zaledje visok delež zelenih površin, je bilo mesto še pred nekaj leti v
svojem kompaktnem delu dokaj siromašno z deležem zelenih površin. Šele v zadnjih letih si
mesto prizadeva vzpostaviti nove javne površine in njihovo povezovanje. Primerjava zelenih
površin (parki, rekreacijske površine …) v strnjenem delu mesta je pokazala, da imata mesti
približno enako število omenjenih površin na prebivalca.
Eden izmed temeljnih problemov sodobnih mest so tudi odpadki. Analizirali smo količino
odpadkov na prebivalca, delež recikliranih odpadkov in delež odloženih odpadkov. Vsi trije
kazalci kažejo na slabši položaj Ljubljane. Pri nas še vedno prevladuje odlaganje odpadkov na
deponije, kar je z vidika trajnosti zadnja možnost ravnanja z odpadki. V Ljubljani smo
pridobili Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je močno izboljšal situacijo na
področju ravnanja z odpadki, vendar pa še vedno recikliramo premalo. Glede na to, da imajo
v Avstriji že dolgo tradicijo ločevanja odpadkov, menim da potrebujemo še nekaj let, da
bomo dosegli take rezultate, kot so značilni za Gradec.
Z vidika energetike smo analizirali vročevodni in plinovodni daljinski sistem v obeh mestih.
Načrtovalci mestnega prostora in energetiki si prizadevajo za razširitev daljinskega sistema, ki
mesto oskrbuje s toploto in energijo, ki je eden izmed okoljsko bolj primernih načinov
ogrevanja in zagotavljanja električne energije. Z enotnim načinom ogrevanja se izognemo
individualnim kuriščem, ki povzročajo emisije v ozračje (predvsem PM10 delci). Na tem
področju sta si mesti dokaj enotni, omrežje v obeh mestih se povečuje, kar pripomore k
čistejšemu ozračju in večji energetski učinkovitosti.
S primerjavo obeh mest smo ugotovili, da se tako urbanistična stroka kot tudi ostali sektorji
dokaj uspešno soočajo z okoljskimi problemi. V zadnjih letih so se s pomočjo smotrnega
načrtovanja razmere na področju onesnaženosti zraka, deleža zelenih površin, energetske
učinkovitosti izboljšale, čeprav Ljubljana dosega slabše rezultate predvsem na področju
odpadkov. Glavne razloge iščem v izjemno kratki tradiciji trajnostne načrtovalske prakse.
Težave, kot so opisane na začetku, so pomembno vplivale na zaostanek v razvoju naših mest.
Leta 2003 smo v Sloveniji sprejeli Ljubljansko deklaracijo o prostorski dimenziji trajnostnega
razvoja. To je bil začetek uveljavljanja trajnostnih načel v naših prostorskih dokumentih. 2004
smo oblikovali tudi Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki v povezavi z drugimi
temeljnimi državnimi razvojnimi dokumenti določa strateške usmeritve razvoja dejavnosti in
ureditev prostora.
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Po letu 2004 je Slovenija z vstopom v Evropsko unijo svoje prostorske plane prilagodila
zahtevam evropske zakonodaje. V novih razvojnih strategijah, prostorskih aktih in konceptih
prevladujejo ukrepi za izboljšanje mestnega okolja, ki so ničkolikokrat vse preveč
optimistično naravnani. Prakse iz tujine, kot na primer Gradec, dokazujejo, da je uspeh
zagotovljen, nikakor pa ne čez noč.
Zavedati se je potrebno, da je Avstrija vstopila v Evropsko unijo slabih deset let pred nami
(1995), kot članica Evropske unije že tedaj v svoje dokumente povzela načela za urejanje
prostora, ki jih predvideva Evropska listina o urejanju prostora iz leta 1983 in načela Agenda
21 (1992). Dokument, ki ni bil več samo načelno oblikovan, ampak je predstavljal predvsem
prostorsko podlago za uresničevanje konkretnih programov EU, se navezuje na usmeritve za
prostorski razvoj, ki so bile zapisane v Evropskih prostorskih razvojnih perspektivah
(European spatial development perspectives, ESDP) leta 1999. Dogovor o skupnih ciljih in
konceptih uravnoteženega trajnostnega razvoja EU je tako pričela izpolnjevati tudi Avstrija.
Razpad Jugoslavije, obdobje tranzicije in vzpostavljanje nove oblasti je urbanistično prakso
ohromil, se danes prebuja. Čutiti je, da smo se končno pričeli zavedati, da je varovanje okolja
ključno pri oblikovanju mest. Ugotovili smo, da je potrebno povezovati sektorje in vključevati
javnost, če želimo oblikovati sodobno mesto, ki bo služilo vsem nam. Po mojem mnenju smo
na dobri poti, da tudi naša mesta končno dosežejo preboj in postanejo konkurenčna ostalim
zahodnoevropskim mestom.
Glede na zastavljene cilje in hipoteze lahko zaključimo: Vsi cilji, ki smo si jih zadali v sklopu
diplomskega dela, so doseženi. Z zgodovinskim pregledom urbanističnega načrtovanja in
opredelitve okoljskega vidika trajnostnega razvoja v urbanističnem načrtovanju smo opisali
stanje in trende na področju prometa, energetike, odpadkov iz trajnostne rabe prostora v dveh
izbranih mestih. S pomočjo benchmarking metode smo naredili primerjavo med Ljubljano in
Gradcem. Primerjali smo kazalce, ki najbolje predstavljajo stanje okolja. Na koncu smo
opredelili ukrepe, ki bi omogočali preboj Ljubljane na okoljskem področju trajnostnega
razvoja.
Glede na primerjavo ugotavljamo, da je prva hipoteza potrjena. Ljubljana v primerjavi z
Gradcem, glede na izbrane okoljske kazalce, res dosega slabše rezultate na področju
trajnostnega razvoja. Zaostajamo praktično skoraj na vseh analiziranih področjih, čeprav je
treba poudariti izboljšanje stanja tudi v našem glavnem mestu.
Druga hipoteza je bila zavrnjena. Zaostanka na področju okoljskega vidika trajnostnega
razvoja ne smemo pripisati le urbanistični stroki. Vzrok za zaostanek lahko iščemo tudi v
zakonodaji, ki z dolgotrajnimi postopki otežuje hiter odgovor na spremembe, ki se dogajajo v
prostoru, hkrati pa povzroča težave pri povezovanju posameznih sektorjev. V naši zakonodaji
se še vedno odraža sektorski pristop prostorskega načrtovanja (Kralj, 2010). Vsak sektor zase
oblikuje cilje prostorskega razvoja, nato pa zahteva integracijo svojih ciljev in projektov v
lokalne občinske prostorske načrte. Da bi ugodili posameznim sektorjem, občinske oblasti
velikokrat upoštevajo vse ukrepe, ki bi zagotovili cilje. V tem primeru se velikokrat zgodi, da
je določen poseg v prostor dober z vidika enega sektorja, nikakor pa ne s širšega vidika.
Umestitev novega objekta je potrebno načrtovati, ne samo z vidika trajnostne rabe prostora
oziroma varovanja zelenih površin, ampak tudi z vidika trajnostnega prometnega dostopa,
zagotavljanja energetske učinkovitosti itd. Zato bi bilo v prihodnje potrebno oblikovati
zakonodajo do te mere, da bi omogočala širši integralni pristop, ki bi omogočal vključevanje
in povezovanje prostorskega, urbanističnega, prometnega in energetskega načrtovanja.
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Poleg prevladujočega sektorskega pristopa v prostorski zakonodaji sama vidim
pomanjkljivost tudi na področju povezovanja posameznih akterjev (ne le sektorjev). S
strogimi in zelo togimi pravili zakonodaja ne omogoča širšega pogleda, ki vključuje vse
akterje v mestu. Potrebno je upoštevati dejavnosti in uporabnike, fizično strukturo mesta in
doživljanje prostora. Vzpostaviti dialog med posameznimi akterji je bistvenega pomena,
temelj koncepta pa predstavlja spoštovanje načel trajnostnega razvoja in ozaveščanje vseh
vpletenih. Celotno mesto težko oblikujemo na podlagi strogih normativov, ker se posamezni
deli mesta razlikujejo med seboj, ne le glede na fizično strukturo, ampak tudi glede na
potrebe, ki jih imajo investitorji in prebivalci.
Drugi del hipoteze, ki se navezuje na urbanistično prakso, ki je v Sloveniji še vedno pod
vplivom tranzicijskih procesov, smo prav tako ovrgli. Obdobje tranzicije se je tudi za
urbanistično stroko že končalo, vendar še danes čutimo tranzicijski vpliv in popravljamo
napake, ki so se v prostoru pojavile v omenjenem obdobju (razpršena poselitev, črne gradnje
…). Konec tranzicijskega obdobja je povezan z razvojem javnih projektov in javno̻zasebnih
partnerstev, katerih cilj je ustvariti visoko in stabilno stopnjo rasti na vseh ravneh in
enakomerno porazdelitev prostorskih priložnosti. Prinaša tudi stabilizacijo načrtovalskih
procesov, skupaj s strateškim načrtovanjem in z razmišljanjem o viziji boljšega mesta (Koželj,
Stefanovska, 2012). Glede na našteto lahko povzamemo, da slovenski urbanizem v zadnjih
letih poskuša z javno zasebnimi partnerstvi, integrirano politiko, participacijo javnosti in
seveda s povzemanjem pozitivnih praks iz tujine slediti sodobnim urbanističnim normativom.
Tudi zadnjo hipotezo smo ovrgli. Res je, da je urbanistična stroka, v obdobju tranzicije,
izgubila na pomenu in je zasebni kapital pridobival na svoji moči, je vendarle pomembno
poudariti, da glavni krivec za nepravilnosti v prostoru niso le zasebni investitorji, ampak tudi
stroka, ki se ni bila sposobna prilagoditi novim družbenim razmeram. Svoj del je prispevala
tudi politika, ki je z nenehnim spreminjanjem prostorske zakonodaje, po letu 2002, zanikala
dokončno oblikovanje novih sodobnejših prostorskih dokumentov.
Razmere tržno gospodarskega sistema so krepile vlogo kapitala, zato bi bilo potrebno krepiti
tudi sodelovanje med investitorji in urbanisti, ker drug brez drugega ne bodo zmogli. Mesto
za svoj razvoj in napredek nujno potrebuje kapital. Da bo le ta usmerjen čim bolj učinkovito
bodo morali poskrbeti urbanisti s svojimi načeli in normami, ki pa jih nekoliko že podredili
sodobnim smernicam in zahtevam, seveda bo potrebno še veliko dela.
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14. SUMMARY
The cities used to be and still are magnets for attracting people. Because of the concentration
of knowledge, innovations and capital as well as the major development importance, flows of
people are directed into the urban areas. Precisely at the expense of concentration of activities
and population, the cities today are the biggest consumers of energy and raw materials, and at
the same time also the main source of pollution.
The fundamental decision of the development of the cities depends on the answer to the
question, in what kind of environment we want to live in the future. Nothing more than that,
in what kind of environment do we want to live in, does not fall behind the question, how we
will organize and plan the cities to be attractive for the present and future generations.
In the 21st Century, the spatial planning profession has been turning towards sustainable ideal
of the city that tends to denser, more clasp city, which saves with space and solves traffic
issues. Sustainable urban basis supports the renovation of city centers, mixed usage of urban
space, maintenance of open space, reducing of car usage and increasing importance of public
transport and cycling. The transportation of people and goods should run with the help of
more balanced transportation system with an emphasis on developing environmentally
friendly public transport and cycling network (Sheean, 2001). Urban development should run
towards so-called intelligent cities, which are characterized by efficient use of raw materials,
energy and waste.
In this thesis I have described the history of Slovenian spatial planning and analyzed the key
issues, which Slovenian urban planners used to and still are facing today. After the 1991
Slovenian urbanism got into trouble, as it did not adapt to new conditions brought by marketoriented system. Until 2002 all Slovenian cities were under the influence of Yugoslavian
legislation from 1986, we only got the new legislation in 2002, but not for long. Right after
two years the Law on spatial planning (ZUreP-1) underwent changes. In 2007 the Law on
spatial planning (ZUreP-1) came into force. In professional circles of urban and spatial
planners the re-changing of legislation as well as the new Law on spatial planning almost
unanimously evaluated as aggravation of conditions for different, public as well as private
investment, which will be associated with land interventions. By changing the legislation the
capital got the power according to the opinion of many. The issues started here, as economists
and businessmen replaced the urban planners in urban planning. Appropriate land use and
environmental aspect was completely subjected to business success.
It seems today that we are trying to fix old mistakes with new urban strategies. The strategies
predict the redevelopment of dispersed settlement, renovation of degraded areas, maintenance
of open space, and at the same time they aim to more compact building, which would enable a
more efficient establishment of municipal, traffic and energy infrastructure.
With the help of selected indicators I wanted to analyze the state of the environment in Graz
and Ljubljana, and on the strength of the results I tried to determine which city achieves better
results. We analyzed four main areas that have a significant impact on the development of the
city. These were: traffic, energetics, waste management and sustainable use of space (green
areas).
We have compared each area with the help of selected indicators and on the basis of
sustainable oriented urbanism practice and good cross-sectional integration and integration of
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public, we were trying to figure out which city achieves better results.
The first area we have analyzed was traffic. According to opinion of many researchers traffic
is the most unsustainable and environmentally alarming concern, however it is a key factor of
spatial development. Due to suburbanization, dispersed settlements and building of new
shopping centers the growth of traffic is inevitable. With the growth of car traffic the planners
initially focused mainly on building new roads and additional parking spaces, even in the city
centers, but today they strive to rail transport, public transport and building of cycle lanes.
From the sustainable mobility prospective Graz is an example of good practice. For more than
thirty years the authorities have been attempting to reduce the proportion of car traffic and
increase the proportion of sustainable modes of transport. With hard work they have managed
to improve the proportion of public passenger transport and bicycle transport. Even tough the
proportion of »modal split« are not so impressive, the indicators that we have analyzed show
that the concentration of ozone and solid particles in the last few years have decreased, which
shows that the planning profession contributed significantly to improving the environment.
The second area of analysis was sustainable space and green land use. According to the
relationship between developed and undeveloped areas Ljubljana has reached better results,
however, from the population density prospective the results are showing that our main issue
is still too dispersed settlement, which causes issues in establishing efficient transport and
municipal infrastructure.
The analysis of green space in the very city showed that both cities contribute to saving and
maintaining of new green areas. Even tough Ljubljana has, according to its wooded and
agricultural outskirts, a high proportion of green surfaces; only a few years ago the city has
been in its compact part quite impoverished with the proportion of green areas. Only in recent
years the city aims to establish new public areas and their integration.
Waste is also one of the main issues of modern cities. We have analyzed the amount of waste
per resident, the proportion of recycled waste and the proportion of deposited waste. All three
indicators show a worse position of Ljubljana. With us, the disposal of the waste on depots
still prevails, which is the last option in terms of sustainability. In Ljubljana we acquired a
Regional center for waste management (RCERO), which has strongly improved the situation
in the waste management area, but we still do not recycle enough. According to the fact that
Austria has a long tradition of waste separation, I think we need a few more years to achieve
the results that are typical for Graz.
In terms of energetics we analyzed the hot-watered and gas line remote system in both cities.
The planners of city space and energetics experts are attempting for the expansion of the
remote system, which provides the city with heat and energy, as that is one of the
environmentally appropriate means of heating and providing of electric energy. With a
unified way of heating we avoid individual fireboxes, which cause the emissions into
atmosphere (especially PM10 particles). In this area the cities are quite unified, as the network
is growing in both cities, which contributes to a cleaner atmosphere and greater energy
efficiency.
In comparison of the cities we determined that urban planning profession as well as other
professions are successfully confronting with environment issues. In recent years with the
help of sensibly planning the conditions in the air pollution field, green surface proportion,
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energetically effectiveness has improved. However, Ljubljana achieves worse results
especially in the waste management area. We are searching for the main reasons in mainly
very short tradition of sustainable planning practice. Issues described at the beginning have
significantly influenced on our development of cities being in behind back.
In 2003 Slovenia has accepted Ljubljana declaration about space dimension of sustainable
development. This was the start of assertion of sustainable principles in our land documents.
In 2004 we also formed the Strategy of Slovenian space development, which has in relation to
other basic national development documents, determined strategy directions of development
of activities and regulation of space.
With the entrance into European Union Slovenia has, after the year 2004, adapted the space
plans to the requirements of European laws. In the new development strategies, space acts and
concepts, the measures for improvement of city environment predominates, they are however
countless times too optimistically oriented. The practices from foreign countries as for
example Graz, proves that success is to be preordain, but by no means this can not happen
over night.
It is necessary to be aware that Austria entered the European Union about ten years before us
(1995) and as a member of European Union they have already back then summed up the
principles of space planning into their documents, which are allowed by European Charter for
space planning from 1983 and the principles »Agenda 21« (1992). Document that was no
longer only principally formed, but primarily represents the spatial basis for actualizing of
concrete EU programs, bonds to directions for space development that were written in
European space development perspectives (European spatial development perspectives,
ESDP) in 1999. This is how Austria began to fulfill the agreement on common goals and
concepts of balanced sustainable development of EU.
The dissolution of Yugoslavia, the period of transition and the establishment of the new
government have paralyzed the urban practice, but it is now waking up. It is felt that we have
finally begun to realize that environmental protection is crucial in formation of the cities. We
found out that integration of sectors and involvement of the public is necessary if we are to
create a modern city that will serve to all of us. In my opinion, we are well on the way that
also our cities finally reach a breakthrough and become competitive with other Western
European cities.
According to aims and hypotheses we can conclude the following. All the goals we have set
ourselves as part of the thesis have been achieved. The historical overview of urban planning
and the definition of environmentally sustainable development in urban planning, we
described the condition and trends in the field of transport, energetics, and waste from the
sustainable use of space in the two selected cities. With the help of benchmarking methods we
have made a comparison between Ljubljana and Graz. We compared the indicators that best
represent the state of the environment. Finally, we defined the measures that would allow the
breakthrough of Ljubljana in the environmental field of sustainable development.
According to the comparison, I found out that the first hypothesis is confirmed. Ljubljana
compared to Graz, depending on the selected environmental indicators, really achieves worse
results in terms of sustainable development. We are lagging behind in practically all analyzed
areas, although the improvement of the state in our capital city should be emphasized.
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The second hypothesis was rejected. The field of environmental aspect of sustainable
development being in behind back cannot only be attributed to the urban profession. The
reason for the behind back can be traced also in the legislation, which makes the fast responds
to changes that are happening in the area difficult with its lengthy procedures, and at the same
time it is causing issues in connecting the various sectors. Our legislation still reflects the
sectorial approach to spatial planning (King, 2010). Each sector itself forms the goals of
spatial development, and then requires the integration of their goals and projects in the local
municipal spatial plans.
To comply individual sectors, the municipal authorities often take all measures, which would
ensure the goals, into account. In this case, it often happens that particular interventions in the
area is good from a perspective of one sector, but not at all form a broader perspective.
Installation of the new facility should be planned, not only in terms of sustainable land use or
protection of green areas, but also in terms of sustainable transport access, assurance of
energy efficiency etc. Therefore it would be necessary in the future to create the legislation to
the extent that would allow a broader integrated approach, which would enable inclusion and
integration of spatial, urban development, transport and energy planning.
In addition to the dominant sectorial approach to spatial planning legislation, I am seeing
weakness also in the area of integration of individual actors (not only the sectors). With strict
and very rigid rules the law does not permit a broader view that includes all actors in the city.
Here it is necessary to take the activities and users, the physical structure of the city and
experiencing the space into account.
Establishing the dialogue between individual actors is essential, respecting the principles of
sustainable development and raising awareness in all parties involved represents the basic of
the concept. It is difficult to form an entire city based on stringent standards, since individual
parts of the city differ from each other, not only in terms of physical structure but also
according to the needs of the investors and the residents.
The second part of the hypothesis, which is linked to urban practice that is still under the
influence of transition processes in Slovenia, has also been reversed. The period of transition
has ended for the urban profession also, but we still feel the impact of transition today and are
repairing the mistakes that have occurred in the area during this period (dispersed settlements,
illegal construction...) The end of the transitional period is associated with the development of
public projects and public-private partnerships, whose aim is to create a high and stable rate
of growth at all levels and even division of spatial opportunities.
It also brings stabilization of the planning process, including strategic planning and with
thinking about the vision of a better city (Koželj, Stefanovska, 2012). According to these
issues we can summarize that Slovenian urbanism in recent years is trying with public private
partnerships, integrated policy, public participation, and of course by summarizing the
positive practices from abroad, to follow the modern urban norms.
Also, the last hypothesis was disproved. It is true that the urban planning profession has lost
its relevance in a period of transition and the private capital has been gaining on its power,
however, it is important to emphasize that the main culprit for anomalies in the area are not
only private investors but also the profession, which has not been able to adapt to new social
conditions. The politics also contributed its part, with its continuous changing of planning
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legislation since 2002, they made the final formation of the new modern planning documents
more difficult.
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