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Izvleček:
Počitniška bivališča so se v Sloveniji začela množičneje pojavljati sredi 60. let prejšnjega
stoletja, ko so ljudje zaradi družbenih in ekonomskih sprememb dobili možnost gradnje
sekundarnih bivališč. Gradnja pa je bila zaradi pomanjkanja prostorskih načrtov stihijska,
nekateri so gradili tudi brez kakršnih koli dovoljenj. Vzroki in motivi za gradnjo so bili
različni, prevladovala pa je želja po kakovostnejšem preživljanju prostega časa, ki ga je bilo
zaradi sodobnejšega načina življenja vedno manj. Večina si je tako zgradila počitniška
bivališča v bližini stalnega kraja bivanja zaradi možnosti pogostejšega obiska tudi ob koncih
tedna. V začetku 90. let je gradnja zaradi spremenjene družbene situacije sicer zastala, so se
pa ljudje zaradi izboljšane mobilnosti ali upokojitve začeli v svoja počitniška bivališča stalno
naseljevati. S tem so se začele spreminjati tudi potrebe po infrastrukturi v počitniških naseljih.
Zaradi stalnega bivanja se je povečala potreba po zmogljivejših telekomunikacijah, tekoči
pitni vodi, urejeni kanalizaciji, oskrbnih dejavnostih in javnem prevozu. Ob priseljevanju v
naselje v zadnjem desetletju z namenom stalnega bivanja so se tovrstne potrebe tako še
povečale. Diplomska naloga obravnava skladnost gradnje s prostorskimi načrti ter s pomočjo
ankete izpostavlja težave, ki se zaradi pomanjkanja načrtovanja in spremembe funkcije
pojavljajo v naselju.
KLJUČNE BESEDE: počitniška bivališča, počitniško naselje, Visoko, infrastruktura,
prostorski načrti, prostorski razvoj, sprememba funkcije
SPATIAL PROBLEMS OF LEISURE HOMES SETTLEMENTS BASED ON A CASE
STUDY OF THE VILLAGE VISOKO IN IG MUNICIPALITY
Abstract:
Leisure homes started to appear in Slovenia in the 60s when people due to social and
economic changes gained possibility to build their second homes. Construction of the houses
was unregulated due to lack of spatial planning at that time; some were even building without
any building permits. Reasons and motives for construction were different, but desire of
spending their more and more limited free time more qualitatively prevailed. In desire to
spend free time qualitatively more often and also on weekends, most of them built leisure
homes in vicinity of their place of residence. In the beginning of the 90s building came to halt
due to changes in socioeconomic situation. Then a new phenomenon took place: because of
improved mobility or superannuation people began to live permanently in their leisure homes.
For this reason needs for infrastructure in holiday villages began to change and grow. Due to
permanent living in former leisure homes need for more efficient telecommunications,
running drinking water, sewage system, provisions and public transport began to grow. As
newcomers with intention of permanent living came to the settlement in the last decade,
suchlike needs grew even more rapidly. The main aim of thesis was to treat accordance of
construction with spatial plans and also with help of a questionnaire determine troubles in the
settlement caused by the lack of planning and change of function in the past.
KEY WORDS: leisure homes, second homes, holiday settlement, Visoko, infrastructure,
spatial plans, spatial development, change of function
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1 UVOD
Človek ob svojem delu že od nekdaj potrebuje tudi oddih in prosti čas. To je čas, ki ni
namenjen nujnim, obveznim dejavnostim, ampak ga človek preživlja po samostojnih,
individualnih željah (Cigale, 2009). Po drugi svetovni vojni, predvsem v 60. in 70. letih, se je
z dvigom standarda kot posledica industrijskega razvoja in večanja potrebe po kvalitetnem
preživljanju prostega časa v Sloveniji začela intenzivnejša gradnja sekundarnih bivališč. To so
bivališča, ki so ljudem omogočala tudi večdnevni oddih v okolju z večjo doživljajsko
zmožnostjo, kot jo ima njihov domači kraj. S tem so si ljudje želeli popestriti svoj prosti čas.
Počitniška bivališča so tako v času industrijske in postindustrijske družbe sestavni del
kulturne pokrajine, predvsem podeželja (Gosar, 1996).
Počitniška bivališča so se sicer gradila večinoma po vsej Sloveniji, zato je izbor krajev pester,
a ne naključen. Večjo koncentracijo je zaznati v najprivlačnejših okoljih (ob morju, rekah,
jezerih itd.), na območjih značilnih kulturnih bivanjskih vzorcev (vinogradi, sadovnjaki) ali pa
kot del dopolnilnih bivanjskih potreb določenega dela prebivalstva (Stanič in sod., 2000).
Če so v preteklosti ljudje sami gradili in tudi uporabljali počitniška bivališča, je sedaj njihovo
lastništvo kot posledica dedovanja in nadaljnje prodaje precej spremenjeno, število prvotnih
graditeljev pa se zaradi časovne oddaljenosti začetkov t. i. »vikendaštva« v 60. in 70. letih
prejšnjega stoletja zmanjšuje. Prav tako je zaradi novih prostorskih aktov, ki zavirajo oz.
prepovedujejo razpršeno gradnjo, gradnja novih bivališč za počitek in rekreacijo bolj omejena
kot nekoč.
Kasneje, od devetdesetih let naprej, so se počitniška bivališča zaradi različnih razlogov začela
spreminjati v stalna – ponekod le posamezna bivališča, drugod pa celotna naselja, kar je
prineslo številne posledice oz. spremembe v izgledu in delovanju naselij.

1.1 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE
Namen diplomske naloge je na primeru naselja Visoko v občini Ig opredeliti stanje v prostoru
in prostorske spremembe ter probleme na območjih počitniških naselij, ki so posledica
njihove preobrazbe iz občasno v stalno naseljena območja.

1.2 CILJI
1. Na podlagi primera opredeliti glavne prostorske probleme (nekdanjih) počitniških
naselij.
2. Analizirati (pri)selitvene tokove v naselju.
3. Vrednotiti uresničevanje dosedanjih prostorskih načrtov ter analizirati Strategijo
prostorskega razvoja občine Ig.
4. Oceniti infrastrukturno opremljenost in njeno ustreznost.
5. Opredeliti delež stalno naseljenih ljudi v počitniškem naselju.
6. Opredeliti dinamiko širjenja naselja.
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1.3 DELOVNE HIPOTEZE
-

Velikemu delu objektov je namembnost spremenjena iz počitniške v bivalno.
Infrastruktura v naselju ne zadošča novim zahtevam in obremenitvam.
Prostorski načrti se v preteklosti niso upoštevali, gradnja je bila stihijska.

1.4 METODE DELA
Izdelava diplomske naloge je potekala s pomočjo kabinetnega in terenskega dela. Opravljen je
bil pregled obstoječe literature, ki je večinoma starejšega nastanka. S preučevanjem
počitniških bivališč se je največ ukvarjal Anton Gosar v osemdesetih letih, eno prvih del na to
temo pa je napisal Matjaž Jeršič že konec 60. let. Dušan Plut in še nekateri drugi slovenski
avtorji so v tem obdobju prav tako obravnavali tematiko počitniških bivališč, predvsem v
obliki prispevkov na geografskih konferencah oz. srečanjih.
Novejše slovenske literature ni v izobilju. Največ je v zadnjem obdobju diplomskih nalog s
tega področja. V pomoč mi je bila tudi tuja literatura, predvsem angleških in hrvaških
avtorjev.
Za pridobivanje prostorskih podatkov sem uporabil predvsem spletne vire oz. spletne portale,
kot so Prostorski portal Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS, Prostorski informacijski
sistem občin (PISO) ter Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije (Geopedia), za
geološko karto pa spletni pregledovalnik Geološkega zavoda Slovenije.
Pri pridobivanju statističnih podatkov o številu prebivalstva, starostni sestavi in funkciji
bivališč v naselju je bila v veliko pomoč spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije
(SURS) ter njihovi prijazni uslužbenci.
Za ugotovitev dinamike gibanja števila prebivalstva sem uporabil podatke popisov od leta
1869 do 2011 (zadnji je bil registrski popis, ki je črpal podatke samo iz centralnega registra
prebivalstva in nekaterih drugih administrativnih in statističnih virov, zato je pestrost
podatkov močno zmanjšana), od leta 1996 naprej pa so na voljo vmesni podatki (med popisi),
ki jih Statistični urad RS črpa iz centralnega registra prebivalstva. Pri tem je treba poudariti,
da je SURS leta 1995 uvedel novo definicijo za prebivalca Slovenije, leta 2009 pa je to
definicijo zopet spremenil. Zmanjšalo se je skupno število prebivalcev Slovenije, saj v
evidenco niso več vključene osebe, ki so prijavile bivališče za čas, krajši od enega leta. To so
bili večinoma tujci. Bistvena sprememba je vidna predvsem v prostorski prerazporeditvi
prebivalstva po občinah. Po novi definiciji namreč štejemo osebe, ki imajo poleg stalnega
prijavljeno začasno prebivališče, tudi na naslovu začasnega prebivališča, če imajo to
prijavljeno za eno leto ali več. Po stari definiciji smo te osebe šteli na naslovu stalnega
prebivališča. Posledica prerazporeditve prebivalstva je tudi spremenjena starostna sestava
prebivalstva po posameznih občinah (Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2008, 2009).
Nekateri kazalniki, zlasti na področju kmetijstva iz zadnjega popisa kmetijskih gospodarstev
iz leta 2010, niso na voljo na nivoju naselij, ampak samo za občine, regije ali celotno
Slovenijo.
Za ugotavljanje oz. vrednotenje uresničevanja dosedanjih prostorskih načrtov je bila potrebna
njihova pridobitev. Najnovejši ter do sedaj veljavni prostorski načrt občine Ig hrani sama
3

občina, in sicer deloma v tiskani in deloma v digitalni obliki. Najnovejši prostorski načrt je
seveda popolnoma v digitalni obliki. Načrte iz 60. in 70. let ter nespremenjeno verzijo načrta
iz leta 1986 hrani knjižnica oz. arhiv oddelka za urbanizem Mestne občine Ljubljana, saj pred
letom 1994 občina Ig kot samostojna občina še ni obstajala.
V poglavju Dinamika širjenja naselja sem uporabil podatke iz zemljiške knjige, ki so dostopni
na portalu E-Prostor Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS ter podatke o parcelah in
stavbah na Prostorskem informacijskem sistemu občin PISO. Za izdelavo karte, na kateri sem
razdelil Visoko na območja glede na čas gradnje stavb, sem uporabil program ArcMap, za
statistično obdelavo podatkov o starosti stavb pa statistični program SPSS.
Pri oceni infrastrukturne opremljenosti sem uporabil podatke iz Prostorskega informacijskega
sistema občin PISO ter izsledke terenskega dela (ogled naselja in pridobitev podatkov na
občini Ig s pomočjo nestrukturiranega intervjuja), ki sem jih nato ovrednotil.
Jedro terenskega dela in terenskega raziskovanja je predstavljala anketa oz. strukturiran
intervju, ki sem po enega naslovil na posamezno gospodinjstvo. Pri anketiranju pa je prišlo do
nekaj izvedbenih težav. Nekateri prebivalci so bili namreč negativno nastrojeni do mene kot
izpraševalca, saj so, kot so kasneje povedali drugi prebivalci, ljudje zaradi pogostih kraj in
vlomov v preteklosti precej nezaupljivi do neznancev, kljub temu, da sem se izpraševalec
prestavil in identificiral. Prav tako naj vsi ne bi imeli urejenih lastniško-pravnih in
zemljiškoknjižnih razmerij in so do raznih izpraševalcev in popisovalcev sumničavi.
Težava oz. neskladje pa bi lahko nastalo tudi pri samem vzorcu anketiranih. Zaradi pozno
zimskega časa anketiranja in temu primernega hladnega vremena nekaterih občasnih
prebivalcev (t. i. vikendašev) še ni bilo na svojih posestih, ne konec tedna, kaj šele med
tednom. Po drugi strani pa tudi nekaterih stalnih prebivalcev, ki so zaposleni, dopoldne ni bilo
na voljo za anketiranje. Zato sem ankete izvajal večkrat in ob različnih delih dneva, tako med
tednom kot ob lepem koncu tedna, da bi čim bolj zmanjšal možno napako in zajel čim bolj
enakomeren vzorec anketirancev.
Nekateri anketiranci so površno odgovarjali na daljša vprašanja ali pa na določena niso hoteli
odgovoriti.
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2 POČITNIŠKA BIVALIŠČA NA PODEŽELJU
2.1 ZAČETKI PREOBRAZBE PODEŽELJA
Slovensko podeželje je v prejšnjem stoletju bistveno spremenilo izgled in funkcijo. Nekdaj
pretežno kmečki izgled pokrajine s tržnimi naselji je zamenjal nered mestne in agrarne
dejavnosti, ponekod pa se je agrarna dejavnost povsem umaknila. S procesom suburbanizacije
se je nekdaj ostra meja med temi funkcijami zabrisala, način življenja na podeželju pa dobil
novo obliko (Gosar, 1982)
Kot eden od elementov suburbanizacije je bila tudi gradnja počitniških bivališč. Glavni motivi
za gradnjo so bili predvsem potreba po miru, počitku in psihični sprostitvi ter želja po bivanju
v naravnem okolju, prav tako pa možnost pogostega obiska kraja s posebnimi kvalitetami in
zagotovitev stanovanja za stara leta v primernejšem okolju. Za graditelje je bil pomemben
tudi motiv dela v naravnem okolju izven (kraja) stalnega bivališča, kot so npr. vrtičkarstvo,
sadjarstvo, gradnja in ustvarjanje ipd. (Ogorelec, 1976).
Po Ogorelčevi raziskavi iz leta 1978 je vidik dela in ustvarjanja v prostem času najbolj
pomemben za prebivalce večjih mest oz. urbanih središč, saj v kraju stalnega bivališča
možnosti za to nimajo oz. so omejene. Zato je njihova želja imeti sekundarno bivališče čim
bližje kraju bivanja, kar jim zagotavlja več časa za njihove prostočasne aktivnosti.

2.2 RAZVOJ POČITNIŠKIH BIVALIŠČ IN ODNOS DO STALNE NASELITVE
Prva počitniška bivališča so bila v Sloveniji zgrajena že v 19. stoletju predvsem s strani
bogatašev in raznih plemičev, se pa do 2. svetovne vojne niso pomembneje razširila. Po vojni
so začela ponovno nastajati po letu 1950, v večjem obsegu pa v 60. letih. Leta 1967 je bilo v
Sloveniji registriranih 1859 počitniških bivališč, leta 1971 4281, 10 let pozneje pa kar 27452
(Jeršič, 1968; Gosar, 1983).
Počitniška bivališča so se v odnosu do drugih naselij razvila deloma kot posamezni objekti ali
posamezna naselja počitniških bivališč izven območij obstoječih naselij, lahko so nastala v
okviru obstoječega naselja, a v obliki posebne »počitniške četrti«, ali pa so se počitniška
bivališča pomešala med objekte stalnega naselja. Med njimi je najpogostejše vključevanje
posameznih objektov v obstoječa naselja ali v njihovo neposredno bližino, čista naselja
počitniških bivališč pa so zelo redka. (Jeršič, 1968).
Za nastanek počitniških bivališč je odgovornih več različnih dejavnikov. V 60. letih se je
gmotni, izobrazbeni in kulturni položaj Slovencev precej izboljšal, zato je bil del prebivalstva
sposoben poleg primarnega zgraditi še sekundarno bivališče. Pomemben dejavnik je bila tudi
potreba po rekreaciji, saj so ljudje vedno več časa namenili delu, živeli pa so v urbaniziranih
naseljih brez velikih rekreacijskih možnosti. Manjši dejavnik pri tem je bila tudi »moda« in
krepitev socialnega ugleda (Jeršič, 1968).
Druga vrsta dejavnikov pa vpliva na prostorsko razporeditev počitniških bivališč oziroma
naselij. Na prvem mestu so tu naravni pogoji oz. dejavniki. Med njimi prevladuje predvsem
doživljajska zmožnost nekega območja, ki omogoča drugačno dojemanje okolja, kot so ga bili
ljudje vajeni v vsakdanjem življenju. V prostoru to pomeni različne elemente, ki omogočajo
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kvalitetnejše preživljanje prostega časa, kot so na primer vodna telesa, ugodno podnebje,
razgiban teren, primeren za različne športe, in podobno.
Drug pomemben dejavnik je oddaljenost območja od kraja stalnega bivanja. Po tedanjih
Jeršičevih raziskavah pomeni oddaljenost do 60 kilometrov prednost, saj se tako sekundarna
bivališča lahko uporabljajo pogosteje in tudi za krajša časovna obdobja. Se pa z večjo
oddaljenostjo veča tudi vrednost rekreativnih motivov, saj je okolje bolj različno od
vsakdanjega (Jeršič, 1968). V zadnjem času je ta dejavnik manj pomemben, saj se s povečano
mobilnostjo in izboljšano prometno infrastrukturo tudi večje razdalje zdijo lažje in predvsem
hitreje premagljive. Kljub vsemu pa zaradi povečevanja življenjskih stroškov (gorivo,
cestnine, dajatve) tega dejavnika ne gre zanemariti. Marsikdo se prav zaradi tega redkeje
odloča za obisk počitniškega bivališča za krajše časovno obdobje. Jeršič tako kot tretji
dejavnik omenja prav razvoj prometnih sredstev in poti.
Pomembnejša dejavnika lociranja počitniških bivališč so še upravni ukrepi s strani države ter
družbeno-ekonomske razmere v privlačnih območjih. Prvi na razmeščanje počitniških naselij
vplivajo predvsem z zazidalnimi načrti in s skoraj popolno prepovedjo razpršene gradnje,
drugi pa predstavljajo spremenjene pogoje na podeželju, povezane s preobrazbo izključno
kmetijskih gospodinjstev, večinoma v mešane. To je pomenilo pogoj za odprodajo dela (sicer
kmetijskih zemljišč) za počitniške namene. Ponekod je bilo prisotno tudi izseljevanje v mesta
in odstop oz. prodaja njihovih bivalnih hiš in preoblikovanje slednjih v sekundarna bivališča
(Jeršič, 1968).
Razvoj počitniških bivališč oziroma naselij je povzročil številne vplive in spremembe na
okolje, v katerega je bil usmerjen. Razdelili bi jih lahko na okoljske oz. prostorske ter na
socialne vplive.
Temeljni okoljski vpliv je nepovratna sprememba rabe zemljišč in t. i. uzurpacija najboljšega
in najkvalitetnejšega prostora. Zaradi spremenjene rabe tal in pozidave se pokrajina lahko
razvrednoti. Neregulirana oblika oz. arhitektura počitniških bivališč lahko predstavlja močno
spremenjeno veduto in likovno »onesnaženost« prostora. Naselja z neurejeno komunalno
infrastrukturo predstavljajo veliko obremenitev in potencialno nevarnost za površinske in
podzemne vode. Že zgrajena bivališča ob ugodnih in prostih površinah privlačijo vedno nove
investitorje. Eden redkih pozitivnih vplivov, ki jih navaja Jeršič, je ohranjanje kmetijske
krajine na manj ugodnih kmetijskih zemljiščih, ki so večinoma primerna le za vinogradništvo,
sadjarstvo ali oljkarstvo. Te dejavnosti namreč predstavljajo priljubljen prostočasni hobi
uporabnikov počitniških bivališč. Prav tako se s prenovo opuščenih hiš ohranja in vzdržuje
stavbni fond. Zaradi novih prebivalcev in njihovih interesov se lažje vzdržuje ali celo gradi
komunalne objekte, med njimi tudi prometna infrastruktura do težje dostopnih ali bolj
oddaljenih območij, kar omogoča modernejše ter intenzivnejše kmetovanje, planšarstvo in
gozdarstvo (Ogorelec, 1976; Gosar, 1982; Jeršič, 1987).
Zanimivejši, pestrejši in bolj obojestranski so socialni vplivi gradnje počitniških bivališč. V
primeru preobrazbe nekdanjih stalnih bivališč prvotnih prebivalcev v počitniška bivališča
pride do depopulacije območja, posledično tudi do slabšega ekonomskega položaja, saj se
število stalnih prebivalcev zmanjša. Po drugi strani pa gradnja novih počitniških bivališč kot
dodatek obstoječim stalnim bivališčem običajno pomeni vsaj začasen dvig števila prebivalstva
in povečan pritok ekonomskih sredstev na območje (Hall, Keen, Müller, 2004; cv: Hall,
Müller, 2004). Povpraševanje po zemlji in nepremičninah običajno dvigne njihove cene, zato
postanejo težje dosegljivi domačinom, ki imajo običajno nižje prihodke od prišlekov. S tem se
zmanjšajo ali prekinejo ruralne funkcije prostora, torej tako (samo)oskrba s hrano kot tudi
vrednote oz. tradicionalen način življenja, skratka prisoten je strah do sprememb. Odnos
»staroselcev« do prišlekov je zato odklonilen, pojavi se lahko socialna diferenciacija (Gallent,
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Tewdwr-Jones, 2000). Podobne rezultate daje tudi anketa hrvaškega avtorja Ivana Rogića
(2006), ki pravi, da večina avtohtonih prebivalcev vidi vpliv počitniških stanovanj na naselje
kot negativen. Izpostavlja predvsem izgled naselja, tradicionalen način življenja in vpliv na
okolje.
Rezultati Rogićeve ankete pa dajejo tudi pozitivne rezultate. Avtohtoni prebivalci namreč
ocenjujejo, da so počitniška stanovanja pozitivno vplivala predvsem na gospodarsko obnovo
oz. razvoj naselja ter na boljše pogoje življenja na splošno. Izboljšuje se tudi socialni kapital.
Lastnik sekundarnega bivališča se namreč lahko vključi v vaško skupnost , lahko pa se od nje
osami ali ga ta skupnost sama izključi (Ogorelec, 1976). Občasni prebivalci prinesejo nove
navade, ki niso nujno slabe, med drugim pa tudi nove informacije, na primer o pomembnosti
skrbi za okolje, o ločevanju odpadkov, varčevanju z energijo in novih virih energije oz.
ogrevanja, novih (alternativnih) načinih obnove stavb, predvsem energetskih sanacijah, ipd.

2.3 PROSTORSKA PROBLEMATIKA POČITNIŠKIH NASELIJ
Ena izmed glavnih težav v preteklosti je bilo pomanjkanje prostorskega načrtovanja na
področju gradnje počitniških bivališč. Shucksmith (1983) opaža prevladujoče prepričanje, da
je za problem počitniških bivališč odgovorna lokalna oblast. Kljub temu pa je bilo z njihove
strani v preteklosti doseženo bolj malo. Ena od težav, ki nastopajo pri načrtovanju počitniških
bivališč, poleg tega, da se načrti niso spoštovali, je različno dojemanje vplivov počitniških
bivališč. Na primer, v preteklosti so se bali, da bi podeželje postalo pasivna žrtev vplivov
urbanih sprememb v prostoru. S tega stališča naj bi prostorsko načrtovanje ohranjalo prvotno
stanje podeželja. V nasprotju pa novejše raziskave kažejo, da je turizem počitniških bivališč
sam postal izraz in pospeševalec sprememb na podeželju (Müller, 1999; cv: Hall, Müller,
2004). Zato bi moralo prostorsko načrtovanje že v preteklosti, predvsem pa v sedanjosti,
poskušati okrepiti pozitivne učinke počitniških bivališč in dovoliti prilagoditev lokalnih
storitev novem stanju, namesto da bi zaviralo razvoj (Hall, Keen, Müller, 2004; cv: Hall,
Müller, 2004).
Lastniki počitniških bivališč so v svojem bistvu še vedno turisti, zato so vplivi take vrste
turizma podobni ostalim vrstam turizma. Kljub temu pa se zaradi njegovih značilnosti, kot je
na primer daljše bivanje na območju, kaže, da so nekateri učinki bolj izraženi. Čeprav razvoj
počitniških bivališč prinese številne pozitivne ekonomske učinke, pa po drugi strani lahko
vodi do povečanih stroškov zaradi zagotavljanja potrebne infrastrukture in storitev. V
primerih, ko so bila v počitniška bivališča spremenjena stalna bivališča prvotnih prebivalcev,
to običajno ne predstavlja večjih težav. Ko pa so bila nenačrtovano in neregulirano zgrajena
nova počitniška bivališča, pa se pojavijo možnosti negativnih vplivov, in sicer predvsem na
naravno okolje (Hall, Keen, Müller, 2004; cv: Hall, Müller, 2004).
Na primeru naselja Venus bay v jugovzhodni Avstraliji so jasno vidne spremembe v zahtevah
po gospodarski in negospodarski infrastrukturi. Na začetku so namreč oblasti videle razvoj
počitniških bivališč le kot vir zaslužka. Tak odnos se je ohranjal le, dokler so lastniki
nepremičnin kraj obiskovali občasno in za krajša obdobja in so bili pripravljeni sprejeti
omejene storitve v naselju. Z rastjo števila stalnega ali dlje časa prebivajočega prebivalstva pa
so se njihove zahteve spreminjale. Izvedli so referendum, da bi prisilili oblasti k rednemu
odvozu odpadkov. Naselje ima trenutno še vedno sistem individualnih greznic, pritisk
prebivalcev (in pritisk na okolje) pa bo povzročil, da bodo oblasti uredile to področje in
zgradile kanalizacijski sistem. Ker populacijo sestavljajo večinoma upokojenci, se bo v
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prihodnosti verjetno povečala tudi potreba po zdravstvenih storitvah (Frost, 2004; cv: Hall,
Müller, 2004).
Infrastrukturna opremljenost je odvisna tudi od bližine oz. oddaljenosti večjih naselij. Na
primeru Hrvaške obstajajo velike razlike med opremljenostjo počitniških naselij oz.
počitniških bivališč med obalo in notranjostjo. Na obali se počitniška bivališča koncentrirajo v
ali neposredno ob starih stalnih naseljih, medtem ko se v notranjosti države nahajajo ob
kmetijskih površinah (npr. vinogradih, sadovnjakih, tudi gozdovih), zato so ločena od
infrastrukture, ki se nahaja v obstoječih naseljih (Zimmermann, 2005; cv: Opačić, 2012).
Literatura tako opisuje temeljne prostorske probleme, ki se pojavljajo v počitniških naseljih:
•
•
•

pomanjkanje prostorskega načrtovanja v preteklosti in stihijska gradnja,
pomanjkanje potrebne infrastrukture in posledično povečani stroški za njeno
zagotavljanje,
negativen vpliv na okolje.
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3 GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA NASELJA
3.1 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
•

LEGA IN POLOŽAJ

Naselje Visoko se nahaja na manjši planoti na južnih obronkih Ljubljanske kotline, pod
Mokrcem in romarskim vrhom Kurešček, na nadmorski višini okoli 600 metrov. Spada v
občino Ig, na katero mejijo Mestna občina Ljubljana ter občine Brezovica, Škofljica, Velike
Lašče in Cerknica.
Z Igom ga povezuje cesta, ki se vzpenja iz Iga skozi Golo in naprej proti Velikim Laščam in
Blokam. Od glavne ceste se odcepi lokalna cesta, ki pa se na koncu naselja konča.
Slika 1: Položaj naselja v občini

Vir: Piso, 2013.

9

•

GEOLOŠKA ZGRADBA

Naselje leži na kraški matični podlagi. Nahaja se na stiku dveh vrst dolomitov: pasastega in
zrnatega dolomita ter belega zrnatega dolomita z vložki apnenca.
Pasasti in zrnati dolomit je dolomit norijske in retijske stopnje. Večinoma je lepo skladovit,
plasti so debele od pol do enega metra. Ker ga sestavljajo temnejši in svetlejši pasovi, ga
nekateri imenujejo dolomit pasovec ali progovec. Pasovitost tega dolomita je regionalni
pojav, ki je razširjen skoraj v vsem delu slovenskih zunanjih Dinaridov. Debelina tega
dolomita na območju Mokrškega hribovja je ocenjena na 750 do 950 metrov (Tolmač lista
Ribnica, 1974)
Beli zrnati dolomit z vložki apnenca spada v zgornji del ladinijske stopnje. Njegove plasti so
razvite v obliki belega do svetlo sivega zrnatega dolomita in večinoma masivne, brez vidne
skladovitosti. Med zrnatim dolomitom nastopajo ponekod večji ali manjši vložki sivo belega
do rožnatega apnenca. Debelina plasti se hitro spreminja in znaša od 40 do 410 metrov
(Tolmač lista Ribnica, 1974)
Slika 2: Geološka karta naselja (z modro je označeno območje naselja)

Vir: Osnovna geološka karta, 1974.

•

PODNEBJE IN HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Naselje glede na Ogrinovo podnebno klasifikacijo (Ogrin, 1996) leži v območju z zmerno
celinskim oz. s subkontinentalnim podnebjem osrednje Slovenije. Zanj je značilen zmerno
celinski padavinski režim s količino padavin med 1000 in 1300 mm na leto. Povprečne
januarske temperature se gibljejo od -3 do 0°C, povprečne julijske pa od 15 do 20°C.
Po Köppenu lahko naselje klasificiramo z oznako Cfb, kar pomeni zmerno toplo vlažno
podnebje s toplim poletjem. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca v letu je pod 22°C,
medtem ko imajo vsaj štirje meseci povprečno temperaturo višjo od 10°C (Ogrin, 1996).
Glede na relativno nadmorsko višino okoli 300 metrov nad dnom Ljubljanske kotline (Ogrin,
1996) lahko naselje uvrstimo v termalni pas, vendar je zaradi zgornje meje relativne višine, ki
po definicijah še obsega termalni pas ter severnejše ekspozicije, ta manj opazen in občuten.
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Prav tako se običajno nahaja v zgornjem delu meglene plasti nad Ljubljansko kotlino ali celo
nad njo.
Slika 3: Visoko v objemu zime

Avtor: Miha Justin, 2013.
Na ožjem območju naselja ni večjih vodotokov. V okolici se nahaja samo nekaj manjših
potokov (Ščurkov potok, Suhi potok, Bavšica, Želimeljščica) ter izvirov in vodnih zajetij. Ti
potoki so večinoma vodnati ob oz. po večjih padavinah.
Deli naselja se nahajajo v vodovarstvenih območjih prve ali druge kategorije, zato tam veljajo
posebne omejitve. Vodni viri se namreč varujejo z državno uredbo o varstvu vodnih virov.
Na vseh območjih varstva vodnega vira je za določene posege skladno z uredbo potrebno
pridobiti vodno soglasje pristojnega državnega organa, nekateri posegi pa so na teh območjih
prepovedani (Pogačnik, Žaucer, 2012).

•

PEDOGEOGRAFSKE IN BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Na območju naselja sta rendzina in rjava pokarbonatna prst. Rendzina je najbolj razširjena
prst pri nas, saj pokriva skoraj eno tretjino države. Nastaja na karbonatni matični podlagi. Je
mlada, plitva (redko globlja od 35 cm) prst, saj spada v razred humusno akumulativnih prsti.
Pretežno jo najdemo v gozdovih vzpetega kraškega sveta. Značilna rastlinska gozdna oblika
za rendzino je bukov gozd (Repe, 2011).
Rjava pokarbonatna prst se od rendzine razlikuje po tem, da je starejša. Gradi jo več
horizontov, ki so v drugačnem zaporedju. Večinoma sega do 90 centimetrov globoko.
Sestavljena je iz dveh delov, kjer je zgornji del temno rjave ali temno rdečorjave barve z
veliko vsebnostjo meljastih delcev, spodnji del pa je iz rdečorjave gline. Pojavlja se večinoma
na ravnem oz. položnejšem reliefu (Kranjc (ur.), 1999); cv: Schlegel, 2009).
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3.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
•

POSELITEV

Naselje Visoko se nahaja na južnih obronkih Ljubljanske kotline. Ostanki prve poselitve na
območju Ljubljanskega Barja segajo okoli 7000 let nazaj – koliščarji oz. mostiščarji. Območje
je bilo poseljeno tudi v rimski dobi, kar potrjujejo arheološki ostanki in izkopanine. Nahajalo
se je na pomembni prometni poti med Emono in Reškim zalivom. Na Golem je bila v 4.
stoletju celo postavljena trdnjava z okoli 800 vojaki (Portal občine Ig, 2009).
Zametki sedanjega naselja Visoko segajo v srednji vek, v čas višinske kolonizacije. To je
tretja faza kolonizacije, ki je sledila slovanski (6.-9. stoletje) ter notranji in zunanji
kolonizaciji (10.-13. stoletje) (Kolonizacija na Slovenskem, 2013). Pojavila se je kot
posledica prenaseljenosti in popolne izrabe nižinskih, kmetijsko ugodnih zemljišč, zato so
naseljenci iskali druge, manj ugodne površine za poselitev. Te so našli na višjih predelih,
pobočjih, planotah, do višine približno 1000 metrov, ponekod tudi višje. Za potrebe
kmetijstva so izkrčili gozd in tako pridobili ustrezne površine.
Rast, širitev in preobrazba naselja se je začela šele z začetkom gradnje počitniških bivališč v
60. letih 20. stoletja, svoj vrhunec pa dosegla v 70., 80. in v začetku 90. let.
V naselju je bilo leta 2011 159 stanovanj. Od tega je bilo naseljenih 88 (63 %), nenaseljenih
pa 71 (37 %) stanovanj. Za primerjavo, ob popisu leta 2002 je bilo na Visokem 60 % stalno
naseljenih, 7 % stanovanj je bilo označenih kot nenaseljena, 33 % pa so lastniki označili kot
stanovanja za občasno uporabo. Za registrski popis iz leta 2011 natančnejših podatkov,
primerljivih s popisom leta 2002, žal ni na voljo.
Prav tako ni na voljo natančnejših podatkov o nenaseljenih stanovanjih iz starejših popisov,
vendar se lahko iz števila stalno prijavljenih prebivalcev (popisanih) in podatkov iz zemljiške
knjige o letu graditve objektov razbere, da je bilo Visoko v preteklosti popolnoma počitniško
naselje. Če vzamemo podatke iz popisa leta 1991, je bilo na Visokem 14 naseljenih stanovanj
s 34 stalno živečimi prebivalci. Podatki iz zemljiške knjige kažejo, da je bilo do vključno leta
1990 v naselju zgrajenih (skupaj s starimi kmetijami prvotnih prebivalcev) že 93
stanovanjskih objektov. Ob popisu leta 1981 je bilo v naselju 10 stanovanj in 36 prebivalcev,
do vključno leta 1980 pa je bilo na Visokem 49 stanovanjskih objektov.
Slika 4: Delež stalno naseljenih in nenaseljenih stanovanj oz. stanovanj za občasno uporabo
Delež stalno in nestalno naseljenih stanovanj
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Nenaseljeni/stanovanja za občasno
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Vir: SURS, 2013.
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Visoko je bilo v preteklosti počitniško naselje, ki je deloma nastalo na samem, ločeno od
prvotnega naselja, deloma pa se počitniška bivališča pojavljajo znotraj naselja, torej med
hišami stalnih prebivalcev.

•

PREBIVALSTVO

Na Visokem je 1. 1. 2012 živelo 218 prebivalcev, kar je največ, odkar se izvajajo splošni
popisi in spremljajo podatki po evidencah oz. registru prebivalstva. Ob prvem popisu leta
1869 je v naselju živelo 88 oseb. Število je svoj prvi višek doseglo leta 1890, nato pa je do 70.
let 20. stoletja upadalo. Največji upad je zaradi 2. svetovne vojne razviden med popisoma leta
1931 in 1948. Najmanjše število prebivalstva je naselje doseglo ob popisu leta 1971 (26
prebivalcev), od takrat pa skoraj neprekinjeno narašča (SURS, 2012).
Slika 5: Gibanje števila prebivalcev glede na popise
Število prebivalcev ob popisih
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Vir: SURS, 2013.
Na strani statističnega urada so na voljo podatki o številu prebivalcev od leta 1996 naprej po
polletjih, ki jih črpajo iz centralnega registra prebivalstva. Tako imamo na razpolago aktualne
in osvežene podatke vsake pol leta, kar olajša njihovo sprotno analizo in zmanjšuje odvisnost
od popisnih podatkov vsakih deset let.
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Slika 6: Gibanje števila prebivalcev glede na podatke centralnega registra prebivalstva (od
leta 1996 naprej)
Število prebivalcev glede na podatke centralnega registra prebivalstva
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Vir: SURS, 2013.
Iz grafa gibanja števila prebivalstva je opazno enakomerno naraščanje vse od leta 1996 pa do
danes. Manjši padec je viden le med letoma 2009 in 2010. Prav v tem času se je spremenila
tudi metodologija zajemanja podatkov. Prebivalstvo najhitreje narašča med leti 2005 in 2009,
v zadnjih letih pa je opazen trend umirjanja rasti, saj se razpoložljiva zemljišča za
novogradnje krčijo. Iz grafa razberemo, da se je v petnajstih letih prebivalstvo v naselju
povečalo kar za štirikrat. Pri tem gre za stalne prebivalce oz. stalno prijavljene v naselju.
Manjši, a verjetno zanemarljiv del, je lahko prijavljen na naslovu počitniškega bivališča tudi
zaradi uveljavljanja nekaterih pravic (kilometrina, dodatki za prevoz) in tako rahlo izkrivlja
sliko o dejanskem številu stalnega prebivalstva.
Tako je iz podatkov o številu prebivalstva mogoče jasno razbrati trend priseljevanja oz.
spreminjanja počitniških občasnih bivališč v stalna tudi v formalnem smislu, torej ob prijavi
stalnega bivališča na Visokem.
Povprečna starost v naselju znaša 40,6 let, delež prebivalcev v starostni skupini od 15 do 64
let pa je najbolj zastopan (65,1 %). V letu 2011 je bilo v naselju 96 gospodinjstev, ki sta jih
povprečno sestavljala 2,2 človeka.
Slika 7: Sestava prebivalstva po starostnih skupinah
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Vir: SURS, 2013.
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Indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom
oseb, mlajših od 15 let, v naselju znaša 81,0. Povprečen indeks staranja v Sloveniji znaša
117,3, kar uvršča Visoko pod slovensko povprečje (SURS, 2013).
Leta 2011 je bilo v naselju 167 prebivalcev, starejših od 15 let. Od tega je imelo 20 %
osnovnošolsko izobrazbo, 52 % srednješolsko in 28 % višje ali visokošolsko izobrazbo. Od
167 prebivalcev je bilo 52 % delovno aktivnih.
Zaradi registrskega tipa popisa nekaterih podatkov za leto 2011 ni na voljo, zato je bilo
potrebno uporabiti podatke iz popisa leta 2002. Tako je bilo tega leta v naselju 57 delovno
aktivnih prebivalcev (49 % od skupno 116), od tega jih je 48 (84 %) delalo v drugi občini iste
statistične regije. 26 % jih je delalo v nekmetijskih, 69% v storitvenih in 5 % v neznanih
dejavnostih. Pod izključno kmetijsko dejavnostjo ni bil registriran noben prebivalec.

•

GOSPODARSTVO

V samem naselju ni večjih gospodarskih subjektov. Na tamkajšnjih naslovih so najpogosteje
registrirane družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in samostojni podjetniki, ki jih je v
poslovnem imeniku Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 22. Po
podatkih AJPES-a prevladujejo podjetja za svetovanje ter inženiring, posredovanje in
trgovino (8 subjektov). Posamezne dejavnosti, ki se še pojavljajo, so gostinstvo,
računovodstvo, računalništvo, špedicija in logistika, trgovanje z nepremičninami in
založništvo. Le en prebivalec pa ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji (AJPES,
2013).
V celotni občini Ig (podrobnejših podatkov za Visoko ni na voljo) je v primarnem sektorju,
torej v kmetijstvu, zaposlen majhen delež delovno aktivnih ljudi. V 60. letih 20. stoletja se je
povečeval delež zaposlenih v industriji, kasneje pa zaposlenost v terciarnem sektorju, ki
predstavlja največji delež v strukturi zaposlenosti (64,8 %). S kmetijstvom se ukvarja manj
kot 11 % delovno aktivnih ljudi (Statistični urad RS – Popis prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj, 2002; cv: Polanc, 2011).
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4 PLANSKE USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ NASELJA VISOKO

4.1 DOSEDANJI PROSTORSKI NAČRTI
1.
Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane (GUP): Z zakonom o
urbanističnih projektih in z uredbo o gradbenih okoliših v 60. letih so v Sloveniji pripravljali
temelje za prvo prostorsko zakonodajo. Že takrat so želeli gradnjo usmerjati v večja urbana
naselja in preprečevati disperzijo enodružinskih hiš okoli mest in na podeželju, vendar brez
pravega uspeha (Pogačnik, 1999). Tako je nastal tudi GUP, dokument, ki je bil v uradnem
listu objavljen leta 1966. Obravnava mestno območje Ljubljane kot ureditveno območje,
območje 5 občin (Bežigrad, Center, Vič-Rudnik, Moste-Polje, Šiška) pa kot ožje gravitacijsko
zaledje mesta. To območje obsega teritorij grajenega mestnega organizma in neposredne
okolice, ki ta organizem dopolnjuje (Bohnec Kogoj, 2011). Sem pa niso uvrščene sedanje
primestne občine, ki dandanes med drugim tvorijo prej omenjeni organizem.
Slika 8: Grafični del Generalnega plana urbanističnega razvoja Ljubljane

Avtor: Miha Justin, 2013.
Območje naselja Visoko je bilo tako dolgo časa prepuščeno bolj ali manj neregulirani gradnji,
saj je prvi resnejši dokument za urejanje prostora podrobneje obravnaval samo ožji del mesta
Ljubljana in je urejal le glavne elemente zgradbe prostora s poudarkom na cestnem omrežju in
razporeditvi prebivalstva .
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2.
Urbanistični program in urbanistični red za območje mesta Ljubljane: Generalni
plan urbanističnega razvoja Ljubljane je bil sprejet leta 1966, a so že takrat pristojni
ugotavljali, da je sprejet prepozno in da ne more popraviti že storjene škode v prostoru, prav
tako pa nima vzvodov, s katerimi bi zavrl negativne učinke razvoja. Poudarek je bil predvsem
na urejanju in razvoju cestnega omrežja, prostorske razporeditve prebivalstva ter posameznih
regulacijskih načrtih ljubljanskih občin (Mihelič, 1983; Čepič in sod., 1998; Stanič, 2008; cv:
Bohnec Kogoj, 2011). Lahko bi rekli, da je bil zastarel že ob sprejetju. Tako se je že takoj
pojavila potreba po pripravi novega oziroma novih usmeritev za urejanje prostora na (širšem)
območju Ljubljane.
V Uradnem listu RS, številka 28, iz leta 1972, je bil tako objavljen odlok o Urbanističnem
programu za območje mesta Ljubljane. Uradni list RS številka 18 iz leta 1974 pa je potrdil
Urbanistični red za območje mesta Ljubljane.
•
Urbanistični program za območje mesta Ljubljane (1972): Program določa
urbanistični razvoj in prostorsko ureditev za celotno območje mesta Ljubljane. Zagotavlja
pogoje za skladen razvoj mesta ter organiziran razvoj ureditvenih območij. Tako določa, da se
ureditveno območje ožjega dela mesta Ljubljane ureja po določbah Generalnega plana
urbanističnega razvoja RS, območje Medvod z urbanističnim načrtom in zazidalnimi načrti,
ostala območja in naselja pa z urbanističnimi načrti, zazidalnimi načrti in urbanističnim
redom. Vsebuje grafični in tekstualni del.
Urbanistični program določa okvirne smernice za urbanistično urejanje in varovanje širših
prostorskih koristi, predvsem pa kvalitetne obdelovalne zemlje, regionalnih objektov in
naprav, rekreacijskih območij, kulturnih in naravnih spomenikov. Določa urbanistični razvoj
naselij, industrijskih zmogljivosti, omrežja komunikacij in komunalne infrastrukture.
Glede na namen površine se deli na: površine za stanovanja, spremljajoče in ostale dejavnosti;
površine za industrijo; prometne, kmetijske, gozdne in rekreacijske površine; površine za
energetske objekte in koridorje ter vodnogospodarske potrebe; kulturno-naravne spomenike
ter varovana območja.
Površine za stanovanja, spremljajoče in ostale dejavnosti so določene za zazidavo v strnjenih
kompleksih in se urejajo z urbanističnimi in zazidalnimi načrti v obsegu, kot je grafično
prikazano na pripadajočem načrtu. Zunaj teh območij in naselij se gradnja ureja le po
določbah urbanističnega reda. Počitniški objekti se lahko gradijo le v za to določenih conah,
izjemoma pa le po določbah urbanističnega reda.
Z zazidalnimi načrti se urejajo samo nekatera večja naselja izven ožjega mestnega območja,
kot so na primer Vodice, Gameljne, Dobrova, Škofljica itd. Ostala naselja se urejajo z
urbanističnim redom.
•
Urbanistični red za območje mesta Ljubljane (1974): Urbanistični red je bil sprejet
leta 1974. Razdeljen je bil na posamezne občine mesta Ljubljana (Vič-Rudnik, Moste-Polje,
Center, Bežigrad, Šiška) in jih tako tudi posebej obravnaval. Pomemben je bil za urejanje
območij, ki niso bila zajeta z urbanističnimi ali zazidalnimi načrti. Določal je splošne pogoje
gradnje, kot so: smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča, površine morajo namenjene
gradnji; gabarite, obliko, barvo stavb skladno z okoljem; objekti morajo biti priključeni na
javno kanalizacijo, če je ta zgrajena, itd.
Za graditev objektov in naprav so namenjene površine, katerih pozidava je smotrna glede na
sedanje in bodoče prometne in funkcionalne povezave, komunalno opremljenost, lego, obseg
in namen zemljišča. Ta so prikazana grafično na gospodarski karti v merilu 1:10000.

17

Slika 9: Gospodarska karta prikaza lege, obsega in namena zazidljivih zemljišč (temno
senčena območja)

Vir: Urbanistični red za območje mesta Ljubljane, 1974.
Urbanistični red pa ni zajemal vseh naselij na območju urejanja, ampak le večja in
»pomembnejša«. Na območju Kureščka sta bili to naselji Škrilje in Golo, v bližini pa še
Želimlje. Na kartah so označene tudi kmetijske in gozdne površine, glavne prometnice, meje
občin ter posamezni pomembnejši (predvsem kulturno-zgodovinski objekti) ter cone urejanja.
Slika 10: Legenda gospodarske karte

Vir: Urbanistični red za območje mesta Ljubljane, 1974.
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Visoko v grafičnem in tekstualnem delu ni bilo posebej zajeto, zazidljive površine niso bile
natančno določene in omejene, zato so za njegovo urejanje veljale le splošne smernice
Urbanističnega reda.
Slika 11: Prikaz območja naselja Visoko na gospodarski karti Urbanističnega reda za naselja
in območja občine Ljubljana – Vič-Rudnik

Vir: Urbanistični red za območje mesta Ljubljane, 1974.
Urbanistični red se je približal natančnejšemu urejanju prostora tudi v sedanjih primestnih
občinah. Prvič je grafično določil območja stanovanjske gradnje tudi v naseljih izven samega
mesta Ljubljane. Težava pri tem je bila, da so bila pri tem izvzeta manjša oz. najmanjša
naselja, med njimi tudi Visoko. Tako so bili na podlagi urbanističnega reda določeni le
splošni pogoji gradnje, kot so gabariti, oblika stavb in podobno, dokument pa ni predpisal
natančnih območij gradnje oz. njihovih meja. Kartografska podlaga v urbanističnem redu je
bila vzeta iz katastrskih načrtov, zato je bila precej natančna. S (za to območje oz. naselje)
pomanjkljivo regulacijo v omenjenem redu je bila zamujena zadnja priložnost za omejitev ali
bolje rečeno usmeritev gradnje v bolj strnjeno obliko. Naselje se je zato z nadaljnjim
razvojem razpotegnilo ob dostopni cesti, kar pa za seboj potegne več slabosti kot prednosti,
kot je npr. dražja infrastruktura, neracionalna izraba prostora ipd. Je pa v vseh letih bolj ali
manj neregulirane gradnje uspelo ohraniti večino najboljših kmetijskih zemljišč na terasah
pod starim delom naselja.
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3.
Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000: Urbanistični
plani iz 60. let so bili izrazito funkcionalni in tehnokratski. Poudarjali so predvsem prometna
omrežja, stanovanjsko in industrijsko gradnjo. Privatna lastnina je bila podrejena družbenim
interesom. Z razvojem in s premiki v družbi se je poskušalo uvesti t. i. družbeno planiranje.
To naj bi celostno, enakovredno in sočasno upoštevalo gospodarske, socialne in prostorske
sestavine. Zato se je pojavila potreba po novih prostorskih dokumentih. Stari so z različnimi
popravki in dopolnitvami veljali do leta 1984 (na občinskem nivoju še dlje), ko je bila v
Sloveniji sprejeta druga generacija prostorskih zakonov. V skladu z zakonom o urejanju
prostora je bil tako izdelan in sprejet Dolgoročni plan Slovenije (»Slovenija 2000«). Njegove
prostorske sestavine so bile prvi celovit prostorski plan države. Sestavine, sprejete v
državnem planu, so bile obvezne tudi za občine, za katere so bili izdelani prostorski plani kot
dolgoročni strateški dokumenti urejanja prostora (Pogačnik, 1999).
V Uradnem listu RS, številka 11 iz leta 1986, je bil objavljen odlok o dolgoročnem planu
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000. Sestavljen je bil iz tekstualnega in grafičnega
dela. Obsegal je ožje in širše območje mesta Ljubljane skupaj s sedanjimi primestnimi
občinami. Poleg Ljubljane so večja naselja mestnega značaja podrobneje urejale urbanistične
zasnove, posebna krajinska območja pa krajinske zasnove. Dolgoročni plan naj bi zagotavljal
smotrno rabo prostora in pogoje za skladen družbeni razvoj ter ustvarjanje boljše kakovosti
življenja in dela v mestnih in zunajmestnih naseljih. Upošteval naj bi medsebojne odvisnosti v
razvoju mesta in naselij ter njihovega ruralnega zaledja. Poudarek je bil na decentralizaciji,
torej razmeščanju proizvodnih in oskrbnih dejavnosti iz središča Ljubljane v druga lokalna
razvojna središča. Ista načela naj bi veljala tudi za umeščanje gradnje novih stanovanj in
proizvodnih zmogljivosti v prostor. Tako so bila določena naslednja središčna naselja oz.
omrežja naselij: Ljubljana kot regionalno in nacionalno središče; pomembnejša lokalna
središča (npr. Ig); lokalna središča (npr. Pijava Gorica); manjša lokalna središča (npr. Golo).
Infrastruktura naj bi se razvijala tako, da bi bila omogočena čim boljša povezanost in
enakovredna oskrba vseh območij ljubljanskih občin.
V dolgoročnem planu je namenska raba prostora zasnovana glede na naravne, kulturnokrajinske, poselitvene in druge značilnosti po šestih tipičnih krajinskih sistemih ter mesta
Ljubljane in naseljih mestnega značaja. Med njimi je posebno obravnavano oz. opredeljeno
tudi območje Krimske in Goljanske planote. Območje naj bi se urejalo v skladu z
značilnostmi omenjene enote. Območje Visokega in Golega naj bi se deloma ohranjalo kot
intenzivna kmetijska zemljišča (terase), deloma pa urbaniziralo s smiselno rekonstrukcijo in
širitvijo naselij oz. zaselkov, ki bi opravičevala tudi razvoj oskrbnih dejavnosti.
Samo naselje Visoko v tekstualnem delu dolgoročnega plana ni bilo posebej obravnavano, je
bilo pa zato vključeno v grafičen prikaz zunajmestnih območij in nemestnih naselij na karti v
merilu 1:5000, kjer je bilo grafično določeno območje stanovanjske rabe (Dolgoročni …,
1986).
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Slika 12: Območje stanovanjske rabe naselja Visoko (dolgoročni plan občin in mesta
Ljubljane 1986-2000)

Vir: Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane 1986-2000, 1986.
Slika 13: Območje stanovanjske rabe naselja Visoko – dopolnitev iz leta 1998

Vir: Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 19862000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje
Občine Ig, 1998.
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Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 je pomenil napredek za
urejanje stanja v naselju. Poleg splošnih usmeritev in pogojev je prepoznal območja
stanovanjske gradnje tudi novi del počitniških bivališč zahodno od starega jedra vasi ter, kar
je pomembneje, natančno določil mejo širjenja gradnje po mejah parcel iz katastrskega načrta.
Kljub temu pa načrt ni mogel biti učinkovit, če se ni dosledno izvajal. V nasprotju z njim se je
namreč poselitev širila še naprej proti vzhodu in se dokončno ustavila pri cesti Ig-Zapotok. To
območje, v poglavju o dinamiki širjenja naselja označeno kot coni D in E, namreč v
dolgoročnem planu iz leta 1986 ni bilo predvideno kot območje širitve naselja, čeprav so bile
prve posamezne stavbe zgrajene že pred izdelavo načrta, a so ostale neprepoznane kot
zametki novega dela naselja. Zato je bilo v tem delu tudi največ črnih gradenj, ki so bile
prijavljene in določene za legalizacijo v t. i. Sanacijskem PUP-u iz leta 1994.
Prvotni del naselja (nadalje oznake A, B in C v poglavju »Dinamika širjenja naselja«) je pri
širjenju večinoma ostal znotraj začrtanih meja, predvidenih za stanovanjsko rabo. Zato lahko
rečemo, da je prišlo do zgostitve znotraj obstoječega naselja. Kmetijske površine so bile tudi
tokrat ohranjene.
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4.2 NOVI PROSTORSKI NAČRT
1. Strategija prostorskega razvoja občine Ig: Strategija prostorskega razvoja občine Ig
določa dolgoročne usmeritve razvoja v prostoru in osnove za prostorski red občine. Dokument
se šteje kot strateški del občinskega prostorskega načrta občine Ig. Podrobnejša načrta bosta
izdelana za občinsko središče Ig v obliki urbanistične zasnove ter za območje Kureščka s
širšim okoljem - kamor spada tudi naselje Visoko - v obliki krajinske zasnove, zaradi velikih
naravnih vrednot, turistično rekreacijskih potencialov prostora in navzkrižnih interesov s
širjenjem urbanizacije in z ogrožanjem naravnih virov. Skladna je s Strategijo prostorskega
razvoja in Prostorskim redom Slovenije. Upošteva poglavitne usmeritve v rabi tal, sistem
naselij in omrežij ter jih podrobneje umešča v prostor. Usklajena je tudi z Okoljskim
poročilom in s Testnim primerom presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na
zavarovana območja (Pogačnik, Žaucer, 2012).
V zvezi s počitniškimi naselji so v strategiji prostorskega razvoja občine Ig usmeritve jasne.
Zaradi zelo omejenih prostorskih možnosti je tudi širitev naselij počitniških bivališč striktno
omejena in selektivna. Širitev je predvidena le pri odcepu z glavne ceste Ig-Golo-Zapotok
proti Visokem in Kureščku, in sicer tako, da se čim manj posega na območja vodnih virov,
Nature 2000 ali najboljša kmetijska zemljišča. S tem se naselje zaokroži in dokončno dobi
funkcijo stalne naselitve ter se ustrezno komunalno opremi. Spodbuja se notranja širitev
oziroma zgostitev ter prenova starih kmečkih zgradb in gospodarskih poslopij. Omenjena
naselja, med njimi tudi Visoko, morajo kljub spremenjeni funkciji obdržati značaj in izgled
vikend naselij. Predvsem pa se mora preprečiti dosedanja praksa stihijske gradnje. Priključiti
se morajo na vso komunalno infrastrukturo, prvenstveno na kanalizacijo, kjer je to mogoče,
sicer pa na male čistilne naprave. V načrtu je tudi gradnja nove čistilne naprave za občino Ig s
5000 populacijskimi enotami. Prva faza naj bi bila dokončana že v letu 2013 in bo
nadomestila zastareli čistilni napravi na Igu in Mateni (Fajfar, 2013). Zaradi rasti prebivalstva
oziroma populacijskih enot se povečuje tudi potreba po preskrbi s pitno vodo. V ta namen so
na Visokem že izdelane nove vodne vrtine, ki bodo zagotovile dolgoročno oskrbo naselja s
pitno vodo.
Naselje Ig ostane najpomembnejše centralno naselje in občinsko središče. Za boljšo oskrbo
prebivalstva z osnovnimi storitvami se določijo in krepijo lokalna središča. Med njimi je tudi
Golo v neposredni bližini Visokega. Na Golem se že sedaj nahaja več dejavnosti: podružnična
osnovna šola, vrtec, živilska trgovina, pa tudi nekaj drugih delovnih mest. Pod Kureščkom se
načrtuje tudi zdravstveni sanatorij, ki bo zagotavljal dodatna delovna mesta. Krepi in širi se
tudi javni promet. Ig, Iška vas in nekatere druge vasi na Barju oz. Iškem vršaju so že
vključene v sistem ljubljanskega mestnega potniškega prometa, medtem ko je končni cilj
vključitev Golega v ta sistem.
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Slika 14: Strategija prostorskega razvoja občine Ig (območje Visokega je označeno s črnim
okvirjem)

Vir: Pogačnik, Žaucer, 2012.
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2. Krajinska zasnova območja Kurešček: Krajinska zasnova območja Kurešček kot del
strategije prostorskega razvoja občine Ig podrobneje opisuje, razčlenjuje in definira prostorski
razvoj v ožjem ureditvenem območju. Kot usmeritev pri načrtovanju posegov v prostor se
uporablja hkrati s Strategijo prostorskega razvoja občine Ig.
Razlogov za nastanek posebne krajinske zasnove je več: območje je pomembno zaradi velikih
naravnih vrednot, turistično rekreacijskih potencialov in predvsem navzkrižnih interesov v
prostoru med avtohtonimi prebivalci, priseljenci, kmetovalci, gozdarji, lovci in rekreativci. Z
njeno pomočjo se poskuša uravnotežiti varovalne in razvojne zahteve ter dati prednost
trajnostnim rešitvam ter sinergijski rabi prostora (Pogačnik, Žaucer, 2012)
Krajinska zasnova daje podrobnejše usmeritve za urejanje ter usmerjanje (Pogačnik, Žaucer,
2012):
• Poselitve: Okoli prvotnih vasi se varujejo kmetijska zemljišča in agrarna kulturna
krajina. Naselja naj se ne širijo, ampak samo prenavljajo in zgoščajo v okvirih
sedanjih poselitvenih meja. Naselja se loči na staro vaško jedro, del novejše trajne
poselitve in območja počitniških naselij ter se jih ureja ustrezno njihovi funkciji.
Končni cilj je torej zaokrožitev, zgostitev in prenova naselij v okvirih sedanjih meja
poselitvenih območij, širitev pa se v največji možni meri preprečuje.
• Prometa: Na področju prometa se večjih posegov ne načrtuje. V načrtu je gradnja
parkirišč v povezavi s turističnimi ali rekreacijskimi točkami ter ureditev avtobusnih
postaj z ustreznimi nadstrešnicami.
• Komunalne infrastrukture: Zagotoviti je treba zadostne vodne vire. To je bilo z novimi
vrtinami na Visokem že urejeno. V naselju se uredi lokalni kanalizacijski sistem s
svojo čistilno napravo, saj priključitev na centralno občinsko čistilno napravo zaradi
oddaljenosti ni možna oz. upravičena. Celotno območje se oskrbi z električno energijo
preko novih podzemnih vodov ter s telekomunikacijami (s fiksnimi in z mobilnimi).
• Gospodarstva: Zaradi pretežno agrarnega značaja krajine se večjih gospodarskih
subjektov v prostor ne usmerja. Dovoljene so male obrtne dejavnosti, ki ne posegajo v
izgled prostora in ga ne onesnažujejo, ter gostinstvo in turizem.
• Kmetijstva in gozdarstva: Spodbuja oz. ohranja se kmetijske in gozdarske dejavnosti
predvsem v funkciji ohranjanja agrarne kulturne krajine. Preprečevati je treba
predvsem zaraščanje kmetijskih površin.
• Turizma in rekreacije: Turizem in rekreacija se spodbuja predvsem okoli naselja
Visoko in Kurešček, saj območja ne omejuje Natura 2000. Predvidena je ureditev
gozdnih rekreacijskih in kolesarskih ter jahalnih poti, manjših športnih igrišč in
manjšega smučišča s prenosnimi vlečnicami.
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Slika 15: Krajinska zasnova Kurešček

Vir: Pogačnik, Žaucer, 2012.
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3. Prostorski red občine Ig: Prostorski red je dokument, ki natančno določa pravila za
urejanje prostora. Je izvedbeni del strategije prostorskega razvoja občine Ig in se v praksi šteje
za občinski prostorski načrt občine Ig, skladen pa je tudi s Strategijo prostorskega razvoja
Slovenije in s Prostorskim redom Slovenije. Sestavljata ga tekstualni in grafični del.
Določa merila in pogoje za posege v prostor skladno s strokovnimi metodami prostorskega,
urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja (Pogačnik, Žaucer, 2012).
Prostorski red natančno opredeljuje ureditev prostora v praksi. Določa tip objektov glede na
namensko rabo prostora, njihov izgled ter namembnost. Prav tako obravnava različne pogoje
za gradnjo, kot so stopnja izkoriščenosti zemljišč, dopustnost gradnje in drugih ureditev,
tipologijo zazidave, oblikovanje objektov, lega objekta na zemljišču. Ureja tudi pogoje za
gradnjo komunalne infrastrukture in prometnega omrežja, energetike, kakor tudi nekatera
druga področja.
Na širšem območju naselja se nahajajo sledeče namenske rabe prostora (Pogačnik, Žaucer,
2012):
• DZ: površine, ki so namenjene objektom za zdravstvo,
• SS: splošne stanovanjske površine, pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in
spremljajočim stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti,
izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo obrtno dejavnost,
• MO: osrednje površine, ki so pretežno namenjene objektom za trgovske in druge
storitvene dejavnosti, stavbam za kulturo in razvedrilo ter stanovanjskim stavbam,
• BT: površine za turizem, ki so namenjene kmečkemu turizmu, hotelom, bungalovom
in drugim objektom za nastanitev,
• DC: površine za opravljanje verskih obredov, namenjene tovrstnim objektom,
• ZK: pokopališča.
Na območjih z namensko rabo SS in BT so dovoljene novogradnje, nadzidave, prizidave,
nadomestne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti ter gradnje
nezahtevnih in enostavnih
objektov za lastne potrebe. Na
teh območjih so dovoljene le
prostostoječe stavbe, enako
velja za MO (območja mešane
rabe).
Prostorski red določa tudi
obvezno
priključitev
na
kanalizacijsko omrežje. Kjer to
ni zgrajeno, se odplake
odvajajo v vodotesne greznice
ali male čistilne naprave
(Pogačnik, Žaucer, 2012).
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Slika 16: Namenska raba zahodnega dela naselja

Vir: PISO, 2013.
Zadnji dokument urejanja rabe prostora v okvirih naselja, ki ga sestavljajo strategija
prostorskega razvoja občine Ig, prostorski red občine Ig ter krajinska zasnova območja
Kurešček, tako ustrezno prepoznava vse stanovanjske stavbe in zaokrožuje naselje ter določa
smernice razvoja, kjer zapoveduje varovanje najboljših kmetijskih površin in omejuje širitev
naselja navzven. Večjih sprememb v prvotnem delu naselja ne povzroča. Dodatno je razločil
le najboljše in ostale kmetijske površine.
Medtem je ustrezno zaokrožen zahodni del naselja ob glavni cesti Ig-Zapotok, določene pa so
še druge namenske rabe: območja proizvodnih dejavnosti, družbena infrastruktura in mešana
območja. Pri tem je zanimivo, da načrtovalci niso zaokrožili severozahodnega dela
poselitvenega območja in so namembnost spremenili samo posameznim parcelam, ki jih
obkrožajo »druga kmetijska zemljišča«.
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4.3 PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA
PROSTORA ZA OBMOČJA NEDOVOLJENIH POSEGOV V PROSTOR
Za preučevano območje je zanimiva tudi uredba z nazivom prostorski ureditveni pogoji za
sanacijo degradiranega prostora za območja nedovoljenih posegov v prostor (pogosto
imenovana »Sanacijski PUP« ali akt legalizacije), objavljena leta 1994 v Uradnem listu RS,
številka 62, ter izdelana s strani Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Podlaga za njeno
izdelavo je bilo navodilo za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo
degradiranega prostora, objavljeno v uradnem listu št. 56/1993. Navodilo je določalo kriterije
priprave in vsebino prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora za
območja nedovoljenih posegov v prostor (Navodilo za pripravo prostorskih ureditvenih
pogojev za sanacijo degradiranega prostora, 1993).
Sam dokument je razdeljen na posamezne dele glede na stare ljubljanske občine in obravnava
vsako posebej. S sprejemom te uredbe je bila zagotovljena pravna osnova za legalizacijo in
sanacijo objektov ter površin, ki ustrezajo nekaterim pogojem, določenim v tem aktu.
Objekti oz. posegi so bili razdeljeni v tri skupine (Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za
sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Vič-Rudnik, 1994):
• posegi, ki jih akt legalizacije ne dopušča (oznaka na karti 1),
• posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogoji sanacije (oznaka na karti 2),
• posegi, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije (oznaka na karti 3).
Slika 17: Stavbe za legalizacijo – vzhodni del (stavbe so označene z oznakama 2 ali 3)

Vir: Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine
Ljubljana Vič-Rudnik, 1994).
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Slika 18: Stavbe za legalizacijo - zahodni del (stavbe so označene z oznakama 2 ali 3)

Vir: Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine
Ljubljana Vič-Rudnik, 1994.

Pogoji za posege v prostor (Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora občine Ljubljana Vič-Rudnik, 1994):
• Pri legaliziranih objektih je dovoljena nadzidava ali prizidava, če se upošteva razmerje
med pozidanimi in nepozidanimi površinami, sanitarne in požarne odmike, dostop do
javne ceste, skladnost posega z osnovnimi stavbnimi masami in z oblikovnimi
značilnostmi okoliških objektov, pogoj je enotno oblikovana fasada objektov.
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•

•
•

•
•
•
•

Za poseg, ki se nahaja znotraj varovanih območij vodnih virov, je treba pridobiti
strokovno mnenje pristojnega hidrogeološkega zavoda. Upoštevati je treba tudi
strokovne podlage za potrebe varovanja vodnih virov na Ljubljanskem Barju in
varovanje podtalnice vodonosnikov vodarne Brest in Brezova noga.
Objekti, ki se nahajajo na območju prekomernega hrupa, morajo poskrbeti za aktivno
in pasivno zaščito pred hrupom.
Objekti, ki proizvajajo komunalne odpadke, morajo biti vključeni v reden odvoz teh
odpadkov (reden odvoz pred legalizacijo ni bil zagotovljen v območjih urejanja VK
19/1-1 in VG 19/1 Pod Kureščkom (Golo in Zapotok)).
Potrebno je upoštevati pogoje, ki jih predpisuje svetlobno tehnična ocena za osončenje
in osvetlitev stanovanjskih objektov.
Prostori proizvodnje ali skladiščenja nevarnih snovi (npr. kurilno olje) morajo biti
izvedeni tako, da ne pride do nenadnih izlitij teh snovi v okolje.
Potrebno je upoštevati požarno varstvene pogoje – zagotoviti neoviran interventni
dostop.
Vsi objekti morajo biti izvedeni 50 cm nad nivojem stoletnih poplavnih voda. V
nasprotnem vodno gospodarstvo ne odgovarja za škodo na objektih ob morebitnih
poplavah.

V naselju je bilo leta 1994 23 objektov, zgrajenih na črno. Od tega so bili vsi predvideni za
legalizacijo z ali brez sanacije, torej na karti označeni z oznakama 2 in 3. 5 objektov je bilo
ustreznih glede na pogoje legalizacije, 18 je bilo potrebno pred legalizacijo dodatno sanirati. S
sanacijo so mišljeni predvsem posegi v smislu spremembe namembnosti, odstranitve
kakšnega dela objekta in podobno. Objekti spadajo v katastrski občini Golo in Zapotok. V
naselju je bilo takrat 97 stanovanjskih stavb (zgrajenih do vključno leta 1993), kar pomeni, da
je bilo od teh kar četrtina zgrajenih nelegalno. Njihovi graditelji so vsi iz Ljubljane, kar
zgovorno priča o »poreklu« večine prišlekov v naselje.
Slika 19: Delež črnih gradenj v naselju Visoko, občina Ig, leta 1994

Delež črnih gradenj (1994)
Nelegalno zgrajene stavbe

Legalno zgrajene stavbe

24%

76%

Vir: Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine
Ljubljana Vič-Rudnik, 1994.
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5 DINAMIKA ŠIRJENJA NASELJA
Visoko je bilo v osnovi kmečko naselje, nastalo v času srednjeveške kolonizacije, kjer so
prevladovale maloštevilne kmetije s pripadajočo obdelovalno zemljo in gozdom. Svojo
podobo je močneje začelo spreminjati šele v drugi polovici 20. stoletja s pojavom
suburbanizacije.
Naselje lahko razdelimo na več delov glede na prevladujočo starost oz. leto gradnje
stanovanjskih stavb.
Skrajni vzhodni del (Območje A) večinoma sestavljajo stare kmečke hiše in gospodarska
poslopja. Ta del naselja zajema staro vaško jedro. Nekatera najstarejša poslopja, ki so ohranila
prvotno obliko ali pa so bila bolj ali manj izrazito prenovljena, izvirajo iz 18. in 19. stoletja.
Obkrožajo jih novejše stanovanjske zgradbe, nekatere predvidoma zgrajene kot stanovanjske
zgradbe članov (nekdaj) kmečkih družin, druge, bolj oddaljene, pa kot počitniška bivališča.
Slika 20: Prvotni del vasi

Avtor: Miha Justin, 2013.
Zahodno od starega jedra (Območje B) se nahaja območje, kjer se je prvotno začela gradnja
počitniških objektov. Prevladujejo stavbe iz 60. let, najstarejša je bila zgrajena leta 1961, ter
iz prve polovice 70. let. Vmes se pojavi tudi nekaj stavb iz kasnejših obdobij in manjših
lesenih brunaric brez hišnih številk.
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Slika 21: Majhne brunarice, značilne za začetek razvoja naselja

Avtor: Miha Justin, 2013.
Na območju C prevladujejo stavbe iz 80. let z redkimi izjemami iz 60. in 70. let ter stavb,
zgrajenih po letu 1990.
Slika 22: Prepletanje stare in nove arhitekture

Avtor: Miha Justin, 2013.
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Območje D zastopajo stavbe, zgrajene pretežno v 80. in 90. letih ter nekaj novejših izjem, ki
spadajo v projekt »Raj nad mestom«.
»Raj nad mestom« je vzorčni projekt zasebnega investitorja, ki je komunalno uredil 17 parcel
različnih velikosti, od 600 do 1200 kvadratnih metrov, in jih prodal posameznikom, ki bi na
njih gradili hiše. Pri izboru tipa gradnje jim je dal proste roke, kljub temu pa naj bi soseska
dajala vtis enotnega videza z urejeno in s poenoteno infrastrukturo. Pri načrtovanju objektov
morajo investitorji upoštevati gradbene meje, znotraj katerih pa lahko poljubno oblikujejo
tlorise objektov v skladu s splošnimi urbanističnimi pogoji, ki veljajo v občini Ig. Vsaka
parcela ima urejen priključek na vodo, elektriko, kabelsko televizijo in celo plin (skupni
plinohram se nahaja ob robu naselja). Kanalizacija je speljana v skupno čistilno napravo
(Umik iz mestnega vrveža: Na Kureščku nastaja Raj, 2005).
Najmlajši del naselja (Območje E) se nahaja ob križišču lokalne ceste v oz. skozi naselje z
glavno cesto Ig-Zapotok. Najstarejša stavba na tem območju je bila zgrajena v letu 1985,
prevladujejo pa stavbe, zgrajene v drugi polovici 90. let in v letih 2000 do 2006.
Pri tem je treba poudariti, da se na vseh območjih pojavljajo novejše zgradbe, zgrajene v
zadnjih desetih letih.
Slika 23: Razdelitev naselja na območja gradnje

Vir: Piso, 2013.
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Naselje se je torej širilo od starega vaškega jedra proti zahodu. Gradnja počitniških bivališč se
je začela v 60. letih. Povprečno leto gradnje stanovanjskih objektov je 1980. Pri tem je treba
poudariti, da so zraven všteti tudi tisti objekti starega vaškega jedra, ki segajo pred leto 1960.
Ob izvzemu teh se povprečno leto dvigne na 1988, kar ustreza tudi mediani. Mediana je
vrednost, ki neko zaporedje števil razdeli na dve enaki polovici glede na število elementov.
Prednost mediane pred aritmetično sredino je v tem, da nanjo manj vplivajo števila, ki od nje
ekstremno odstopajo (Mediana, 2013). Tako je v našem primeru za operiranje s podatki
mediana bolj primerna, saj izvzame stavbe, zgrajene v 18. in 19. stoletju, tako da te manj
vplivajo na srednjo vrednost. Prav tako to v manjši meri velja za najnovejše stavbe.
Slika 24: Graf porazdelitve števila stavb glede na leto gradnje (mlajše od leta 1960)

Vir: GURS, 2013.

•
•
•
•
•

Območje A: Povprečno leto gradnje je 1952, mediana
zgradba je iz leta 1750, najmlajša pa iz leta 2007.
Območje B: Povprečno leto gradnje je 1975, mediana
zgradba je iz leta 1936, najmlajša pa iz leta 2004.
Območje C: Povprečno leto gradnje je 1986, mediana
zgradba je iz leta 1969, najmlajša pa iz leta 2005.
Območje D: Povprečno leto gradnje je 1993, mediana
zgradba je iz leta 1977, najmlajša pa iz leta 2009.
Območje E: Povprečno leto gradnje je 1995, mediana
zgradba je iz leta 1970, najmlajša pa iz leta 2006.

pa znaša 1977. Najstarejša
pa znaša 1973. Najstarejša
pa znaša 1984. Najstarejša
pa znaša 1990. Najstarejša
pa znaša 1996. Najstarejša
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Preglednica 1: Povprečja in mediane leta gradnje po območjih
Povprečje
Območje A 1952
Območje B 1975
Območje C 1986
Območje D 1993
Območje E 1995
Vir: GURS, 2013.

Mediana
1977
1973
1984
1990
1996
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6 INFRASTRUKTURA V NASELJU
Infrastruktura je izraz za skupek temeljnih naprav, objektov, zlasti prometnih, ki omogočajo
gospodarsko dejavnost določene skupnosti (Infrastruktura, 2013). Med gospodarsko
infrastrukturo se šteje komunalna, prometna, energetska in vse infrastrukture, pomembne za
proizvodne procese in dejavnosti.
Negospodarsko infrastrukturo pa predstavljajo objekti oz. službe, ki zagotavljajo oskrbo
prebivalstva s storitvami na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, socialne
varstva, znanosti itd. Praviloma se financirajo iz javnih sredstev in predstavljajo element
socialne države (Pečarič, Bugarič, 2011; cv: Plešec, 2012).
Infrastruktura je temelj za delovanje naselja in hkrati tudi pokazatelj razvitosti. Predstavlja
lahko tudi dejavnik, ki spodbuja ali zavira razvoj naselja. Od nje je odvisna privlačnost
naselja za bivanje in kvaliteta življenja, to pa neposredno vpliva na priseljevanje ali
odseljevanje prebivalstva ter stalnost ali občasnost naselitve.
Stanje oz. stopnja razvitosti infrastrukture je lahko v našem primeru tudi eden izmed
pokazateljev značaja počitniškega ali stalnega naselja. Počitniško naselje za svoje delovanje
potrebuje manj vrst infrastrukture. Pogrešljivi so denimo priključki za kabelsko televizijo,
internet, plin, daljinsko ogrevanje, bolj »asketska« naselja počitniških bivališč nimajo niti
vodovoda ali električne napeljave.
Naselja počitniških bivališč prav tako potrebujejo manj ali sploh nič negospodarske
infrastrukture. Ker naselitev ni stalna, tako niso (nujno) potrebne izobraževalne ustanove,
zdravstveni domovi, kulturni domovi ipd.

6.1 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA
Gospodarska infrastruktura predstavljajo omrežja gradbeno-inženirskih objektov in naprav, ki
služijo določeni vrsti izvajanja gospodarske dejavnosti. K njej kot najpomembnejše
prištevamo prometno infrastrukturo (ceste, železnice, letališča, pristanišča), energetsko
infrastrukturo (za prenos električne energije, nafte in njenih derivatov, plina, toplotne
energije), komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov), vodno
infrastrukturo in telekomunikacijsko infrastrukturo. Gospodarska infrastruktura je lahko javna
ali zasebna. Lahko je torej v lasti države, lasti občine ali pa v zasebni lasti (Kataster
gospodarske infrastrukture, 2013).

6.1.1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Pod pojmom komunalna infrastruktura razumemo objekte ali naprave, ki služijo izvajanju
obveznih javnih služb varstva okolja. Te so opredeljene v 26. členu Zakona o varstvu okolja
RS, in sicer: oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov (Blažeka in sod.,
2006).
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Naselje Visoko je komunalno pomanjkljivo opremljeno. V preteklosti je bil po
pripovedovanju prebivalcev kot začetek komunalnega opremljanja naselja zgrajen lokalni
vodovod z lastnimi prispevki prebivalcev, a ne za celotno naselje. Delno so se stavbe z vodo
še naprej preskrbovale s pomočjo deževnice. Leta 2002 je bil objavljen razpis za gradnjo
javnega vodovoda Visoko-Rogatec nad Želimljami, ki je bil nato tudi zgrajen. S tem je bil
vzpostavljen sistem zanesljive oskrbe naselja s čisto pitno vodo.
Visoko je povezano v vodovodni sistem dolžine 4,3 km Visoko-Rogatec. Sistem se z vodo
oskrbuje iz vrtine v samem naselju, z izdatnostjo 1,3 l/s. Voda se črpa v vodohran, iz njega pa
poteka gravitacijska oskrba območja. Na posameznih odsekih je bila zaradi previsokih tlakov
potrebna izvedba regulacije tlakov, za posamezna območja pa je potrebno zagotavljanje
ustreznih tlačnih razmer s hidro postajami (Dokument identifikacije investicijskega projekta
za investicije v komunalno infrastrukturo – DIIP, 2011).
V sistem javnega vodovoda pa nista vključena cerkev in župnišče na Kureščku, ki je
pomembno romarsko središče in tako potencialno večji porabnik pitne vode. V bližini je tudi
pokopališče.
Slika 25: Vodovarstvena območja (rdeča: prvo vodovarstveno območje; rumena: drugo
vodovarstveno območje; zelena: tretje vodovarstveno območje)

Vir: PISO, 2013.
Glavna težava naselja predstavlja in ostaja neobstoj kanalizacijskega omrežja. Stavbe
uporabljajo sistem individualnih greznic, kar pa je lahko sporno, saj je večina teh objektov
starih in je vodotesnost vprašljiva ali pa njihovo praznjenje ni redno. Naselje namreč ne le leži
na kraškem površju, temveč so deli naselja vključeni v 1. ali 2. razred območja varovanja
vodnih virov.
Nov prostorski načrt občine Ig predvideva izgradnjo lokalnega kanalizacijskega sistema za
celotno naselje, ki bo speljano v lokalno čistilno napravo, a ne postavlja nobenih časovnih
okvirov. Za verske oz. romarske objekte na Kureščku pa je predvidena samostojna (rastlinska)
čistilna naprava.
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Lokalni kanalizacijski sistem s čistilno napravo je zgrajen samo na delu naselja, imenovanem
»Raj nad mestom«. Investitor je večje prosto zazidljivo zemljišče razdelil na parcele, jih
popolnoma komunalno opremil in prodal posameznikom za gradnjo individualnih hiš.
Slika 26: Čistilna naprava dela naselja »Raj nad mestom«

Avtor: Miha Justin, 2013.
Naselje je bilo dolgo brez storitve rednega odvoza komunalnih odpadkov. Občina Ig je šele
leta 1997 izdala odlok o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov. Določal je, da
morajo upravljavci in lastniki zgradb komunalne odpadke odlagati v posode za odpadke ne
glede na oddaljenost do teh, določil pa je tudi kazni za odlaganje odpadkov na divja
odlagališča (Odlok o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ig,
1997).
Odvoz odpadkov je nato prevzelo ljubljansko podjetje Snaga, ki razen v glavnem mestu skrbi
za odvoz odpadkov tudi v primestnih občinah. Podjetje je nedavno postavilo tudi ekološke
otoke za zbiranje ločenih frakcij.
Slika 27: Izsek iz prikaza komunalne infrastrukture v naselju (modra – vodni objekti)

Vir: PISO, 2013.
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6.1.2 PROMETNA INFRASTRUKTURA
Visoko je z ostalimi naselji v občini in predvsem z občinskim središčem prometno dobro
povezan. Do njega vodi občinska cesta Ig-Zapotok, ki je bila v zadnjih letih delno obnovljena,
razširjena, ponekod so bili dodani pločniki.
Lokalna cesta skozi naselje je brez pločnikov in druge urbane opreme, v primerjavi z glavno
cesto je ožja, zato je treba biti pri srečevanju z nasproti vozečimi avtomobili ali hkrati še s
pešci zelo previden. Promet se namreč ob koncih tedna poveča. Večji del Visokega, ki je
strnjeno naseljen, ima novozgrajeno javno razsvetljavo.
Slika 28: Cesta skozi naselje

Avtor: Miha Justin, 2013.
V načrtu je ureditev parkirišč ob pokopališču pod Kureščkom in na območju odcepa ceste na
Kurešček za potrebe kraja čaščenja oz. verski turizem (Pogačnik, Žaucer, 2012).

6.1.3 ENERGETSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
Naselje je na področju oskrbe z električno energijo ustrezno opremljeno. Napajata ga dve žili,
ena iz smeri Iga, druga pa iz smeri Zapotoka in dalje Bloške planote. Zato lahko oskrbo z
električno energijo označimo za zanesljivo in zadostno.
Druge energetske infrastrukture v naselju ni, je pa v krajinski zasnovi območja Kurešček
zapisana možnost izgradnje skupne kotlovnice za ogrevanje na biomaso.
Visoko je opremljeno s fiksno telefonsko linijo, preko katere je možen tudi dostop do
interneta. Ponudnik navaja možne hitrosti prenosa do 20 mb/s ter možnost spletne televizije
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(Telekom Slovenije, 2013). Omenjene hitrosti omogočajo hiter prenos podatkov, zato je
omogočeno tudi delo od doma in dostop do različnih multimedijskih vsebin.
Optično omrežje v naselju ni zgrajeno. Najbližji naselji z omenjenim omrežjem sta Turjak in
Vrh nad Želimljami.
Naselje je pokrito s signalom mobilne telefonije.

6.2 NEGOSPODARSKA INFRASTRUKTURA
Samo naselje Visoko je brez večje in pomembnejše negospodarske infrastrukture. Že v
strategiji prostorskega razvoja občine Ig se kot lokalno oskrbovalno središče za to območje
določa naselje Golo. Zato je to najbližje naselje z oskrbovalno infrastrukturo in je od
Visokega oddaljeno le nekaj kilometrov. Tam se tako nahaja najbližja trgovina z živili.
Na Golem se nahaja podružnična osnovna šola s tremi oddelki šole ter oddelki podaljšanega
bivanja in vrtca. Otroci morajo višje razrede osnovne šole obiskovati v občinskem središču Ig.
Na Golem se nahaja tudi kulturni dom.
Ostale javne službe, kot so pošta, banka, knjižnica in zdravstveni dom, se nahajajo na Igu.
Javni prevoz je od nedavnega dobro urejen. Med tednom ob jutranjih in dopoldanskih konicah
vozi avtobus med Igom in Zapotokom vsako uro, vmes redkeje. Štirikrat na dan avtobus
zavije z glavne ceste v samo naselje Visoko, sicer ustavlja ob križišču lokalne ceste skozi
naselje in glavne ceste Ig-Zapotok. Ob sobotah linija obratuje manj pogosto, avtobus se
ustavlja le na avtobusni postaji ob glavni cesti. Ob nedeljah linija ne obratuje (Mestni potniški
promet, 2013).

6.3 OCENA USTREZNOSTI INFRASTRUKTURE
Splošno oceno ustreznosti gospodarske infrastrukture je težko podati, saj je na nekaterih
področjih dobro urejena in celo prekaša primerljiva naselja, na drugih pa ne dosega niti ocene
zadovoljivo. Glavna infrastrukturna težava naselja ostaja neurejena kanalizacija. Po
Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne padavinske vode (2002),
usklajenem z evropsko direktivo, morajo imeti vsa naselja do konca leta 2017 urejeno
odvajanje in čiščenje komunalnih voda. To v praksi pomeni, da pretočne greznice ne bodo več
dovoljene, v izjemnih primerih bodo dovoljene nepretočne, sicer pa bo odvajanje moralo biti
urejeno z (malo) čistilno napravo. Večina stavb v naselju ima pretočne ali nepretočne
greznice, ki pa so po dolgih letih uporabe v vprašljivem stanju. Izgradnja kanalizacijskega
omrežja je sicer v načrtu, a časovni okviri še niso znani.
Ostala področja gospodarske infrastrukture bi lahko ocenil kot zadovoljiva. Preskrba z
elektriko je zaradi dveh vej napajanja zanesljiva, oskrba s pitno vodo pa zaradi nove vrtine in
obnove ter povezave z drugimi deli omrežja tudi ne zaostaja.
Za odvoz komunalnih odpadkov in ločevanje na frakcije pri izvoru je poskrbela ljubljanska
Snaga, ki s svojimi storitvami pokriva tudi primestne občine.
Poleg kanalizacije je v sklopu gospodarske infrastrukture problematično cestno omrežje.
Cestišče je namreč razmeroma ozko, manjkajo pločniki, na določenih delih pa tudi javna
razsvetljava. Zato je pešačenje skozi naselje predvsem v nočnih urah in ob povečanem
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prometu ob koncu tedna lahko nevarno. Stanje samega cestišča je sicer zadovoljivo, brez
večjih nevarnih udarnih jam.
Naselje je tudi z vidika telekomunikacij dobro pokrito. Po sicer klasičnem (bakrenem)
omrežju je omogočen dostop do hitrega interneta (xDSL tehnologija), zaradi signala mobilne
telefonije pa je možen tudi dostop do t. i. »mobilnega interneta«.
Glede na proces spremembe značaja naselja iz počitniškega v stalno bi ocenil stanje
negospodarske infrastrukture kot deloma nezadovoljivo. Stanje se je v zadnjih letih
izboljševalo, predvsem na področju odvoza odpadkov, javnega prometa in vodovoda. Zaradi
povečanih potreb je bil namreč zgrajen vodovod za celotno naselje. Leta 2002 je bil objavljen
razpis in pričetek del izgradnje vodovoda ter njegove povezave z Rogatcem nad Želimljami,
ki so ga zaključili leta 2005 (Polanc, 2011). Izdelane so bile tudi nove vodne vrtine za
povečanje zmogljivosti oskrbe s pitno vodo (Pogačnik, Žaucer, 2012).
V naselju manjka osnovna oskrbna dejavnost – trgovina z živili ali vsaj pekarna, kar bi lahko
bilo v prihodnosti težavno predvsem za starejše prebivalce. Najbližja trgovina je namreč na
Golem nekaj kilometrov stran. Ostale dejavnosti, kot so pošta, banka, zdravstveni dom ipd., se
nahajajo na Igu, kar je z vidika redkejšega obiskovanja manj problematično. Tam se nahaja
tudi večja trgovina, knjižnica, višji razredi osnovne šole in še nekatere druge dejavnosti. Po
moji oceni ustanovitev trgovine ni smotrna, saj je večina prebivalcev še vedno dovolj
mobilna. Temu pritrjuje tudi starostna sestava prebivalcev, kjer prevladuje srednji razred (1564 let), deleža mladih do 14 let in starejših od 65 pa sta si enakovredna.
K lažji oskrbi in mobilnosti stalnega prebivalstva pripomore tudi nedavno izboljšan javni
prevoz, saj avtobus ustavlja neposredno v naselju.
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7 ANKETA
Kot eno izmed osnovnih terenskih metod dela sem izbral anketo, saj je to zaradi človeškega
stika najboljši in najbolj neposreden način pridobivanja informacij s strani lokalnega
prebivalstva.
S pomočjo ankete sem najprej poskušal ugotoviti, kolikšen je delež stalno živečih v naselju.
Zanimalo me je njihovo zadovoljstvo s trenutno infrastrukturo in jih vprašal po največjih
težavah v naselju.
Nadalje me je zanimal tudi profil izpraševancev, saj se lahko odgovori glede zahtev po
različnih vrstah infrastrukture razlikujejo glede na starost in zaposlenost ter mobilnost.
Na koncu me je zanimalo, kako doživljajo naselje prebivalci in kakšen je njihov pogled na
prihodnost in morebiten razvoj naselja.
Anketa je zasnovana tako, da vsebuje vprašanja, na katera so možni samo izbirni odgovori ter
vprašanja, na katera se pričakuje širši in individualen odgovor. Zato je prvi tip vprašanj
obravnavan predvsem s kvantitativnega vidika, medtem ko je drugi del ankete zasnovan na
podlagi vsakega izpraševanca posebej.
Vprašanja sem naslovil izključno na eno osebo v gospodinjstvu.
Preglednica 2: Izbirna vprašanja
Vprašanje:
Stalno prebivanje v naselju
Zadovoljstvo z infrastrukturno urejenostjo
Izpostaviti infrastrukturno pomanjkljivost
Najbolj manjkajoča osnovna dejavnost
Glavni motivi bivanja v naselju
Odnosi med prebivalci
Odnos občine Ig do težav v naselju
Status
Pojav medveda

Možni odgovori:
Da, ne
Da, ne
Javni prevoz, kanalizacija, cesta, pločniki in
javna razsvetljava, dostopnost pozimi
Trgovina, pošta, zdr. dom, šola oz. vrtec,
kulturni dom, nič od naštetega, drugo
Bližina Ljubljane, naravno okolje, klima, mir
in tišina, prostočasne dejavnosti
Zgledni, pojavljajo se konflikti, niti dobri niti
slabi
Pozitiven, negativen
Zaposlen, upokojen
Da, ne

Preglednica 3: Vprašanja s prostimi odgovori
Vprašanje:
Leto prihoda v naselje
Obdobje stalnega bivanja
Lastna gradnja ali nakup že zgrajene hiše
Način ogrevanja in odnos do skupne kotlovnice
Pogostnost obiskovanja nekdanjega kraja bivanja
Kraj oskrbovanja z življenjskimi potrebščinami
Izpostavitev posebnih težav v naselju
Pogled na prihodnost naselja
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Na anketo je odgovarjalo 21 gospodinjstev, kar znaša 13 % vseh gospodinjstev v naselju.
Neznatno več kot polovica anketirancev je bila upokojencev. Ostali so bili zaposleni, kar daje
enakomerno statusno in starostno-razredno zastopanost. Slabih 40 % je bilo prvotnih
»vikendašev«, ostali so bili v naselje priseljeni z namenom stalnega bivanja že v drugi
polovici 90. let ali pa v zadnjem desetletju.
Odgovori se glede na različne socialne skupine bistveno ne razlikujejo. Le pri družinah z
mlajšimi otroki je očitna želja po otroškem igrišču, zanimivo pa je, da pri tem ne izpostavljajo
potrebe po šoli oz. vrtcu v samem naselju.
Najprej sem želel ugotoviti, kolikšen je delež stalnih prebivalcev v naselju. Na to vprašanje so
odgovorili vsi vprašani. Rezultat kaže, da večina prebivalcev v naselju stalno prebiva, kar
pomeni, da se naselje neizogibno spreminja iz počitniškega v stalno (oziroma se je v večjem
delu že spremenilo), s tem pa tudi potrebe po infrastrukturi, ki je nujna za sodobno življenje in
delo.
Slika 29: Delež stalno naseljenih na Visokem

Ali v naselju stalno prebivate?

29%
DA

71%

NE

Vir: Lastno terensko delo, 2013.
Slika 30: Stopnja zadovoljstva z infrastrukturo

Ali ste zadovoljni z infrastrukturno
urejenostjo naselja?
37%
63%

DA
NE

Prebivalce sem povprašal, ali
so na splošno zadovoljni z
infrastrukturo v naselju. Pri
tem
sta
mišljeni
tako
gospodarska
kot
negospodarska infrastruktura.
Mnenja so deljena, kljub temu
pa prevladuje pozitivna ocena
urejenosti naselja, saj je na
večini
področij
naselje
zadovoljivo
urejeno
in
opremljeno.

Vir: Lastno terensko delo, 2013.
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Kljub temu, da je večina prebivalcev, tako stalnih kot občasnih, podala pozitivno splošno
oceno infrastrukturne opremljenosti naselja, pa so vsi izpostavili po eno pomanjkljivost.
Izkazalo se je, da večino moti neurejena kanalizacija, saj ljudje še vedno uporabljajo
(poddimenzionirane) individualne greznice, ki pa jih je zaradi stalne naseljenosti treba
pogosteje prazniti, kar predstavlja nezanemarljiv strošek. Nekateri so izrazili tudi skrb za
okolje, saj se del naselja nahaja v vodovarstvenem zaščitnem pasu, dogajala pa naj bi se tudi
nelegalna praznjenja neposredno v okolje.
Manjši delež anketiranih je izpostavil še pomanjkanje pločnikov in javne razsvetljave. Ta je
bila sicer v zadnjem času urejena, vendar ne po celotnem naselju. Pod odgovor drugo je bilo
izpostavljeno še otroško igrišče, saj je v naselju vedno več mladih z otroki, ter optični kabel
za hitrejšo internetno povezavo.
Kljub pomanjkljivostim na področju infrastrukture pa več kot 80 % anketiranih smatra odnos
občine Ig do njihovih težav in naselja na splošno kot pozitiven in zadovoljiv.
Slika 31: Glavna infrastrukturna težava

Katero infrastrukturno pomanjkljivost bi izpostavili?
Težja dostopnost v
zimskih razmerah
11%
Slab javni prevoz
11%
Pomanjkanje
pločnikov in javne
razsvetljave
25%
Kanalizacija
42%
Ozka cesta
11%

Vir: Lastno terensko delo, 2013.
Visoko ima slabo razvite osnovne oskrbne dejavnosti, oziroma jih sploh nima. Najbližje se
nahajajo v nekaj kilometrov oddaljenem naselju Golo, kjer so najbližja trgovina, šola in vrtec.
Vse osnovne dejavnosti pa niso enako pomembne, saj jih obiskujemo različno pogosto.
Prebivalci manj pogrešajo storitve, kot so pošta, zdravstveni dom oz. ambulanta ter kulturni
dom, nihče od vprašanih pa v naselju ne pogreša šole in vrtca, saj se nahajata v neposredni
bližini v naselju Golo ali na Igu, ki je zaposlenim ravno na poti v službo.
Manjši delež, 14 %, ne pogreša nič od naštetega.
Kar polovica prebivalcev se strinja, da v naselju manjka trgovina ali vsaj pekarna. Tako se
morajo že za osnovne potrebščine, kot sta kruh in mleko, voziti do Golega ali Iga. Kljub temu
se zelo majhen delež prebivalcev dejansko oskrbuje na Golem, saj je trgovina majhna in z
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omejeno izbiro artiklov, nekateri so izpostavili visoke cene. Tako se več kot 60 % prebivalcev
redno oskrbuje v Ljubljani, večina pa pogosto na Igu in občasno, ob večjih nakupih, tudi v
Ljubljani. Le en anketiranec se oskrbuje samo na Golem.
Slika 32: Pomanjkanje osnovnih dejavnosti v naselju

Katero od osnovnih dejavnosti najbolj pogrešate v naselju?
Trgovina

Pošta

Zdr. dom/Ambulanta

Šola/Vrtec

Kulturni dom

Nič od naštetega

14%
18%

50%

14%
4%

0%

Vir: Lastno terensko delo, 2013.
Anketiranci so se v naselje priselili v različnih obdobjih. Približno polovica je prišla na
Visoko od leta 1973 do leta 1995. To so bili v glavnem pravi »vikendaši«, ki so na začetku v
naselju bivali občasno, večina pa se je potem v svoja nekdaj počitniška bivališča naselila
(nekateri so jih dozidali in opremili za stalno bivanje) za stalno.
Druga polovica predstavlja prebivalce, ki so se v naselje naselili po letu 2000. Ti tu že od
začetka stalno živijo. Približno 60 % omenjenih priseljencev je zgradilo hišo, ostali so kupili
že zgrajeno. Po informacijah anketirancev je manjši del prvotnih »vikendašev« že pokojnih.
Njihovi potomci oz. dediči so potem prodali že zgrajene hiše novim priseljencem. To kaže na
proces suburbanizacije v naselju.
Slika 33: Status prebivalcev

Ali ste zaposleni ali
upokojenec?
ZAPOSLEN

UPOKOJENEC

47%
53%

Pomenljiv je podatek, da je skoraj polovica
anketiranih zaposlenih. To pomeni, da
predstavljajo ali drugo generacijo, torej
otroke »vikendašev«, ali pa so v naselje
priseljeni na novo. Glede na število zgrajenih
hiš od leta 2000 naprej lahko sklepamo, da je
večina zaposlenih predstavnikov nedavnih
priseljencev. Zato tudi ne preseneča odgovor
glede manjkajoče infrastrukture, da v naselju
manjka otroško igrišče. Tudi po informacijah
anketirancev je v naselju čedalje več mladih
družin z otroki, kar pomeni, da se naselje
pomlajuje.

Vir: Lastno terensko delo, 2013.
46

Za prebivalce je najpomembnejši motiv bivanja v naselju večja možnost prostočasnih
dejavnosti, kar je bil verjetno tudi eden od glavnih motivov prvotnih naseljencev, ki so si tam
gradili počitniške hiše. Drugi pomemben motiv je bližina glavnega mesta, saj Ljubljana nudi
večje zaposlitvene možnosti za sedanje aktivne prebivalce.
Slika 34: Glavni motivi bivanja v naselju (v odstotkih)

Glavni motivi bivanja v naselju
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Vir: Lastno terensko delo, 2013.
Kot manj pomembne dejavnike so izpostavili ugodnejšo klimo, naravno okolje ter mir in
tišino. Po pričevanju prvotnih »vikendašev« pa sta motiv mir in tišina v zadnjem času
redkejša »dobrina« v naselju, predvsem ob koncih tedna, ko je veliko prometa in dela na
vrtovih.
Slika 35: Podpora skupni kotlovnici

Ali bi podprli gradnjo skupne
kotlovnice na biomaso?
DA

NE

31%

69%

Ker je v novem prostorskem
načrtu oziroma krajinski zasnovi
območja Kurešček predvidena
skupna kotlovnica na biomaso,
sem prebivalce vprašal, če bi
njeno gradnjo podprli. Večina,
okoli 70 %, bi gradnjo podprla,
nekateri z opombo, da bi morala
biti cena primerna in ugodna.
Kotlovnico podpirajo predvsem
taki, ki se trenutno ogrevajo na
kurilno olje, ki je eden izmed
najdražjih energentov na trgu.
Večina se namreč ogreva na
kurilno olje ali kombinacijo
kurilnega olja in drv, malo
manjši delež pa se ogreva samo

Vir: Lastno terensko delo, 2013.
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na drva. Nekateri se ogrevajo še na kombinacijo drv in plina, drv in elektrike ali na toplotno
črpalko. Zaradi lokacije v neposredni bližini gozdov in možnosti oskrbe s strani lokalnih
kmetov je pri ogrevanju razumljiva pomembnost drv ali kombinacije drv z drugim
energentom.
V naselju na skupnem prostoru prebivajo zelo različni ljudje, ki so v naselje prišli v različnih
obdobjih, z različnimi motivi in zahtevami. Na prvem mestu so tu prvotni prebivalci vasi, t. i.
»staroselci«, ki Visoko smatrajo za svoj domači kraj. Na drugem mestu so t. i. »vikendaši«, ki
so v naselje prišli že pred nekaj desetletji in so sedaj večinoma v pokoju ter stalno prebivajo v
naselju. Zadnja skupina predstavlja t. i. prišleke, priseljence, ki so se v naselje priselili v
zadnjem desetletju z namenom stalnega bivanja.
Vsi imajo svoje interese, način življenja, predstave o življenju v naselju. Kljub temu pa
anketiranci odgovarjajo, da med njimi ne prihaja do konfliktov in da so odnosi med njimi
zgledni, nekateri prebivalci si med seboj tudi pomagajo.
Slika 36 : Odnosi med prvotnimi prebivalci, »vikendaši« in nedavnimi priseljenci

Odnosi med prebivalci
Zgledni, med seboj si pomagamo

0%

Pojavljajo se konflikti

Niti dobri, niti slabi

16%

84%

Vir: Lastno terensko delo, 2013.
Po vseh odgovorjenih vprašanjih in pogovoru o stanju v naselju me je zanimalo, ali bi lahko
anketiranci izpostavili kakšne posebne, ne samo infrastrukturne težave v naselju.
Večina dodatnih pripomb ni imela, je pa nekaj prebivalcev izrazilo in poudarilo isto težavo –
strah pred medvedi. Nekaj izmed njih se jih je srečalo z njimi v bližnjem gozdu, več ljudi pa
je medvede opazilo tudi v samem naselju. Kljub temu pa večina razume, da je človek tisti, ki
je posegel v medvedovo življenjsko okolje in ne obratno. En anketiranec je kot ukrep za
zmanjšanje pojavljanja medveda v naselju predlagal mrhovišča, ki bi zmanjšala medvedovo
potrebo po iskanju hrane znotraj urbanih območij.
Posamezna anketiranca sta kot težavo izpostavila še pomanjkanje skupnega prostora za
druženje ter gost promet ob koncih tedna, kar kaže na dejstvo, da je počitniška funkcija
naselja kljub vsemu še vedno močneje prisotna.
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Zanimalo me je tudi, kakšen je pogled prebivalcev na prihodnost naselja. Del anketirancev je
izrazil željo, da se širjenje naselja ustavi, saj je že tako preveč gosto pozidano. Takega mnenja
so predvsem starejši prebivalci, ki so bili v preteklosti vajeni miru, naravnega okolja in veliko
prostora okoli svojih bivališč.
Mlajši pa si zaradi večjega števila otrok v naselju želijo otroškega igrišča, da bi Visoko
postalo prijazno naselje tudi do mladih družin.
Glede na preobrazbo naselja me je zanimalo tudi, če bi prebivalci naselje še vedno označili
kot počitniško. Prevladujoče je mnenje, da je naselje postalo povsem bivalno, spalno, da ima
vedno manj karakteristik počitniškega naselja.
Slika 37: Oznaka naselja

Kako bi označili naselje?
Bivalno

Počitniško

11%

89%

Vir: Lastno terensko delo, 2013.
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8 SKLEP
Podeželje je v zadnjih desetletjih dodobra spremenilo svojo podobo. Medtem ko so včasih
prevladovale primarne dejavnosti, kot sta kmetijstvo in gozdarstvo, delež kmečkega
prebivalstva pa je bil nadpovprečen, sedaj tudi zaradi razvoja počitniških naselij z začetkom v
60. letih prejšnjega stoletja prevladuje mešana raba prostora, njegove funkcije pa se
prepletajo.
V diplomskem delu sem se osredotočil na problematiko počitniških naselij na primeru naselja
Visoko v občini Ig. Na podlagi podatkov o nastanku naselja, dinamike širjenja naselja,
vrednotenja prostorskih načrtov in njihovega upoštevanja v preteklosti, ocene stanja
infrastrukture ter ankete prebivalstva, sem izdvojil posamezne (prostorske) težave, s katerimi
se soočajo naselja počitniških bivališč. Posledica procesov preobrazbe iz počitniških v stalna
naselja in ponekod tudi sočasne suburbanizacije je pridobivanje povsem nove funkcije ter
vloge v prostoru in naselbinskem sistemu.
S pomočjo literature, prvotnih prostorskih načrtov in podatkov Geodetske uprave Republike
Slovenije sem ugotovil začetek gradnje in dinamiko širjenja počitniških bivališč, ki so se
začela pojavljati ob spremenjenih družbenoekonomskih razmerah v 60. letih prejšnjega
stoletja in svoj vrhunec doživela konec 70. in v 80. letih. Do druge polovice 60. let, do
sprejetja Generalnega plana urbanističnega razvoja Ljubljane leta 1966, natančnejšega
prostorskega načrtovanja pri nas več ali manj ni bilo. Tudi prvotni načrti so bili večinoma
omejeni predvsem na območje glavnega mesta, medtem ko so sedanje primestne in druge
občine ostale zapostavljene vse do leta 1986, ko je bil sprejet Dolgoročni plan občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986-2000. Do tega leta so bila v okviru Urbanističnega reda za
območje mesta Ljubljane (1974) sicer prepoznana in grafično obravnavana tudi večja naselja
v sedanjih primestnih in ostalih občinah, za manjša pa so bili določeni samo splošni gradbeni
pogoji. Plan iz leta 1986 je tako prvič celostno grafično opredelil območje dovoljene gradnje
v okviru naselja Visoko, a se v praksi ni dosledno izvajal. Zato je prišlo do širjenja naselja
izven začrtanih meja. Dokončno rešitev (ob predpostavki doslednega izvajanja) je prinesel
šele najnovejši prostorski načrt, ki v okviru Krajinske zasnove za območje Kureščka natančno
določa namensko rabo prostora ter meje gradbenih območij. Širjenje stanovanjske rabe
omogoča le še na manjšem območju v severnem delu naselja, v obstoječem strnjenem delu pa
omogoča le zgoščanje gradnje.
S tem je bila potrjena delovna hipoteza, ki trdi, da se prostorski načrti v preteklosti niso
upoštevali in da je bila gradnja stihijska.
Tako kot je svojo podobo in funkcijo spremenilo podeželje, tako so se v zadnjih dveh
desetletjih spremenila tudi naselja počitniških bivališč. Prebivalci so se zaradi ugodne
lokacije, povečane mobilnosti ter upokojevanja začeli v do tedaj počitniško naselje
priseljevati za stalno. V zadnjem desetletju se je v naselje priselilo tudi veliko družin z
namenom stalnega bivanja, kar je znak hkratnega procesa suburbanizacije. S tem pa se je
začela spreminjati tudi osnovna funkcija naselja, ki iz počitniškega postaja stalno naseljeno. S
pomočjo ankete in podatkov o naseljenosti oz. nenaseljenosti stanovanj je bila potrjena
hipoteza, da je bila velikemu delu objektov namembnost spremenjena iz počitniške v bivalno.
Omenjena sprememba je za seboj prinesla številne posledice. Do tedaj zadovoljiva
infrastruktura, ki je bila dimenzionirana za občasno rabo, je postala nezadostna, pojavile pa so
se tudi potrebe po določenih vrstah infrastrukture (predvsem negospodarske), ki jih do tedaj v
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naselju sploh ni bilo. Stanje infrastrukture je bilo ugotovljeno in ocenjeno s pomočjo ankete
prebivalstva, občinskih dokumentov, pregleda prostorskih načrtov in evidence že zgrajene
komunalne infrastrukture. S to točko je bila delovna hipoteza, ki trdi, da infrastruktura v
naselju ne zadošča povečanim potrebam in obremenitvam, le delno potrjena. Izkazalo se je, da
je glavna težava naselja nezgrajena kanalizacija, v manjši meri pa še neurejena cesta in
pomanjkljiva javna razsvetljava, medtem ko so druge vrste infrastrukture, kot je npr. oskrba z
elektriko, vodo (v prejšnjem desetletju zgrajen nov vodovod in dodan nov vodni vir),
telekomunikacije, pa tudi negospodarska infrastruktura z izjemo temeljne oskrbne dejavnosti
(trgovina), po mnenju prebivalcev zadostne in zadovoljive.
Ugotovitve iz konkretnega primera, torej iz naselja Visoko v občini Ig, bi lahko prenesli tudi
na druga naselja počitniških bivališč enakega oz. podobnega tipa. Visoko je namreč, razen
manjšega deleža stavb, počitniško naselje, ki je nastalo ločeno od prvotnega starega naselja.
Taka naselja pa niso imela že zgrajene infrastrukture, kakor jo imajo na primer nekatera druga
turistično oz. počitniško razvita območja, kjer so se stanovanja za občasno bivanje in
rekreacijo pomešala med prvotne stavbe v obstoječih delih naselij ali pa so bile take stavbe
obnovljene in preurejene v počitniške namene. V večjih naseljih so imele take stavbe, sploh
če so bile prej namenjene stalnemu bivanju, že zgrajeno določeno infrastrukturo, ki so jo novi
uporabniki le prevzeli v nadaljnjo uporabo.
Na začetku je sicer zadoščala oskrba z vodo preko kapnice in odvajanje odplak v individualne
septične jame, s pogostejšim bivanjem v naselju pa so se zahteve in potrebe povečale.
Glede na to da je bil Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane prvi resen prostorski
načrt v Sloveniji, naselja počitniških bivališč tudi v drugih občinah, prav tako kot Visoko, vsaj
v svojih začetkih niso bila urejana s prostorskimi akti. Zato lahko trdimo, da je bila gradnja
pri večini stihijska in neregulirana, veliko je bilo črnih gradenj. Nekatere še danes niso
urejene in so v Sloveniji na splošno, predvsem pa v doživljajsko privlačnejših območjih, pereč
problem.
Ker se je mobilnost v zadnjih letih bistveno izboljšala, hkrati pa je v Sloveniji izrazit pojav
suburbanizacije, ki pomeni selitev iz mestnih središč na podeželje, so tako številna naselja
počitniških bivališč postala privlačna za stalno naselitev. Časovna oddaljenost od
zaposlitvenih središč se je z gradnjo avtocest in hitrih cest zmanjšala, razvile so se sodobne
komunikacijske poti, zato je delo možno tudi od doma.
Vse to je prineslo v tovrstna naselja tudi pozitivne posledice, saj se prav zaradi povečanega
deleža stalno bivajočih obnavlja in gradi nova, okolju prijaznejša komunalna infrastruktura,
obnavljajo se ceste, zaradi novih otrok pa se ohranja populacija tudi v podružničnih šolah.
Podeželje se ohranja naseljeno, živo, a za to plačuje nemajhno ceno.
Ob nadaljnjem upoštevanju prostorskih načrtov, izboljšavi obstoječe in izgradnji manjkajoče
infrastrukture, bodo nekdanja naselja počitniških bivališč postala še bolj kakovostna tudi za
delo, v prvi vrsti pa za stalno prebivanje in preživljanje prostega časa.
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9 SUMMARY
Countryside in Slovenia has dramatically changed its image and appearance in the last few
decades. In the past, primary sectors (such as agriculture and forestry) were prevailing and the
share of rural inhabitants in the population structure was above the average. Nowadays,
combined and mixed utilization of land is emerging as a consequence of intensive
development of leisure home areas in the mid-sixties of the last century.
In my diploma paper, I primarily focus on current urbanization problems related to leisure
living areas based on the case study of the village Visoko (municipality Ig). I analyzed the
urbanization problems of leisure inhabitant areas based on following data:
•
•
•

Start-up and development’s dynamics,
Evaluation of the development and current status of related infrastructure,
Questionnaires and structured interviews with inhabitants.

Several leisure living areas have been restructured, developed and turned from temporary to
permanent and even sub-urbanized living areas that have completely different functions and
roles in inhabitant’s system.
Construction boom and development dynamics of leisure living areas occurred in the midsixties of the last century with their peaks at the end of seventies and beginning of eighties.
Their development is evidenced with initial spatial plans and data from The Surveying and
Mapping Authority of the Republic of Slovenia.
Prior introduction of General urbanization plan of Ljubljana in 1986, spatial planning was not
existing at all. Initial spatial plans were mostly limited to the urban area of the capital city of
Ljubljana. Therefore, satellite areas and other municipalities were unregulated until 1986
when Long-term urbanization plan of Capital Ljubljana and its municipalities for the period
1986 – 2002 was introduced.
Prior 1986, bigger inhabitant areas within today’s Ljubljana metropolitan area and other
municipalities were identified and graphically presented within Urbanization regulations for
the metropolitan area of Ljubljana (dated on 1974). On the other hand, for minor and smaller
municipalities, only construction conditions and requirements were determined
General urbanization plan of Ljubljana in 1986 has for the first time completely and
graphically determined the area in the village Visoko that was dedicated to building and
construction of homes. Nevertheless, the investors didn’t comply strictly with the imposed
regulations. As a consequence, the village was developing outside the determined boundaries.
The most recent spatial plan (as an integral part of Landscape design for the territory of
Kurešček) has introduced final solution (assuming its strict implementation) for the dedicated
usage of the land (space) and its boundaries. Intensifying and developing of living areas are
limited to the northern section of the village whilst concentration of the construction is
allowed only within the existing central part.
To sum up, I assume that working hypothesis with the following wording has been confirmed:
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“Spatial plans were not considered in the past thus underlying construction and building of
(leisure and other) homes have been chaotic”.
In the last two decades, both countryside and leisure living areas have changed their images
and functions. Increasing mobility of the population, aging and retirement evolution and
attractive geographical locations have caused that the residents of the leisure, temporary living
homes have turned them into permanent ones.
In the last decade, several new families settled down in these villages for permanent living as
an evidence of undergoing sub-urbanization process. The basic function of such villages has
changed from temporarily leisure living locations to permanent ones.
Based on the outcomes of questionnaires and data about occupation and non-occupation of
apartments and living homes, the following hypothesis has been confirmed:
“For the majority of residential buildings within leisure living areas, their statuses have been
changed to permanent residences”.
Change of temporarily residential houses to permanent ones had adverse impact on entire
infrastructure that was tailored to temporary usage of limited number of inhabitants. Changed
status of temporary residential areas required as well development of non-existing auxiliary
infrastructure that was not directly related only to economic activities.
Current conditions and development of infrastructure were determined and evaluated using:
•
•
•
•

Tailored questionnaires for interviewing local inhabitants,
Municipality’s archived documentation,
Analysis of relevant spatial plan,
Register of constructed public infrastructure.

Initial working hypothesis, that public infrastructure in previously temporarily residential
areas does not comply with increased needs of permanent inhabitants, was not completely
confirmed. This paper confirms that non-existing or insufficient public sewage is the most
problematic issue in these residential areas. It could be implied that non-optimal public
lighting or local road system have less influence on residential quality of life. On the other
hand, local inhabitants are satisfied (regarding both the capacity and quality) with water and
electricity supply (recently upgraded), telecommunications and auxiliary (non-economic)
infrastructure – except basic food supply (retail network).
Key findings and confirmed hypothesis, based on the case study of village Visoko
(municipality Ig), are applicable and could be implied to other temporarily residential or
leisure living areas. Village Visoko (except few buildings) is typical temporarily residential
area that was developed separately from initial old village center. Villages as Visoko didn’t
have previously built infrastructure. On the other hand, some developed touristic or leisure
residential areas have adequate public infrastructure. Temporarily and leisure residences were
developed and integrated with existing (initial) buildings; or some old buildings were
refurbished and turned into temporarily homes.
These old buildings (particularly in bigger villages) were used for permanent living.
Therefore, their basic infrastructures have been already built. New residents (first temporarily
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and later permanent) just continued the exploitation and usage of initial infrastructure. In the
first phase, rain collection and individual sewage (septic tanks) have been sufficient; but later
their needs and requirements have emerged.
General plan of urbanization’s development for Ljubljana is considered as a first systematic
spatial plan in Slovenia. Temporary residential or leisure living areas in other municipalities
(including village Visoko) were not initially regulated by adequate spatial legislation. We can
confirm the hypothesis that construction and development of temporary residential areas were
chaotic, non-regulated and in some case even illegal. Some of these areas have not been
regulated until today; in scenic geographical areas, their appearance is problematic.
Several leisure or temporary residential areas have become attractive for permanent
residences due to:
•
•
•
•

Increased mobility of the Slovene population in the last couple of years,
Intensified sub-urbanization or migration of inhabitants from city centers to the
countryside,
Improved highway transportation system that diminishes the distance from residential
areas to the location of their economic activity,
Implementation of advanced communication paths that enable residents working from
home.

Above mentioned trends and increased number of permanent inhabitants have positive impact
on development of these areas, including but not limited to renovation and construction of
environmental friendly public infrastructure, transportation system and road network, local
basic educational system for kids, etc. As a consequence, our countryside remains populated,
active and alive – but also with some adverse effects.
Former leisure or temporary residential areas would become even more attractive for quality
working location, permanent living and leisure free-time activities – if they comply with
spatial plans and they continue upgrading their public infrastructure.
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Priloga 1: Anketa.
Anketar: Miha Justin, študent, Oddelek za geografijo FF

Datum: _______________

Prostorska problematika počitniških naselij na primeru naselja Visoko - ANKETA
1. Ali v naselju stalno prebivate?
a) DA
b) NE
2. Ali ste zadovoljni z infrastrukturno urejenostjo naselja (ceste, komunala..)?
a) DA
b) NE
3. Katero pomanjkljivost naselja bi izpostavili?
a) Slab javni prevoz
b) Neurejena kanalizacija
c) Ozka cesta
d) Pomanjkanje pločnikov in javne razsvetljave
e) Težja dostopnost v zimskih razmerah
f) Drugo: ___________________________
4. Katero od osnovnih dejavnosti najbolj pogrešate v naselju?
a) Trgovina
b) Pošta
c) Zdravstveni dom/Ambulanta
d) Šola/Vrtec
e) Kulturni dom
5. Kako bi po pomembnosti označili glavne motive (od 1 do 5) bivanja v naselju?
a) Bližina Ljubljane __
b) Naravno okolje __
c) Ugodnejša klima __
d) Mir in tišina __
e) Večja možnost prostočasnih dejavnosti __
6. Kdaj ste prišli v naselje?
7. V primeru pozitivnega prvega odgovora, koliko časa že stalno živite tukaj?
8. Ste sami zgradili hišo ali ste kupili že zgrajeno?
9. Kakšen način ogrevanja uporabljate in ali bi podprli skupno kotlovnico na
biomaso, ki jo kot možnost omenja novi prostorski načrt?
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10. Kakšen je vas status – zaposlen ali upokojenec?
11. Kako pogosto obiskujete kraj (nekoč) stalnega bivanja?
12. Kje se oskrbujete z osnovnimi življenjskimi potrebščinami?
13. Kakšni so odnosi med stalnimi prebivalci, vikendaši in prvotnimi prebivalci
(kmeti)?
A) Zgledni, med seboj si pomagamo
B) pojavljajo se konflikti
C) niti dobri niti slabi
14. Bi lahko izpostavili kakšne posebne težave v naselju?
15. Se v naselju pojavljajo medvedi?
16. Kako bi ocenili odnos občine Ig do težav vašega naselja?
a) Pozitiven/zadovoljiv
b) Negativen/brezbrižen
17. Kakšen je vaš pogled na prihodnost naselja (razvoj, nadaljnja rast,..) in ali bi
naselje še vedno označili kot počitniško?
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