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1

UVOD

Staro mestno jedro Škofje Loke v urbanistično arhitektonskem pogledu predstavlja
izjemno oblikovan dosežek kulturne dediščine, leta 1988 razglašen tudi za kulturnozgodovinski spomenik. »Značilna srednjeveška podoba starega mestnega jedra z delno
ohranjenim obrambnim sistemom in predmestji, vrsta ohranjenih posameznih stavb,
prezentirana arheološka dediščina, lokacija na sotočju obeh Sor na Terasi pod vrhom
Kranclja, kot zaključena celota predstavlja našo vrhunsko arhitekturno dediščino.«
(Odlok o razglasitvi ..., 1988: 2). S svojo vedutno podobo se mesto uvršča med najbolj
ohranjene in pomembne primere zgodovinsko-urbanističnega in arhitekturnega razvoja
slovenskih mest (Avguštin, 1988).
Ker Škofja Loka danes predstavlja značilno srednjeveško mesto, ki s svojim dvignjenim
položajem omogoča ohranitev te značilne urbanistične dediščine, se naloga ukvarja z
varovanjem mestnih vedut srednjeveške Škofje Loke ter predlaga zaščito vedutnih
koridorjev.
Razlaga terminov:
Veduta - beseda veduta je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot
»mesto, krajina ali njun del, ki se vidi z določene točke«. Izraz se prav tako uporablja v
likovni umetnosti in označuje umetniško delo, zvesto po naravi posneto krajino. Namen
vedutnih upodobitev se je z zgodovino spreminjal. Od topografske opisnosti krajine do
upodabljanja slikovite podobe kraja v namene turizma ali zgolj umetnostno-ljubiteljsko
uprizarjanje krajine. Vedute v likovni umetnosti so vedno predstavljale ilustrativno
sredstvo za upodabljanje pogledov iz določene točke na neko pomensko celoto (Curk,
Premzl, 2004). V magistrski nalogi pomensko celoto predstavlja podoba mesta Škofje
Loke.
Podoba mesta Škofja Loka – Na podlagi zgodovinske analize, starih posnetkov in risb
naloga opredeli značilno podobo mesta. Tvorijo jo srednjeveški elementi: Loški grad,
reka Sora, mestno obzidje, mestno tkivo, vrednostni poudarki in zeleno zaledje vzpetine
Krancelj. Z opredelitvijo podobe mesta, naloga definira termin mestna veduta Škofje
Loke, ki postane predmet varovanja.
Mestne vedute Škofje Loke – gre za vedute, za poglede na izbrano mestno podobo, ki
so možni iz določenih razgledišč. Ker se gibanje opazovalca spreminja, je možnih več
mestnih vedut.
Razgledišče – fizično opredeljivo območje s katerega je vidna veduta.
Vedutni koridor - sestavljen je iz razgledišča in fizično določljivih meja vedutnega
koridorja.
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1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Po drugi svetovni vojni se je mesto postopoma širilo in načenjalo mestne vedute.
Novogradnje pod starim mestnim jedrom, ki ima sicer strateški položaj nad sotočjem
obeh Sor in je zato nekoliko dvignjeno nad preostali dela mesta, so se razširile brez
odnosa do starega mestnega jedra.
Prostorski akti ter pogoji Zavoda za kulturno dediščino velevajo ohranjanje mestnih
vedut. Vendar zaradi preohlapnih določil in manka vzvodov za učinkovito zagotavljanje
ohranjanja mestne vedute izginjajo.
1.2

NAMEN IN CILJI NALOGE

Namen naloge je osvetliti problem izginjanja mestnih vedut ter podati predloge
ohranjanja.
Cilji naloge predvidevajo:
- prikazati razvoj mesta z zgodovinsko analizo ter prikazati izginjanje vedut zaradi
neustreznih prostorski posegov;
- opredeliti značilno podobo mesta Škofje Loke in definirati termin mestna veduta
- kartirati vsa razgledišča, ki omogočajo mestne vedute,
- določiti razgledišča, ki postanejo del zavarovanih vedutnih koridorjev;
- podati usmeritve, določila in predloge za oblikovanje in vzdrževanje zasnove znotraj
vedutnih koridorjev z namenom ohranitve mestnih vedut.

1.3

HIPOTEZE

V nalogi so preverjene naslednje hipoteze:
- Zaradi dvignjene lege starega mestnega jedra Škofje Loke in škofjeloškega gradu je
vedute možno ohranjati.
- Najbolj značilne vedute se lahko ohranjajo znotraj zelenega sistema mesta z
vzpostavljanjem in oblikovanjem koridorjev, ki predstavljajo odprt prostor v mestu.
- Izginjanje vedut mesta Škofja Loka je posledica preohlapnih določil glede
zavarovanja vedut; zavarovani so le staro mestno jedro in posamezni objekti v njem,
manjka pa celovita obravnava vedut na mesto v veljavnih prostorskih aktih.
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1.4

METODA DELA

Za razumevanje stanja današnje ohranjenosti vedut naloga preveri pravne osnove
varovanja vedut. Pregled veljavnih prostorskih aktov in pogojev varstva kulturne
dediščine razkrije težave v praksi, saj vedutni koridorji pogosto segajo izven meje
zavarovanih območij (glej poglavje Pravne osnove varovanja vedut).
Osnovo magistrskega dela predstavlja zgodovinska analiza razvoja mesta Škofja
Loka. Skozi stare posnetke in risbe je prikazan razvoj vse do današnjih urbanističnih
zasnov mesta. Namen analize je prikazati zgodovinski razvoj mesta in opredeliti
elemente, ki ustvarjajo današnjo podobo mesta. Z opredelitvijo značilne srednjeveške
podobe mesta, ki jo tvorijo elementi: grad, reka, mestno obzidje, mestno tkivo,
vrednostni poudarki, naloga opredeli termin mestna veduta, ki postane predmet
varovanja (glej poglavje Zgodovinska analiza razvoja mesta Škofja Loka).
Naslednji korak predstavlja določanje vedutnih koridorjev. Določitev območij iz
katerih je vidna mestna veduta (razgledišča), je predstavljal ključen korak, saj se težave
v praksi kažejo ravno zaradi nedefiniranih meja vedutnih koridorjev. To je omogočila
analiza vidnosti, ki je bila narejena z digitalnim modelom vidnosti v programu ArcMAP
10.5. Kot osnova analize so bili vključeni podatki laserskega skeniranja površja. Ti so v
modelu prikazani kot oblak točk, kateri so videni iz določenih razgledišč. Za potrebe
analize vidnosti je model prikazal razgledišča iz katerih je možna mestna veduta.
Terenski pregled preveri analizo v realnem prostoru in omogoči kartiranje razgledišč.
Ker naloga upošteva pomen usklajevanja dveh navidezno nasprotujočih družbenih
procesov, razvoj in varstvo, naloga jasno opredeli razloge za določitev vedutnih
koridorjev in njihovo zavarovanje. Izbor vedutnih koridorjev je potekal po
transparentnih postopkih odločanja, z vzpostavitvijo meril vrednotenja (glej poglavje
Določanje vedutnih koridorjev).
Da bi predlagani zavarovani vedutni koridorji kar najbolje stopili v veljavo, naloga
fizično opredeli lokacije vrednotenih razgledišč in meje vedutnih koridorjev. Znotraj
koridorjev poda specifične usmeritve rabe prostora oz. določila ki jih morajo lastniki
parcel upoštevati, da se ohranijo mestne vedute. Predlog varovanja vedut bi lahko
služil kot strokovna podlaga, ki jo je treba vključevati v upravljanje s prostorom na
ravni občine (glej poglavje Predlog varovanja vedut).
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2

PREGLED OSNOVNIH POJMOV

2.1

VARSTVO IN RAZVOJ

Varstvo in razvoj, dva navidezno nasprotujoča si družbena interesa, sta pogosto vzrok
za konflikte pri umeščanju rab v prostor. Že v svojem bistvu si termina nasprotujeta.
Varstvo po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika pomeni prizadevanje, da se
nekaj ohrani. Torej besedo varstvo lahko razumemo kot varovanje določenega stanja.
Medtem ko beseda razvoj, po definiciji Slovarja slovenskega jezika, izhaja iz glagola
razvojnost, pomeni postopno spreminjati.
Varstvo je, kot razlaga Marušič (2001: 9), »občutje potrebe po ohranjanju in
varovanju«. Je nekaj trajnega, kar človek nosi s seboj že od svojih najbolj zgodnih
obdobij razvoja razuma in zavedanja. Tako varstvo, človekovo obnašanje in zavest niso
le vrline današnjega časa, le njihove podobe se kažejo v bolj izrecni in očitni podobi.
»Aktiven pristop k varovanju je morda videti kot nelogično početje. Človekova
aktivnost je namreč po svoji naravi usmerjena v spreminjanje stanja, v razvoj.«
(Marušič, 2001: 9).
Razvoju pa, kot aktivnemu procesu, katerega rezultat je rast ali sprememba, ni mogoče
pripisati končnega stanja. Je konstanta življenja, ki zaradi širjenja števila prebivalstva in
njegovih potreb spreminja fizični prostor in ga prilagaja sebi v prid.
2.1.1 Zakaj ohranjamo kulturno dediščino?
»Historizacija preteklosti nas opozarja na to, da lahko preteklost ohranjamo samo zaradi
enega samega razloga: da je že minila in je zgolj zaradi tega zanimiva.« (Černe, 2007:
111). Zakaj je kulturno dediščino vredno ohranjati, kljub razvoju, ki stremi v
prihodnost? Zakaj se oklepamo preteklosti, medtem ko se družba in prostor
transformirata s silnicami razvoja?
Navezanost na minljivo in odnos do kulturne dediščine se zdita tuja v sodobnem svetu
in njeni kapitalistično naravnani družbeni ureditvi, kjer preračunljivost in racionalizem
usmerjata spremembe v prostorskem razvoju.
Pa vendar, človeštvo za razvoj potrebuje zgodovino in zgodovinski spomin. Tako
spomin kot zgodovina sta osnovni entiteti človekove identitete. Kulturna dediščina ima
tako izjemen pomen za oblikovanje naše kulturne in s tem tudi nacionalne identitete. Z
njo se razvije močan čut pripadnosti in s tem tudi odgovornost. Ohranjanje kulturnih
vrednot, ki so rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja skozi zgodovino, je še
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posebej pomembno v sodobnem času. Močni procesi globalizacije namreč prinašajo vse
večje poenotenje, izginjanje vsega tradicionalnega in lokalnega (Kulturne …, 2009).
Poleg tega globalizacijo zaznamujejo hitre spremembe; politične, gospodarske,
družbene in tudi psihološke spremembe posameznika. Dediščina pa vzpostavlja občutek
stabilnosti in kontinuitete ljudem in družbi. Od tod torej velika potreba po vračanju v
preteklost, saj dediščina predstavlja protiutež negotovosti, ki jo globalizacija pospešuje.
Poleg tega kulturna dediščina predstavlja skupek podedovanih vrednot in odraža
procese družbe v zgodovini tudi v prostoru. Posreduje znanje in izkušnje preteklih
obdobij, krepi narodove samobitnosti, omogoča kakovost bivanja in predstavlja
potencial za razvoj in možnost trženja.
2.1.2 Dediščina kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja
Ohranjanje dediščine je tudi v interesu države. Varstvo se namreč ne oblikuje le kot
zavest človeka, temveč predstavlja aktiven odnos do okolja, kot vrsta delovanj, ukrepanj
in prizadevanj (Marušič, 2001). Tako načelo vzdržnega prostorskega razvoja, poleg
ekonomskega, socialnega in okoljskega, vključuje tudi kulturni vidik. »Ustrezen
prostorski razvoj s svojimi prostorskimi rešitvami mora omogočati trajnostno rabo
dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča degradacije dediščine ali
celo izgube dediščinskih (spomeniških) lastnosti, ki se morajo ohranjati za sedanje in
bodoče generacije. Dediščina je neobnovljiv vir, ki potrebuje za svoj obstoj aktivno
(upo)rabo, vendar le do določenih meja.« (Strokovne zasnove…, 2008: 7).
2.1.3 Negativni prizvok kulturne dediščine
Pogosto ima kulturna dediščina v prostorskem načrtovanju negativen prizvok. Lastniki
nepremičnih kulturnih dediščin so pri njihovih prenovah omejeni z zelo strogimi
varstvenimi pogoji. Pogosto zaradi visokih stroškov vzdrževanja dediščine in zaradi
neodgovornosti objekte zanemarijo. Dediščina je prepuščena propadanju, obenem pa ob
neustreznem vključevanju strokovnjakov ovirajo potencialen razvoj objekta in območja.
Za vzdrževanje objekta je namreč odgovoren lastnik. Dotrajan objekt, ki ogroža
življenje, zdravje ljudi in ne opravlja več svoje funkcije, pa se lahko poruši.
Zavarovanje tako ni zagotovilo za ustrezno ravnanje z dediščino.
Dobro upravljana kulturna dediščina se vklaplja v prostorski in socialni kontekst in s
svojo varovalno naravnanostjo ne zavira razvoja območja. Z zakonom lahko in moramo
zavarovati vredne dosežke, vendar ne smemo pozabiti, da razvoj potrebuje prostor
(Kulturne …, 2009: 2).
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2.1.4 Dediščina kot razvojni dejavnik in prostorski potencial
Klub varstvenim načelom naj bi se kulturno dediščino obravnavalo kot razvojni
dejavnik in prostorski potencial. Dediščina namreč »svojo raznovrstnostjo in kvaliteto
predstavlja pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial.«
(Strokovne zasnove …, 2008). Da lahko kulturna dediščina prispeva k razvoju, mora
biti vzpostavljena povezava med varovanjem in razvojem oz. mora biti dediščina
razvojno naravnano upravljana.
Prepoznavanje večplastnosti razvojnega potenciala in posledično kapitala varovanih
območij je ključni vzvod za doseganje varovalno-razvojnih ciljev. Z aktiviranjem
razvojnih potencialov in lokalnih razvojnih virov pasivno varstvo preide v aktivno
varstvo.
Razvoj in varstvo sta na prvi pogled dva nezdružljiva pojma, ki se hkrati pojavljata v
prostoru. Marušič (2011) koncept iskanja ravnotežja med ekonomskimi, naravnimi in
kulturnimi vrednotami razvojnih in varstvenih silnic imenuje ustvarjalno varstvo.
V tej besedni zvezi se skriva bistvo krajinskega planiranja, ki usklajuje razvoj in varstvo
v prostoru. Golobič tako krajinsko planiranje opredeli kot »preprečevanje ali vsaj
omejevanje degradacije okolja na minimum, medtem ko kolikor je le mogoče
ustvarjalno odgovarjamo na človekove razvojne potrebe.« (Golobič, 2014).
2.2

VREDNOTENJE KULTURNE DEDIŠČINE

Ohranjanje preteklosti je potreba družbe in predstavlja pomemben dejavnik v razvoju
identitete in čuta pripadnosti posameznika. Upoštevajoč, da preteklost obsega vse, kar
se je že zgodilo, se pojavi vprašanje, kaj vse ohraniti. Vsega namreč ne moremo
ohraniti, saj bi s tem zanikali razvoj. Vrednotenje in pripisovanje vrednostnih lastnosti
omogočata selekcionirano ohranjanje nam vrednih atributov.
Katera pa so tista merila vrednotenja, ki vplivajo na ohranjanje kulturne dediščine v
današnjem času in prostoru?
Kdo postavlja ta merila za vrednotenje različnih zgodovinskih vrednosti kulturne
dediščine in ali se merila vrednotenja spreminjajo med zgodovino?
Ohranjamo torej tisto, kar se nam zdi vredno oz. kar v družbi predstavlja kulturno
vrednoto. V zgodovini je bil odnos do kulturne dediščine različen. Spreminjanje meril
vrednotenja kulturne dediščine je posledica splošne spremenljivosti družbe v zgodovini
in generiranja družbenih vrednot, zato večne umetnostne vrednote ne obstajajo (Jukka,
1999). »Vsaka doba je imela svoj poseben odnos do preteklosti, sprejemala jo je ali
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odklanjala, jo za vsako ceno ohranjala ali v celoti odstranjevala, bila do nje pazljiva ali
brezbrižna.« (Fister, 1979: 29).
Čeprav je zgodovinsko pojmovanje kulturne dediščine specifično, Fister (1979) in
Jukka (1999), zaradi velikega miselnega preskoka, obravnavanje dediščine razdelita na
sodobno ter tradicionalno konservatorstvo.
Tradicionalna opredelitev kulturne dediščine je temeljila na univerzalni vrednoti, ki so
jo predstavljala umetniška dela, ki so poudarjala ustvarjalčevo individualnost in
kreativo. Spomeniški pojem se je nanašal izključno na umetniška dela, ki so bila
zgrajena s spomeniškim namenom. Ohranjanje se je nanašalo na avtentičnost
primarnega stanja spomenika in njegovega sporočila. To sporočilo so posamezne
skupine ljudi izrabljale za krepitev moči in prikazovanje svoje vodilne vloge, pogosto
kot simbol institucionalizma, države, vladarja, cerkve, ideologije. Umetnine in
arhitekturne stvaritve so bile privilegij elit in širokim množicam pogosto nedostopne.
Zametki sodobnega konservatorstva segajo v 18. stoletje, ki je karakterizirano s
fundamentalnimi spremembami vrednot družbe. Nova paradigma temelji na konceptu
relativnosti in univerzalni vrednoti ustvari nove razsežnosti. Posameznik postaja vse
bolj pomemben, vendar njegov osebni odnos ni več edino merilo za vrednotenje.
Zavedanje kulturne raznolikosti omogoči drugačno vrednotenje kulturne dediščine.
Dediščina se vrednoti v odnosu z njenim specifičnim kulturnim, fizičnim in časovnim
kontekstom. Spomeniki in ostala dediščina postanejo objektivnejše priče preteklega
razvoja, saj gre za iskanje objektivne vrednosti stvaritev kulturne dediščine. Nov način
historizacije atributom pripiše nov smisel, saj njihov pomen ne izhaja iz prvotnega
namena dela, temveč jim spomeniško vrednost pripišemo moderni subjekti. Danes
kulturna dediščina krepi vedenje o preteklosti in priča o dosežkih družbe, ki so del
razvojnega procesa. Izražena je s preprostostjo in dostopnostjo širši množici, saj je
»vsaka človekova stvaritev last vsega človeštva in vsakega posameznika« (Fister, 1979:
29).
2.2.1 Merila vrednotenja kulturne dediščine
Spomeniško varstvo v imenu javnega interesa identificira spomeniške lastnosti
predmetov in prostora, zato je vrednotenje osrednja strokovna naloga spomeniškega
varstva (Pirkovič, 1993). Z upoštevanjem prostorskih celot in vrednot kulturnega okolja
povezuje znanja temeljnih strok v teoretske pristope konservatorstva, restavratorstva in
arheologije (Varstvo kulturne …, 2017).
Vrednotenje kulturne dediščine pomeni odločanje o njeni usodi, saj je to postopek, od
katerega so odvisne vse naslednje spomeniškovarstvene odločitve in iz katerega v
končni posledici izhajajo vsi varstveni ukrepi (Pirkovič, 1993). Čeprav je vrednotenje v
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svoji osnovi subjektivno, naj bi delo spomeniškega varstva temeljilo na poglobljenih
študijah in delovalo objektivno, kolikor je to sploh mogoče.
Vendar pa na področju vrednotenja ne obstaja splošno sprejete in priznane
metodologije. V našem prostoru je Pirkovičeva v svoji doktorski disertaciji Osnovni
pojmi in zasnova spomeniškega varstva v Sloveniji definirala metodologijo vrednotenja
in opredelila merila vrednotenja, po katerih naj bi danes delovalo spomeniško varstvo.
Oprla se je Unescov sistem vrednotenja predlogov za vpis na seznam svetovne
dediščine.
Merila vrednotenja kulturne dediščine (Pirkovič, 1993):
Avtorsko in razvojno merilo
S tem merilom ocenjujemo kulturne spomenike in spomeniška območja, ki pomenijo
pomemben člen stopnje razvoja. Gre za prispevek razumevanja nekega razvoja
spomenika ali razvoja izbranega območja. Predstavlja nepogrešljiv in izviren prispevek
k razumevanju razvoja nekega območja.
Tipološko merilo
Tipološko merilo predstavlja značilen primer spomeniške zvrsti – tipa. S svojo
pogostostjo in razširjenostjo takšni objekti prispevajo k regionalni in lokalni barvitosti
kulturne dediščine.
Zgodovinsko-pričevalno merilo
S tem merilom vrednotimo objekte in območja, ki pričajo o vplivnih zgodovinskih
procesih.
Kulturno-civilizacijsko merilo
Z njim vrednotimo kompleksne spomeniške pojave, predvsem spomeniške celote in
območja, v katerih se prepletajo različne spomeniške vrednote. Treba je oceniti vsak
element posebej in vzajemno učinkovati vse spomeniške vrednote. Ponavadi govorimo
o raščenih arhitekturnih celotah, naselbinski dediščini, kulturni krajini ipd.
Prostorsko merilo
Z njim določimo vlogo spomeniškega objekta v njegovem geografskem, vizualnem in
funkcionalnem prostoru in odnos, v kakršnem je objekt s prostorom.
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Škofja Loka, srednjeveško mesto, se uvršča med najbolj ohranjene in pomembne
primere zgodovinsko-urbanističnega in arhitekturnega razvoja slovenskih mest
(Avguštin, 1988). Leta 1987 je bilo mesto zavarovano kot kulturno-zgodovinski
spomenik, kar pomeni, da smo kot družba njene srednjeveške značilnosti mestnega
razvoja prepoznali kot nekaj pomembnega, vrednega.
Merila vrednotenja kulturne dediščine so v nalogi opredeljene v namen utemeljitve
varovanja srednjeveške podobe mesta. Ta namreč v kasnejših korakih naloge
postane osnova za opredelitev termina mestna veduta, ki postane predmet
varovanja.
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3

PRAVNE OSNOVE VAROVANJA VEDUT

Različne dejavnosti in rabe, ki se pojavljajo v prostoru, se morajo zaradi varstva
dediščine seznaniti z omejitvami in prednostmi že na ravni strateških prostorskih aktov
in upoštevati varstvena načela, ki zagotavljajo ohranitev kulturne funkcije dediščine v
prostoru.
Varstvo naj bi bilo tako vključeno v procese od priprave razvojnih načrtov do izdajanja
dovoljenj za posege in naj bi zahtevalo sodelovanje na vseh ravneh, od urbanistov,
investitorjev in konservatorijev, ter vključevalo in obveščalo javnost (Strokovne
zasnove …, 2008).
3.1

VAROVANJE VEDUT V TEMELJNIH PROSTORSKIH PODLAGAH

Temeljni strateški prostorski dokument, Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
poudarja pomembnost vključevanja kulturne dediščine v prenovo, oblikovanje mest in
naselij. Pomembna točka strategije je tudi arhitekturna prepoznavnost mest, ki pri
načrtovanju in urejanju mest stremi k uravnoteženemu in oblikovno skladnemu
prostorskemu razvoju mest in omenja pomembnost ohranjanja vedut kot dela
prepoznavnosti mest:
»Z oblikovanjem naselij se varuje podobo, merilo in krajinski okvir, sanira vidno
degradirane prostore in ustvarja novo arhitekturno prepoznavnost v sožitju z
obstoječimi kvalitetami prostora. Pri tem se spoštuje značilnosti prostora in podedovane
vrednote ter naravne vrednote, poudarja oblikovne vrednote naselja in varuje
dominantne poglede, z načrtno prenovo ohranja zgodovinska naselja oziroma njihove
dele, zlasti tiste, ki so naselbinska dediščina.« (Strategija …, 2004: 37).
Varstvo vedut za posamezne občine je bolj konkretno opredeljeno v Občinskem
prostorskem načrtu občine (OPN), kot podlaga za vse sprejete prostorske akte na ravni
občine.
Občinski načrt Škofje Loke tako v svojem 28. členu z naslovom Usmeritve za
urbanistično oblikovanje naselij navaja pomembnost ohranjanja prepoznavne podobe
naselja kot celote, zlasti z ohranjanjem kulturne dediščine in drugih kakovosti prostora.
Pri načrtovanju podeželjskih naselij se upoštevajo in ohranjajo vaška jedra in drugi
kakovostno oblikovani objekti kulturne dediščine objektov ter njihova podoba v krajini.
Pri oblikovanju urbanega območja Škofje Loke je treba varovati značilne vedute na
staro mestno jedro.
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29. člen Koncepta razvoja mesta Škofje Loke že bolj jasno določa varovanje:
»Varuje se poglede na ustvarjene dominante (cerkev, grad ...) in naravne dominante v
prostoru (Kamnitnik, hrib Sten, Krancelj z grajskim hribom).
Z Ljubljanske ceste z J roba Frankovega naselja ter s Kidričeve ceste od mostu čez Suho
do centra mesta se varuje sekvence pogledov na staro mestno jedro Škofje Loke z
Loškim gradom ter poglede na cerkev Sv. Križ v Puštalu. Vedute na Loški grad in
cerkev Sv. Križa se varuje tudi z območja Kamnitnika. Z območja starega mestnega
jedra se varuje poglede na cerkev Sv. Križa v Puštalu.« (Občinski … , 1988:103).
73. člen z naslovom Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja
kulturne dediščine pa določa ohranjanje varovanih vrednot, kot so:
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih, cerkvah,
gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne
dediščine),
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi z njega),
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute,
- itd.
Prav tako podrobni Občinski prostorski načrt občine Škofja Loka (2014; OPPN) varuje
vedute na prostorske dominante in veleva ohranitev vidnosti naselij, ščiti pred
neustreznimi umestitvami transformatorskih postaj, energetskih objektov in čebelnjakov
ter prepoveduje višanje obstoječih gabaritov stavb, zaradi pomembnosti ohranitve vedut
mestne vedute.
3.2

VAROVANJE VEDUT NA PODROČJU VARSTVA KULTURNE
DEDIŠČINE

Namen akta o razglasitvi spomenika je zagotovitev ohranjanja zgodovinskega izročila,
kulturnih in drugih vrednot razglašenega območja ter njihovih sestavnih delov, kakor
tudi njegov usklajen razvoj.
Pri pripravi prostorskih aktov je tako skladno s 74. členom Zakona o varstvu kulturne
dediščine (2008) treba upoštevati varstvo kulturne dediščine in v akt vključevati ukrepe
varstva. »Upoštevanje varstva je treba zagotoviti v vseh fazah priprave prostorskega
akta, še posebej tistih njegovih delov, ki so neposredna za izdajanje soglasij za posege v
dediščino.« (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 2008: 74. člen; v nadaljevanju
ZVKD).
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Specifične zahteve varstva kulturne dediščine se vključujejo v prostorsko načrtovanje
tako, da se pri načrtovanju upoštevajo varstveni režimi zavarovanih območij in
kulturnih spomenikov. Dediščina je namreč po Zakonu o kulturni dediščini varovana z
vpisom dediščine v register (ZVKD: 11. člen) in pridobitvijo statusa spomenika
(ZVKD: 12., 14., 17. člen).
V Registru kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulturne
dediščine, so poleg varstvenega režima dediščine tudi identifikacija, opis spomenika, tip
enote dediščine in njegova povezava z drugimi prostorskimi enotami.
ZVKD (13. Člen) prav tako določa, naj akt o razglasitvi spomenika državnega pomena
obsega vplivno območje, ki naj bi se določilo z namenom celotnega ohranjanja
dediščine in preprečevanja njenega uničenja. Vplivno območje (3. člen) je opredeljeno
kot »širša okolica nepremičnega spomenika ali dediščine, ki je določena z
zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in socialnega vidika«
V vplivnem območju je prav tako določen varstveni režim, pristojna kulturnovarstvena
služba pa postavlja pogoje, pod katerimi je možen določen poseg, ter način delovanja
obstoječim rabam (Strokovne zasnove, 2008).
Enote, vpisane v register kulturne dediščine, Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije vključi v Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, ki jih je treba
obvezno upoštevati pri pripravi in sprejemanju aktov s področja urejanja prostora.
Strokovne zasnove vključujejo splošna načela ohranjanja dediščine, seznam enot
kulturne dediščine in varstvene režime za ohranjanje dediščine.
Sprejem prostorskega akta, ki ne upošteva in ne vključuje strokovnih zasnov v
prostorskem načrtovanju, naj bi imel pravne posledice. Investitor nedovoljenega posega
je dolžan plačati odškodnino za razvrednotenje dediščine. ZVKD (14. Člen) namreč
veleva, da kulturnovarstveni akti ne smejo biti v nasprotju s strokovno zasnovo varstva
kulturne dediščine.
Poleg strokovnih zasnov mora pripravljavec akta od pristojnega ministrstva pridobiti
Smernice varstva kulturne dediščine. Na podlagi strategije varstva dediščine, aktov o
varstvenih območjih dediščine, aktov o razglasitvi in ob smiselni uporabi prikaza
vrednotenja dediščine v prostoru se opredelijo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo
v prostorskem aktu.
Vedute so posredno in neposredno varovane z režimi varovanja dediščine v Strokovnih
zasnovah varstva kulturne dediščine v posameznih občinah. Strokovne zasnove namreč
vsebujejo varstvene režime za enote registrirane kulturne dediščine. Glede na to, da
mora pripravljavec pri sprejemanju aktov s področja urejanja prostora kot obvezno
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sestavino za presojo vplivov na nepremično dediščino upoštevati Strokovne zasnove za
varstvo dediščine, vedute ne bi smele izginjati.
Režimi registrirane kulturne dediščine, posplošeni glede na tip dediščine, v katerih so
posredno in neposredno zavarovane vedute (Strokovne zasnove…, 2008):
Režim za varovanje stavbne dediščine
Zlasti se varujejo:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti);
- gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova;
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina,
stavbno pohištvo, barvo, detajli itd.);
- funkcionalna zasnova v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru;
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z
niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in
površin, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb);
- prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih
objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.).
Varuje se tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane
stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.
Režim za varovanje spominske dediščine
Zlasti se varujejo:
- avtentičnost lokacije;
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta;
- vsebinski prostorski kontekst območja z okolico in vedute.
Režim za varovanje vrtnoarhitekturne dediščine
Zlasti se varujejo:
- kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze);
- kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture);
- naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.);
- funkcionalna zasnova z navezavo na stavbno dediščino oz. stavbe in površine, ki so
pomembne za delovanje celote;
- podoba v širšem prostoru z navezavo na okoliški prostor.
Režim za varovanje naselbinske dediščine
Zlasti se varujejo:
- zgodovinski značaj naselja;
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-

naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih
prostorov);
odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom;
prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki);
prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.);
naravne in druge meje rasti ter robovi naselja;
podoba naselja v prostoru (gabariti, oblike strešin, kritina);
odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega);
stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema itd.).

Režim za varovanje dediščinske kulturne krajine
Zlasti se varujejo:
- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine);
- odprti prostor pred urbanizacijo;
- procesi sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (tradicionalna raba);
- tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva;
- način navezave na stavbno in naselbinsko dediščino oz. grajeno strukturo.
Prav tako veljajo tudi splošni režimi, ki veljajo za vse tipe dediščine:
- kulturna dediščina se načeloma varuje in ohranja na mestu samem;
- varuje se tudi ustrezno veliko območje okoli dediščine, z namenom preprečitve
neposrednih in posrednih negativnih vplivov na dediščino;
- na objektih ali območjih dediščine niso dovoljeni tisti posegi ali takšni načini
izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in njihovo materialno
substanco, ki jo nosi;
- možni so tisti posegi in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine
ali zvišanju njene vrednosti.
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Slika 1: Območja kulturne dediščine v Škofji Loki (prirejeno po PISO …, 2017).

Pravne osnove varovanje vedut v teoriji predstavljajo jasno varovanje kulturnih
spomenikov v prostorskem načrtovanju.
Objekti znotraj zavarovanih območij so varovani z akti o razglasitvi kulturnih
spomenikov. Njihove meje varovanja so fizično določene. Poleg tega so spomeniki
varovani tudi z vplivnimi območji, katerih namen je varstvo prostorske integritete,
pričevalnosti in dominantnosti dediščine. Znotraj zavarovanih območij veljajo režimi
urejanja prostora, v strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine pa so dokaj jasno
opredeljeni cilji varstva zavarovanih območij.
Težave v praksi se kažejo, ker vedutni koridorji pogosto segajo izven meje
zavarovanih območij. Veduta je namreč definirana kot pogled na nekaj, kar je
težje opredeljivo, sploh v formalnem smislu.
Ker je pogled subjektiven pojem, ki si ga v prostorskem načrtovanju in določilih
varovanja vsak lahko razlaga v svoj prid, so poleg obstoječih varstvenih režimov
potrebni tudi fizična določitev razgledišča spomenika in določitev meje vedutnega
koridorja. Za ohranitev mestne vedute so, na parcelah znotraj koridorjev, nujna
jasna določila rabe prostora in usmeritve strukturne oblikovanosti prostora.
Vedute, ki so zavarovane v Občinskem prostorskem načrtu občine Škofja Loka, so
opredeljene zelo splošno in fizično nedoločljivo, poleg tega so zavarovani le staro
mestno jedro (odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke kot
kulturnega spomenika) in posamezni objekti v njem, manjka pa celovita
obravnava vedut na mesto.
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4

ZGODOVINSKA ANALIZA RAZVOJA MESTA ŠKOFJA LOKA

Loško ozemlje je bilo poseljeno že v neolitiku, vendar pa je današnjo podobo Škofje
Loke zaznamoval predvsem srednji vek. Staro mestno jedro Škofje Loke v urbanistično
arhitektonskem pogledu predstavlja kulturno vrednoto, ki je od leta 1988 razglašena za
kulturno-zgodovinski spomenik. »Srednjeveška podoba mestnega jedra z delno
ohranjenim obrambnim sistemom in ohranjenim predmestjem, vrsta ohranjenih
posameznih stavb znotraj obzidja, prezentirana arheološka dediščina in lokacija na
sotočju obeh Sor na terasi pod vrhom Kranclja, kot zaključena celota predstavlja našo
vrhunsko arhitekturno dediščino.« (Odlok o razglasitvi ..., 1988: 2). S svojo vedutno
podobo se mesto uvršča med najbolj ohranjene in pomembne primere zgodovinskourbanističnega in arhitekturnega razvoja slovenskih mest (Avguštin, 1988).
Skozi zgodovino je družba škofjeloški srednjeveški značaj prepoznala kot nekaj
vrednega. Temu v prid je deloval tudi dvignjen položaj mesta, kar je pripomoglo k
ohranjenosti srednjeveškega mesta. Škofja Loka je namreč nastala na premišljeni
strateški legi, zadaj varovanega zaledja Krancelj ter s prednjo obrambo sotočja reke
Sore.

Slika 2: Srednjeveško mesto Škofja Loka.
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4.1

PRVI DEL ZGODOVINSKE ANALIZE

Namen prvega dela zgodovinske analize je seznanitev s prostorskim razvojem mesta
Škofja Loka. Loške karte razvoja poselitve in stare fotografije mesta prikažejo
prostorske spremembe od neolitika dalje. Bolj podroben vpogled v srednji vek razkrije,
katere so tiste entitete v prostoru, ki predstavljajo srednjeveško podobo mesta Škofja
Loka.
4.1.1 Neolitik, začetek stalnega naseljevanja narodov
Loško ozemlje je bilo poseljeno že v neolitiku. Narodi so se začeli stalno naseljevati in
spreminjati prostor. Gozdove so počasi začeli krčiti za namene kmetovanja in obrti.
Leta 973 se prvič omenja naselbino Lonca. Poleg nje so bile že razvite ostale
posamezne naselbine, medtem ko današnje staro jedro Škofje Loke, čez Selško Soro, še
ni obstajalo.
Lonca, danes Stara Loka, je predstavljala takratno upravno, cerkveno in gospodarsko
središče loškega ozemlja, ki se je razprostiralo na desnem porečju reke Save, od Krope
do Mavčič. Loško ozemlje je bilo last cesarja Otona II, ki je Lonco dal v fevd
freisinškemu škofu. Tako še danes župnija v Stari Loki predstavlja eno vplivnejših in
najstarejših župnij v Sloveniji.
Izbira območja naselitve središča je bila strateška lega. S postavitvijo postojanke in
izgradnjo zgornjega stolpa na zelenem zaledju hriba Krancelj so škofje lahko nadzirali
dohode v Poljansko in Selško dolino, kot del pomembne trgovske poti iz Gorenjske na
Primorsko in naprej v Italijo ter iz Štajerske v Soško dolino, Čad in Tolmin (Blaznik,
1973).
4.1.2 Srednji vek, nastanek mesta Škofja Loka
V 13. stoletju je blizu središča Lonca, čez Selško Soro, počasi začelo nastajati mesto
Škofja Loka. Širok pomol sotočja Selške in Poljanske Sore je služil kot obramba, zeleno
zaledje vzpetine Krancelj pa je predstavljalo odlično strateško lokacijo za nastanek
srednjeveškega mesta.
Prostora na dvignjeni terasi ni bilo veliko; tloris s pravokotno obliko parcel dokazuje
srednjeveško načrtovano, kolonizacijsko poreklo. Razporeditev parcel okoli
podolgovatega glavnega trga kaže na racionalnost ter optimalno predvidevanje obsega
gradnje.
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Na zemljišču, ki je obrobljalo tržni prostor, so si trgovci, obrtniki in kolonisti postavili
svoje domove in uredili vrtove. Prvotne hiše v mestu so bile lesene, s čeli obrnjene proti
cesti in krite z dvokapno streho.
Odmaknjenost stare utrdbe na Kranclju od hitro rastočega mesta je imela za posledico
izgradnjo loškega gradu leta 1215. Tik nad mestom ležeč grad je predstavljal bolj
učinkovito varstvo vse bolj tržno naravnanemu mestu.
Mestno obzidje se je prvič omenjalo leta 1314 in je objemalo le zgornji trg. Avguštin v
svoji knjigi Srednjeveška mesta domneva, da je bil Spodnji trg obzidan naknadno, med
leti 1397 in 1401. Predstavljal je vlogo naselja, kot razbremenilna funkcija
prenaseljenosti. Pozicioniran vzporedno z Mestnim trgom se povezuje z manjšimi,
prečnimi ulicami in prehodi, ki so ohranjeni še danes.
Mesto z razširjenim obzidjem, s petimi mestnimi vrati in obrambnimi stolpi, je
predstavljalo del značilne srednjeveške obrambne funkcije mesta. Kamnito obokana
Selška vrata še danes predstavljajo enega najbolj ohranjenih in impozantnih dramatičnih
dohodov v naša srednjeveška mesta. Južno stran dohodov v mesto so nadzirala
Poljanska vrata. V mesto so vodila čez vodni obrambni jarek, katerega ostanki so vidni
še danes. Iz Lontrga v smeri predmestja Karlovca so vodila spodnja poljanska vrata, na
vzhodni strani mesta, za današnjim špitalom, pa vzhodna vrata. Stolp in vrata so bili
pozicionirani preko vodnega jarka in so z lesenim mostom vodili na prostor današnjega
predmestja Studenec. Pri kašči, na današnji lokaciji Lahovega mostu, pa so bila v
obzidju manjša vratca, kjer je imel čevljarski ceh v Sori stope za čreslo. Mostu še ni
bilo, saj zaradi varnosti v tem stoletju še ni bilo varno povečevati povezav z zunanjim
svetom (Avguštin, 1988).
Že zelo zgodaj so nekatere objekte postavili tudi izven obzidja. To so bile mestne
pristave, mlini, gospodarska poslopja in kmetijska zemljišča, ki so pripadala mestnemu
prebivalstvu. Iz njih so se kasneje razvila predmestja.
Srednjeveški fevdalizem 14. stoletja je prinesel prostorske spremembe podeželja. Z
načrtno kolonizacijo za dobičkom so izsekavali gozd na Sorškem polju in drugod ter
pridobivali kmetijske površine, kjer so se začele razvijali vasi. Podolžna parcelacija
Sorškega polja je vidna še danes. Po končani sistematični kolonizaciji je bilo loško
ozemlje poseljeno v taki meri, da vse do 16. stoletja na loškem podeželju ni bilo več
potrebe po novem naselju (Blaznik, 1973).
Renesansa je prinesla vidne spremembe prostora znotraj mestnega obzidja. Zunanjščina
stavb se je spremenila. Hiše so se zaradi širjenja stanovanjskega prostora s svojo širšo
stranjo obrnile proti trgu, prehodi med hišami so izginili in tako se je mestno tkivo
začelo združevati. Zaradi potreb dodatnega prostora se je dvignila višina dodatnega
nadstropja. Ta sprememba je vplivala na prostorski značaj ulic in trgov.
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Arhitekturni značaj Spodnjega trga je bil drugačen mestnemu trgu. Hiše so bile
enonadstropne, kazale so elemente lesene gradnje. Arhitektura spominja na kmečko
stavbarstvo, kar kaže na priliv prebivalcev podeželja.
Za razliko od enotne sklenjene gradnje Spodnjega in Zgornjega trga je severni del mesta
arhitekturno bolj raznolik. Med trgoma in mostovi čez Selško Soro je bil predel pridržan
za posebne gradbene potrebe mesta, fevdalca ali cerkve. Večinoma se je prostor pozidal
v 16. Stoletju.
Klobovsova ulica poteka vzporedno z obema trgoma in je povezala mestno jedro z
gradom. Ulica je ostanek nekdanje gospodarske poti, ki je povezovala dvorišča oz.
vrtove hiš, ki so stale ob zahodni stranici mestnega trga. (Avguštin, 1988).

Slika 3: Tloris srednjeveške Škofje Loke. Lijakasta trga tvorita osrednjo hrbtenico mesta, severni del
mesta predstavlja prostorsko razgiban del, zahodni del mestnega tkiva pa Klobovsova ulica povezuje z
gradom. (Zgodovinske karte mest, 15. Marec 2017)

Znotraj mestnega obzidja, poleg meščanskih hiš, trgov, gradu in cerkve, je nastala
bogata arhitekturna dediščina, ki dviguje vrednost kulturnemu spomeniku mesta Škofja
Loka
.
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4.1.3 17. stoletje, urbanizacija loškega podeželja
Z upadanjem turških nevarnosti se je loško podeželje urbaniziralo. Mestne pristave,
Karlovec, Trata, Studenec in Kapucinsko predmestje so do zdaj predstavljali le agrarno
obrtniško podrast mesta, po 16. stoletju pa so se začeli stalno uveljavljati. Vsa štiri
predmestja predstavljajo obcestni tip naselja, kjer so se mešali kmečko mestni elementi
arhitekture, kar kaže na njihov izvor mestnih pristav.

Slika 4: Srednjeveško mesto in njegova predmestja (Gappnig, 1697, cit. po Blaznik, 1973).

KARLOVEC
Predmestje, varovano med Krancljem in Poljansko Soro, se je raztezalo južno od
srednjeveškega mestnega jedra. Značilnost Karlovca so bile obrti, npr. usnjarstvo, ki so
za svoje delovanje potrebovale več prostora, vode, onesnaževale so okolje in zato v
mestnem jedru niso bile zaželene.
Za arhitekturo predmestja v 16. stoletju je značilen strnjen zidan stavbni kompleks na
začetnem severnem delu naselja. Južni del naselja je ostal lesen, kar kaže na postopno
rast predmestja od mestne strani. Naselje se uvršča se med najpomembnejše ostaline
nekdanjih predmestij na Slovenskem, ima tudi status kulturnega spomenika, na žalost pa
je predmestje hitro izgubilo svojo podobo, zaradi kasnejših dozidav.
STUDENEC
Terasa med mestnim obzidjem in Selško Soro je v srednjem veku predstavljala eno od
povezav z zunanjim svetom. Vezanost na vodo je pomenila izgradnjo mlinov, žage,
usnjarstva kot del mestnih pristav.
Območje je ostalo redko poseljeno do leta 1930, ko so se tu nastanile delavnice obrti,
gasilski dom, čez vodo pa so se pojavile tudi prve hiše (Štukl, 1981).
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Slika 5: Nepozidan Studenec v 17. stoletju (Gappnig, 1967, cit. po Loški muzej, 2017).

PUŠTAL
Naselje stoji na desnem bregu Poljanske Sore in ima dohod iz srednjeveške utrdbe čez
Puštalski most, ki ga v srednjem veku še ni bilo – oviral bi namreč utrdbeni sistem
vodnega jarka. V naselju Puštal so značilne kmečke hiše z izjemo puštalskega gradu.
Nad naseljem je vzpetina Hribec z baročno cerkvijo iz prve polovice 18. stoletja, kjer se
odpira eden najlepših pogledov na Škofjo Loko (Štukl, 1981).
TRATA
Predmestje Trata, danes preimenovano Grajska pot, se nahaja zahodno od zgornjega
Karlovca v bregu proti loškemu gradu.
Nekdaj je bilo prav tako mestna pristava, kjer so imeli prebivalci mesta vrtove, travnike,
ki so segali prav do vrha Kranclja.
V 18. stoletju je Trata doživela spremembe, saj se je število hiš občutno zmanjšalo. V
kasnejših obdobjih še te hiše, ki so ostale, s hišno numeracijo priključili Karlovcu in
spremenili ime naselja. (Štukl, 1981).
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Slika 6: Razglednica Škofje Loke okoli leta 1920. Prikazuje predmestje Karlovec, Puštal in puštalski
grad, puštalski most, ki se je pojavil v 19. stoletju, vrtove na Kranclju in mestno veduto (neznani avtor,
1920, cit. po Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2017).

KAPUCINSKO PREDMESTJE
Predmestje je na južni strani starega srednjeveškega jedra. Z jedrom je povezano s peš
brvjo in kapucinskim mostom. Ta je predstavljal del srednjeveške obrambe. Ime
predmestja je dobilo po kapucinskem samostanu iz leta 1707. Ta je sicer pospešil rast
predmestja, vendar je predmestje ostalo redko poseljeno do 20. stoletja. Prostor je
doživel izrazite spremembe po letu 1930, ko so zaradi nove povezave uredili avtobusno
postajo, podrli nekaj hiš in postavili blokovsko naselje na Novem svetu (Štukl, 1981).
STARA LOKA
Vas leži na levem bregu nad vodno teraso Selščice. Od ostalih predmestij se razlikuje,
saj je nastala pred srednjeveškim starim delom Škofje Loke.
Iz freisinškega dvorca se je v 9. stoletju razvila Starološka graščina s parkom. Mnoge
hiše v Stari Loki so nastale kmalu po nastanku cerkve. Postavljene so bile okoli cerkve
in graščine.
V 17. in 18. stoletju se je Loka širila proti srednjeveškemu mestnemu središču ter v
smeri sosednjega naselja Binkelj, a je še ohranjala lastno prostorsko identiteto.
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Izguba funkcije upravnega središča freisinških škofov v 19. stoletju je prinesla tudi
porušenje stolpov, obzidja in vodnega jarka graščine. (Štukl, 1981).
Danes ima območje status kulturne dediščine, saj vaško jedro z ohranjeno tlorisno
zasnovo in značilno strnjeno obcestno zazidavo predstavlja zgodovinsko pričevalno
vrednost z ambientalnimi kakovostmi (Register …, 2017).
4.1.4 18. stoletje
Iz cehovskih organizacij se je razvila obrt, ki so jo meščani širili v predmestja. O večji
širitvi poselitve izven obzidja še ne moremo govoriti. Do 2. svetovne vojne je tako
prostor med vasmi in mestom ostajal prazen.
Lahko pa govorimo o prostorskih spremembah znotraj mestnega obzidja. V 19. stoletju
je barvito renesančno poslikavo pisane Loke prekril plastični arhitekturni dekor.
(Avguštin, 1998). Prav tako se je spremenila podoba gradu. Uršulinke, ki so prevzele
klariški samostan, so leta 1892 porušile osrednje stolp značilne kvadratne oblike.
Njegove temelje so nato šele v začetku 70. let 20. stoletja restavrirali. Grad so povezali
z uršulinskim samostanom in porušili del obzidja. Do danes so se ostanki obzidja
ohranili le na južnem pobočju med gradom in Mestnim trgom. Vzhodno in južno stran
Lontrga je obdajal mestni jarek »graben«, ki so ga zasuli konec 18. stoletja. Stoletje
kasneje so v njem zasadili kostanjev drevored (Blaznik, 1973; Avguštin, 1998).
19. stoletje pomeni izgubo funkcije upravnega središča freisinških škofov. Državna
oblast zaseže loško ozemlje. Prišlo je do slabitve gospodarskega razvoja in stagnacije
širjenja mesta (Planina, 1976).

Slika 7 (levo): Še prisoten osrednji stolp v 17. stoletju (Valvazor, 1689, cit. po Loški muzej, 2017)
Slika 8 (desno): Stari Lahov most pred 2. svetovno vojno. Šeširjev dimnik je spremenil mestno veduto.
Danes je tu parkirišče z visoko drevnino, ki onemogoča mestno veduto (neznani avtor, cit. po Loški
muzej , 2017).
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Slika 9: Škofja Loka s Hribca v 19. stoletju (neznani avtor, 19. stoletje, cit. po Loški muzej, 2017).
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4.2

OPREDELITEV PODOBE MESTA IN MESTNIH VEDUT ŠKOFJE LOKE

Škofja Loka se uvršča med najbolj ohranjene in pomembne primere zgodovinskourbanističnega in arhitekturnega razvoja slovenskih mest. Dvignjen položaj mesta je
pripomogel k temu, da se je njena značilna srednjeveška podoba ohranila do danes.
Kot opisuje Avguštin v svoji knjigi Srednjeveška mesta, ima Škofja Loka več skupnih
točk z značilnimi srednjeveškimi mesti.
Odločilen trenutek za nastanek srednjeveških mest na večjem delu Slovenije je bila
namreč lega ob pomembni fevdalni postojanki. Varno zavetje pred nevarnim zunanjim
vplivom je omogočalo krit hrbet in obdanost z rečnim tokom.
Srednjeveška mesta so pogosto opredeljevali tudi vrednostni poudarki, saj v vedutah
dominirajo predvsem zvoniki, simbol cerkvene moči, kot protiutež pa se jim pridružijo
grajska poslopja z obzidjem in stolpi.
Poleg cerkva in gradov srednjeveška mesta, predstavljajo tudi meščanske hiše,
vzporedne ulice, ozki prehodi in sklenjeno stavbno tkivo, saj je bil srednjeveški prostor
znotraj obzidja zelo dragocen.
Od 13. stoletja naprej so značilni tudi samostani, dvorci, kašče in mestni špitali.
Meščanske hiše pogosto kažejo izjemno barvitost ornamentalno in figuralno poslikanih
fasad, kar je značilnost »pisane Loke«.
Za Škofjo Loko so značilna tudi srednjeveška predmestja, kot deli mestnih pristav,
vendar o njihovi primarni ohranjenosti danes težko govorimo.
Mestno obzidje in obrambni stolpi danes v taki podobi na žalost niso več vidni, medtem
ko rečni tok, grad, mestno tkivo z vrednostnimi poudarki in zeleno zaledje Kranclja
predstavljajo današnjo srednjeveško podobo Škofje Loke.
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Slika 10: Elementi srednjeveške Škofje Loke so nazorno prikazani na votivni sliki iz 17. stoletja.
Sopotniška Loka (neznani avtor, 1698, cit. po Loški muzej, 2017).

Na podlagi zgodovinske analize, starih posnetkov in risb naloga opredeli značilno
podobo mesta. Tvorijo jo srednjeveški elementi: Loški grad, reka Sora, mestno obzidje,
mestno tkivo, vrednostni poudarki in zeleno zaledje vzpetine Krancelj. Z opredelitvijo
podobe mesta, naloga definira termin mestna veduta Škofje Loke, ki postane predmet
varovanja.
Beseda veduta je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot »mesto,
krajina ali njun del, ki se vidi z določene točke«. Izraz se prav tako uporablja v likovni
umetnosti in označuje umetniško delo, zvesto po naravi posneto krajino. Namen
vedutnih upodobitev se je z zgodovino spreminjal. Od topografske opisnosti krajine do
upodabljanja slikovite podobe kraja v namene turizma ali zgolj umetnostno-ljubiteljsko
uprizarjanje krajine. Vedute v likovni umetnosti so vedno predstavljale ilustrativno
sredstvo za upodabljanje pogledov iz določene točke na neko pomensko celoto (Curk,
Premzl, 2004). V magistrski nalogi pomensko celoto predstavlja podoba mesta Škofje
Loke.
Mestne vedute Škofje Loke naloga opredeli kot vedute, poglede na izbrano mestno
podobo, ki so možni iz določenih razgledišč. Ker se gibanje opazovalca spreminja, je
možnih več mestnih vedut.
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4.3

DRUGI DEL ZGODOVINSKE ANALIZE

Za drugi del zgodovinskega razvoja je značilna urbanizacija loškega ozemlja s
prihodom industrializacije. Predmestja so se širila navzven in prihajalo je do
medsebojnega zlivanja naselij. Ker je bilo prostora med naselji vse manj, so se
posledično izgubljale mestne vedute.
4.3.1 Druga polovica 19. stoletja – začetek industrializacije
Izgradnja gorenjske železnice leta 1870 in industrializacija sta povzročili preobrat v
razvoju mesta. Proga se je mestu zaradi tehničnih lastnosti terena umaknila za 3 km.
Prinesla je izgubo pretoka prometne in trgovske poti skozi Škofjo Loko, poleg tega pa
jo ohranila »neokuženo z obrati«, ki bi v nasprotnem primeru z zavzetostjo površin ob
mestu vplivali na podobo Škofje Loke.
Ob železnici so se začele razvijati gospodarske dejavnosti in posledično rast
individualnih hiš, vendar je urbani razvoj potekal počasi.

Slika 11: Mestna veduta (neznani avtor, 1890, cit. po Loški muzej, 2017).
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Slika 12: Škofja Loka s Staro Loko v 19. stoletju. Urbani razvoj podeželja je potekal počasi, vasi so
ohranjale svojo identiteto (Potočnik, 1. pol. 19. st., cit. po Loški muzej, 2017) .

Prva svetovna vojna je leta 1928 prinesla izgradnjo vojašnice. Ob cesti vojašnice so
nastali obrati, delavnice in nastanitvene enote. Na območju Kamnitika so se posledično
počasi začele širiti stanovanjske hiše, prav tako smer proti Plevni in sosednjemu naselju
Suha.

Slika 13: Pogled s Kranclja. Fotografija prikazuje začetek širjenja stavb ob vojašnici (neznani avtor, pred
2. svetovno vojno, cit. po Loški muzej, 2017).
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Slika 14: Škofja Loka po 1. svetovni vojni. V ozadju se kažeta Kamnitnik, nekdanji kamnolom, ter
nepozidan prostor podeželja s cestno povezavo, ki je omogočala mestno veduto (Kramarič, med leti 1928
in 1947, cit. po Slovenski etnografski muzej, 2017).

Slika 15: Mestna veduta iz leta 1926. Fotografija dokazuje neposeljenost prostora med vasmi. Danes so
na tem mestu večstanovanjske stavbe ob Kidričevi cesti, nastale leta 1976 (neznani avtor, 1926, cit. po
Loški muzej, 2017).
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Slika 16: Mestna veduta iz severnega dela Škofje Loke. Veduto omogoča nepozidan del ob Kapucinskem
predmestju. Od leta 1960 tu stojijo višje večstanovanjske stavbe Novega sveta in zakrivajo veduto (Sadar,
cit. po Turistično društvo Škofja Loka, 2017).

Slika 17: Značilna, danes še prisotna mestna veduta ob glavni cestni povezavi pred 2. svetovno vojno
(Pipp, 1938, cit. po Turistično društvo Škofja Loka, 2017).

30

Ravnikar Ž. Določanje vedut Škofje Loke in smernice za njihovo ohranjanje.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

Slika 18: Fotografija mestne vedute med leti 1930 in 1945. Vrsta pogledov na mesto, ki jih je omogočala
nepozidana ravnica današnjega Demšarjevega naselja (Kramarič, med leti 1928 in 1947, cit. po Slovenski
etnografski muzej, 2017).

4.3.2 Po 2. svetovni vojni
Družbeno-politični sistem Jugoslavije po drugi svetovni vojni je prinesel prihod delovne
nove sile, zato se je povečala potreba po širjenju gradnje. Območje železnice je zraslo v
pravo industrijsko četrt. Leta 1960 so zgradili prve bloke v Frankovem naselju.
»Urbanizacija mesta se je razvijala nenačrtno, narekovale so jo trenutne potrebe,
kratkoročne ocene, navezene na obstoječa stanja in zemljiško lastništvo.« (Bernard,
1972: 280).
Zaradi širitve prebivalstva staro mestno jedro ni več zagotavljalo vseh funkcij
sodobnega mestnega prostora, zato se je razvilo novo središče kapucinskega predmestja
s centralnimi dejavnostmi (Hafner, 1965). Zahodno od kapucinskega samostana se je
leta 60 zaključila gradnja Novega sveta z desetimi stanovanjskimi bloki in osnovnimi
storitvenimi dejavnostmi.
Staro mestno jedro je k sreči ostalo ohranjeno, medtem ko so predmestja in loško
podeželje doživeli velike prostorske spremembe. Posledično so mestne vedute začele
izginjati.
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Z intenzivno individualno gradnjo so se začela notranje zapolnjevati že prej razvita
predmestja (Karlovško in Kapucinsko predmestje).
Nekatera nova predmestja pa so se izoblikovala iz prej redko poseljenih vasi in so
prerasla v večja stanovanjska naselja, ki so za rast izkoristila prazen prostor med
mestom. To sta Frankovo in Hafnerjevo naselje individualnih hiš, ki sta se zapolnjevala
še do leta 80, prav tako območje Kamnitnika, kjer so bloki nastali okoli 55 leta in
kasneje še ulice, Tavčarjeva, Potočnikova, z individualnimi hišami. Na Kidričevi cesti
so leta 1976 zrasle višje večstanovanjske stavbe. V 60. in 70. letih so individualne hiše
zapolnile tudi terase ob poplavni ravnici Sore. Tu je nastalo Demšarjevo predmestje z
novim sistemom ulic Sorške, Demšarjeve, Koširjeve, Suške in Ljubljanske.
Individualne hiše so leta 1966 z bloki zelo intenzivno zapolnile tudi naselje Pod plevno
ter Groharjevo naselje na drugem koncu mesta.

Slika 19: Škofja Loka s Puštalom. Nepozidana ravnica, na kateri so okoli leta 1960 zgradili individualne
hiše ulic Demšarjevega predmestja (Planina, 1935, cit. po Loški muzej, 2017).
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Slika 20: Mestna veduta po 1. svetovni vojni. Danes je tu Demšarjevo naselje (neznani avtor, po 1. Sv.
Vojni, cit po Loški muzej, 2017).

Slika 21: Fotografija iz leta 1939 prikazuje nepozidan prvi plan Stare Loke, kjer je okoli leta 1960 zraslo
Groharjevo naselje blokov (Struglec, 1939, cit. po Loški muzej, 2017).
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Slika 22: Gradnja blokov ob Kamnitniku, ob Partizanski cesti okoli leta 1955 (Mlakar, okoli leta 1955,
cit. po Loški muzej, 2017).

Z novo cestno povezavo starega mestnega jedra z železnico (Kidričeva cesta) se je
začela pozidava območja severnozahodnega dela mesta. Med 60. in 80. leti 20. stoletja
je nastalo veliko naselje Podlubnik z visokimi bloki in individualnimi hišami. Gre za
največjo plansko zgrajeno sosesko v Škofji Loki. Prav tako so se predmestja širila na
območju Vincarjev in Binkeljskega polja. Individualne hiše so zapolnjevale dragocen
prostor, predmestja so se spajala in ogrožala mestne vedute (Bernard, 1972;
Stanovanjski …, 2004; Planinina, 1976).
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Slika 23: Okrnjena mestna veduta. Fotografija je posneta pred izgradnjo naselja Podlubnik. Mestno
veduto je že načelo Novo naselje, leta 1961 pa je prvi plan fotografije zapolnil Podlubnik in veduta je
izginila (neznani avtor, 1961, cit. po Loški muzej, 2017).

4.3.3 90. leta 20. stoletja do danes
Z razpadom Jugoslavije se je začela deindustrializacija. Veliko podjetij je propadlo,
mesto je izgubilo delovno silo in potreba po intenzivni stanovanjski gradnji se je
ustavila.
Naselje Podlubnik se je do leta 1989 razširilo na vzhod z bloki. Prav tako so se v 80. v
Frankovem naselju pojavile večstanovanjske stavbe. Na splošno je bila zaradi upadanja
potrebe po intenzivni gradnji značilna rast enodružinskih hiš. Predvsem ta oblika
gradnje je povzročila spajanje naselij. Najintenzivneje se je širila na predelu Pod plevno.
Prav tako sta se v 80. in 90. z enodružinskimi hišami povečali naselji Suha in predel
Kamnitnika. Med leti 2000 in 2010 so v Kamnitniku zrasle še večstanovanjske stavbe,
preostala gradnja pa nastaja točkovno in zapolnjuje prostor med predeli mesta. Širjenje
trgovske dejavnosti je velik razmah v obliki gradnje trgovskih objektov in centrov
doživelo v začetku 90. let. Ob glavni mestni vpadnici, Kidričevi cesti, so se začele
pojavljati stavbe s centralnimi dejavnostmi, ki so se širile še leta 2010. Te vidno
vplivajo na krnenje mestnih vedut. Trgovski centri se še danes širijo, predvsem na
vzhodni strani mesta, na robu industrijske cone, ob Železnici, na Starem dvoru in na
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območju naselja Grenc (Stanovanjski …, 2004; Občina …, 2003; Prostorski
informacijski …).

Slika 24: Visoki izstopajoči bloki naselja Podlubnik (Podnar, 1995, cit. po Loški muzej, 2017).

Slika 25: V ozadju naselje Podlubnik (april 2017).
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Slika 26: Trgovski centri v naselju Grenc (Google street wiev, 13. marec 2017).

4.4

SINTEZA ZGODOVINSKE ANALIZE

Vrednosti srednjeveške podobe mesta so se Škofjeločani začeli zavedati v 20. stoletju.
Poizkusi ohranjanja so se začeli leta 1963, ko je takratna oblast sprejela Odlok o zaščiti
zgodovinskega območja mesta Škofja Loka. Izdelala se je urbanistična dokumentacija,
ki je kasneje služila kot del strokovnih podlag za izdelavo strategije prostorskega
razvoja Občine Škofja Loka.
V dokumentaciji so opredelili pomembnost ohranjanja nepozidanih zemljišč med
naselji, da bi ohranili čim več »značilnih in estetsko učinkovitih pogledov na mesto«
(Planina, 1967; Ureditev …, 1966: 14). Na žalost jim ni uspelo. Naselja so se spojila in
zakrila vedute. Zelo natančno so celo navedli, da območje med Kidričevo in Staro cesto
ostane nepozidano. Iz karte razvoja poselitve lahko vidimo, da se tega niso držali. Do
leta 2003 je na tem območju zraslo kar nekaj objektov, ki zakrijejo mestno veduto. V
večini gre za enodružinske hiše, med njimi pa je tudi najbolj pereče umeščen objekt –
bencinska črpalka, prav tako območje od Lahovega vse do Suškega mostu. Leta 1988 je
Škofja Loka prejela status kulturne dediščine. Stari mestni del s predmestji Karlovec,
Studenec, Stara Loka in zeleno zaledje Krancelj postane kulturno-zgodovinski
spomenik in predstavlja podobo srednjeveške Škofje Loke. Klub vsem vzgibom
ohranjanja vedute srednjeveške Škofje Loke izginjajo.
Še posebej so bile na udaru mestne vpadnice, kjer mestne vedute najbolj pogosto
pridejo do izraza, poleg tega so te poteze prisotne skozi zgodovino mesta. Mestne
vedute pa ne kazijo samo neprimerno umeščeni objekti, temveč tudi reklamni panoji.
Tako mestno veduto in srednjeveško cerkev na Ljubljanski cesti kazijo kozolci z
reklamnimi napisi.

37

Ravnikar Ž. Določanje vedut Škofje Loke in smernice za njihovo ohranjanje.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

Slika 27: Kozolci z reklamnimi napisi onemogočajo del mestne vedute na Ljubljanski cesti (marec 2017).

Na isti mestni vpadnici veduto zakriva trgovina Sint, zgrajena leta 1995, ki stoji na
Kidričevi cesti, prav tako naselje Pod plevno, ki je v 80. hitro zapolnilo prostor. Ta cesta
predstavlja pereče območje, saj se je z vzpostavitvijo železnice mesto še intenzivneje
širilo ob novi povezavi. Leta 2003 so mestno veduto s Kidričeve ceste zakrili še štirje
objekti centralnih dejavnosti, med njimi bencinska črpalka.

Slika 28: Bencinska črpalka je zakrila eno lepših mestnih vedut (marec 2017).
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Izginjanje vedut pa ne poteka le zaradi umeščanja objektov, temveč tudi s sajenjem
drevnine. Novejša, neustrezna zasaditev, od bencinske črpalke pa do stanovanjskega
objekta na Kidričevi cesti 2, zakriva eno najizrazitejših mestnih vedut, v kateri so zajeti
vsi srednjeveški elementi, poleg tega pa cesta predstavlja mestno vpadnico z veliko
frekvenco prometa in sprehajalcev.

Slika 29: Vpadljiva zelena poteza ob Kidričevi cesti (marec 2017).
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4.4.1 Razvoj poselitve Škofje Loke

Slika 30: Pomanjšana karta Razvoj poselitve Škofje Loke (glej prilogo A)
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5

DOLOČANJE ZAVAROVANIH VEDUTNIH KORIDORJEV

Določitev območij iz katerih so možne mestne vedute (razgledišča), je predstavljal
ključen korak, saj se težave v praksi kažejo ravno zaradi nedefiniranih razgledišč in
meja vedutnih koridorjev.
Prvi korak predstavlja analiza vidnosti (glej poglavje Analiza vidnosti). Opravljena je
bila v programu ArcMAP 10.5, kjer so bili kot osnova vključeni podatki laserskega
skeniranja površja, ki so za celotno območje Slovenije prosto dostopni na spletni strani
eVode. Lasersko skeniranje površja je metoda daljinskega pridobivanja prostorskih
podatkov iz zraka, pri kateri podatke o zemeljskem površju, objektih in vegetaciji
pridobimo na podlagi odboja laserskih žarkov (angl. Light Detection And Ranging).
Laserski skener, ki je nameščen na zračno plovilo, oddaja laserske žarke, ki se potem
odbijejo bodisi od tal bodisi od katere druge ovire, npr. drevesne krošnje, zgradbe, žice
električnega omrežja. Laserski skener beleži čas vračanja odbitih laserskih žarkov, zato
lahko iz položaja skenerja in časa potovanja laserskega žarka izračunamo mesto odboja
v 3D prostoru. Lidarski podatki so po končanem snemanju prikazani kot oblak točk, ki
so videni iz določenih razgledišč.

Slika 31: Značilna mestna veduta – stojišče prikaza oblaka točk na slikah 31 in 32 (marec 2017).
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Slika 32: Oblak točk, prikazan kot 3D model.

Slika 33: Površje prikazano kot oblak točk.
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Slika 30: Oblak točk, prikazan v prerezu.

Analiza vidnosti in terenski pregled sta omogočila nadaljnji korak, kartiranje vseh
razgledišč iz katerih je možen pogled na mestno podobo (glej poglavje Kartiranje
razgledišč).
Ker naloga upošteva pomen usklajevanja dveh navidezno nasprotujočih družbenih
procesov, razvoj in varstvo, naloga jasno opredeli razloge za izbor razgledišč, ki
postanejo del zavarovanih vedutnih koridorjev (glej poglavji Vrednotenje razgledišč
in Merila vrednotenja razgledišč).
V poglavju Sinteza vrednotenih razgledišč naloga razgledišča razvrsti v tri razrede
glede na skupno oceno vrednotenja. Namen vrednotenja razgledišč je bila izločitev
razgledišč, kjer je srednjeveška podoba sicer prisotna, vendar kakovost videnega ali
lastnosti razgledišča niso dovolj za vzpostavitev varovanih vedutnih koridorjev. Nato
naloga razgledišča, ki postanejo predmet varstva, podrobno opiše in strne razloge za
njihovo zavarovanost.
Na podlagi zavarovanih razgledišč, naloga predlaga karto zavarovanih vedutnih
koridorjev (glej poglavje Predlog varovanih vedut).
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5.1

ANALIZA VIDNOSTI

Za potrebe analize vidnosti v GIS je najprej izdelan rastrski digitalni model površja z
velikostjo slikovne celice 1 x 1 m (velikost piksla), ki predstavlja osnovni podatkovni
sloj pri analizi vidnosti z orodjem Visibility. Vidnost gradu je izračunana tako, da je
grad predstavljen s 1045 točkami (sistematična mreža 1 m x 1 m – posamezna točka
pokriva 1 m2), staro mestno jedro pa s 1402 točkami (sistematična mreža 5 m x 5 m –
posamezna točka pokriva 25 m2). Tako je srednjeveška podoba Škofje Loke v modelu
vidnosti predstavljena z 2443 točkami. Ker tehnologija Lidar temelji na pridobivanju
prostorskih podatkov iz zraka, so vse te točke locirane na strehah objektov.

Slika 31: Mestna podoba, predstavljena z 2443 točkami.

V modelu vidnosti so zajeta vsa območja znotraj radija 3 km, iz katerih je vidna
srednjeveška podoba mesta. Določitev meje radija je opredeljena s terenskim ogledom,
ki dokazuje, da se mestne vedute zunaj določenega radija ne pojavljajo.
Glede na to, da se naloga osredotoča na javno dostopen prostor, so bila v ta namen v
prostorskem modelu vidnosti izločena območja, ki prikazujejo vidljivost mestnih vedut
iz objektov in krošenj drevnine. Za boljšo grafično ponazoritev pojavnosti vedut in lažjo
interpretacijo podatkov v prostorskem modelu vidnosti niso bila izvzeta kmetijska
zemljišča, čeprav ne predstavljajo javnega prostora. V naslednjih korakih – pregledu
terena, kartiranju in vrednotenju razgledišč – se naloga osredotoči le na javno dostopen
prostor.
Prostorski model vidnosti določi oz. pokaže vsa območja, iz katerih je vidna vsaj ena
točka obravnavanih elementov. Ker so v analizi vidljivosti točke seštete, rumena barva
prikazuje razgledišča, iz katerih je vidna vsaj ena točka (1 m2 gradu ali 25 m2 mestnega
jedra). Z odtenki oranžne in rdeče število videnih točk narašča. Najtemnejši odtenek
rdeče predstavlja razgledišče s 1514 videnimi točkami, kar predstavlja 59,7 % vidljivost
vseh točk gradu in mestnega jedra.
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Model vidnosti prikazuje, da se mestne vedute pojavljajo znotraj mesta Škofja Loka,
nekatere pa so vidne tudi s Puštala, Veštra, Stare Loke in Trate.
Nadaljnji raziskovalni del naloge sestoji iz kartiranja razgledišč na terenu in vrednotenja
razgledišč z vzpostavitvijo meril vrednotenja.

Slika 32: Pomanjšana analiza vidnosti (glej prilogo B).

5.2

KARTIRANJE RAZGLEDIŠČ

Kartiranje razgledišč je potekalo na podlagi analize vidnosti in terenskega ogleda.
Mestne vedute so vidne z nepozidanih odprtih prostorov mesta in okoliških vrhov
vzpetin.
Naloga se osredotoča na javno dostopen prostor, ki predstavlja »prostor, ki ni zaseden z
zazidavo, je javno dostopen in prehoden za vsakogar brez omejitev« (Nikšič, 2003: 60).
Predstavlja nezamenljiv del strukture mesta in javnega življenja v njem. Kot ponazorita
Simoneti in Hudoklin, prazen prostor predstavlja bistvo vrča. Ker gre praviloma v
ekonomskem pogledu za neizrabljene lokacije, je prisotna stalna nevarnost pozidave
(Urejanje odprtega …, 1996), zato je pomembno, da se z nekaterih območij zavaruje
mestno podoba z vzpostavitvijo zavarovanih vedutnih koridorjev.
Odprti javni prostor se v Škofji Loki tako pojavlja v oblikah zelenih površin, trgov,
parkirnih površin, otroških in športnih igrišč, pokopališča, ulic cest in javnih poti.
Kmetijska zemljišča so bila pri kartiranju razgledišč izvzeta, prav tako razgledišča z
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okoliških vzpetin. Ta sicer omogočajo mestne vedute in prav tako predstavljajo javno
dostopna območja, vendar zaradi obvladljivosti podatkov niso bila vzeta v obravnavo.
Terenski pregled je pokazal tudi nekatera odstopanja od analize vidnosti. Srednjeveška
podoba je v modelu opredeljena kot množica točk, ki so locirane na strehah objektov.
Do odstopanja prihaja na razglediščih, ki na karti predstavljajo visoko število videnih
točk, v realnem stanju pa so vidni le vrhovi streh. Do odstopanja prihaja tudi zaradi
prevelike razdalje med razglediščem in objekti srednjeveške podobe. Veliko število
vidnih točk model prikaže z rdečo barvo, terenski pregled pa razkrije slabo vidnost
objektov zaradi prevelike razdalje.
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5.2.1

Kartirana razgledišča

Slika 37: Pomanjšana karta Kartirana razgledišča (glej prilogo C).
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5.3

VREDNOTENJE RAZGLEDIŠČ

Poglavje Pregled osnovnih pojmov že ugotovi, da razvoj in varstvo predstavljata dva
navidezno nasprotujoča družbena interesa zato je njuno usklajevanje v prostoru
izrednega pomena. Usklajevanje interesov in vrednotenje posledičnih posegov morata
temeljiti na transparentnih postopkih odločanja. Razlog za zavarovanje razgledišč in
njihovih vedutnih koridorjev je tako v nalogi jasno opredeljen.
Koraki odločanja morajo biti jasno opredeljeni, prav tako cilji in vrednostni sistem, ki je
podlaga za oblikovanje meril. Zunanji opazovalec tako lahko sodeluje pri nastajanju oz.
razumevanju rešitve (Marušič, 1998).
Izbor varovanih razgledišč in vzpostavitev vedutnih koridorjev zato temeljita na modelu
večkriterijskega vrednotenja razgledišč.
Da bi bilo krajinsko načrtovanje v svojem procesu transparentno, Marušič (1998) v
knjigi Metodološke osnove opisuje sistem, ki ga je vzpostavil Carl Steinitz. Gre za
različne oblike analiz oz. različne ravni preiskovanja za izvedbo določenega opravila.
Posamezni model je fleksibilen, možno je ponavljanje korakov, med zaporedji pa so
možne zamenjave.
I. modeli prikazovanja (angl. representation models),
II. modeli procesov (angl. process models),
III. modeli vrednotenja (angl. evaluation models),
IV. modeli sprememb (angl. change models),
V. modeli vplivov (angl. impact models),
VI. modeli odločitve (angl. decision models)
V nalogi je bil uporabljen linearni model vrednotenja s petstopenjsko vrstilno lestvico.
Ta pristop omogoča obdelovanje večjega števila kazalnikov, je preprost in temelji na
predpostavki, da so kazalniki med seboj neodvisni, ocene pa primerljive (Golobič,
2012)
5.3.1

Merila vrednotenja razgledišč

Staro mestno jedro se nahaja na dvignjenem položaju, zato je območij, iz katerih so
vidne mestne vedute, veliko. Izbor predlaganih zavarovanih vedutnih koridorjev je
potekal z vzpostavitvijo meril vrednotenja.
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-

VSTOPNA TOČKA V MESTO

Mestne vpadnice predstavljajo ceste, ki povezujejo središče mesta z njegovimi
zunanjimi deli, ostalimi vasmi, mesti. Pomenijo vstopno točko v mesto in prikažejo
njegovo zunanjo podobo. Vidna podoba mesta ljudem omogoča poistovetenje s
prostorom, krepnjenje kulturne identitete in ne nazadnje turistično prepoznavnost mesta.
Kot pravi Lynch, gre za preprost, samodejen odziv zadovoljstva prezence, ki izhaja
zgolj iz pogleda na mesto, ali priložnost sprehoda po njegovih ulicah. (Lynch, 1960).
Vstopne točke v mesto prav tako predstavljajo mostovi čez reko Soro, ki povezujejo
stari del mesta z ostalimi deli Škofje Loke. Zaradi izjemne postavitve se z mostov
odpirajo vedute, ki kar najbolj prikažejo bistvo srednjeveške podobe Škofje Loke.

Slika 33: Mestne vpadnice v Škofji Loki so kategorizirane kot regionalne ceste, obarvane z rdečo barvo.
Izjemo predstavljata Poljanska cesta in cesta skozi Puštal, ki nista kategorizirani kot regionalni cesti, pa
vseeno predstavljata južno in vzhodno vstopno točko v mesto (prirejeno po PISO …, 2017).

Preglednica 1: Lestvica vrednotenja merila vstopna točka.
Ocena
5
3

Razgledišče
Razgledišča, ki so del mestnih vpadnic ali mostov
Ostala razgledišča
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Slika 34: Mostovi predstavljajo vstopne točke v stari del mesta.

-

STARO MESTNO JEDRO

Poglavje Opredelitev podobe mesta in mestnih vedut Škofje Loke opredeli elemente
mestne podobe: reka, grad, mestno obzidje, mestno tkivo, vrednostni poudarki in zeleno
zaledje Kranclja.
Razgledišča so vrednotena glede na število elementov mestne podobe, vidnih z
razgledišča. Za opredelitev srednjeveške podobe Škofje Loke je potreben več kot en
viden element. Naloga se namreč ukvarja s podobo mesta in ne s posameznimi pogledi
na spomenike. Eden od dveh elementov mora biti grad. V starem mestnem jedru se
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namreč pojavijo posamezni pogledi mestnega tkiva, v katerih je v ozadju zajet zvonik
cerkve sv. Jakoba – vrednostni poudarek. Vendar pa ti pogledi še ne opredeljujejo
srednjeveške podobe Škofje Loke.
Staro mestno jedro je pod strogim režimom kulturne dediščine, zato naloga predvidi, da
se bodo posamezni pogledi na kulturne spomenika znotraj strogega centra ohranili,
osredotoči pa se na zunanjo podobo srednjeveškega mesta.
Ne glede na število elementov pa se ocena zniža za eno oceno, kadar veduto kazijo
neskladni prostorski posegi, a kljub temu ne v taki meri, da veduta ne bi več
predstavljala vredne podobe, ali pa je vidnost zelo slaba – v tem primeru se zniža še za
dodatno oceno.
Preglednica 2: Lestvica vrednotenja merila staro mestno jedro.
Ocena
Razgledišče
5
Razgledišča, iz katerih so vidni trije ali več el.
3
Dva vidna el.
X
En viden el.
*x izločitvena ocena

-

ZGODOVINSKA POTEZA

Zgodovinske poteze ulic in cest predstavljajo vrednost, saj pričajo o zgodovini prostora
in prostor bogatijo s historično arhitekturo. Zgodovinske prostorske poteze v Škofji
Loki še danes predstavljajo pomembne prometne povezave, znamenite vstopne točke v
stari del mesta, mostove in pretočne ulice z nanizanimi centralnimi dejavnostmi.
Preglednica 3: Lestvica vrednotenja merila zgodovinska poteza.
Ocena
5
3

Razgledišče
Razgledišča, ki so del zgodovinskih potez
Ostala razgledišča
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-

JAVNI ZNAČAJ

Z merilom je ovrednotena stopnja javnega značaja razgledišč oz. stopnja prisotnosti
opazovalcev vedut.
Preglednica 4: Lestvica vrednotenja merila javni značaj.
Ocena Razgledišče
5
Razgledišče, kjer se zadržuje ali prehaja veliko število pešcev ali vozil
3
Razgledišče, ki je namenjeno specifičnim uporabnikom (lokalni dovozi, parkirišča, nogometno
igrišče, predvideno območje stanovanj, pešpot na Hribec, cestni odseki z odsotnostjo pešcev)
1
Razgledišče z odsotnostjo opazovalcev (Primer razgledišča 31, ki je opredeljeno kot območje
drugih zelenih površin in predstavlja obrečno zelenico, na kateri se ne zadržujejo opazovalci
vedut.)

Pri vrednotenju je bila upoštevana tudi predvidena raba prostora. Primer je razgledišče
41 (trenutna raba kmetijsko zemljišče), kjer OPN predvideva gradnjo stanovanj, zato
razgledišče ni bilo izločeno, temveč ocenjeno z oceno 3.
-

VELIKOST RAZGLEDIŠČA

Daljša sekvenca pogleda omogoča intenzivnejše doživljanje gledanega, zato se
razgledišča, večja od 25 m2 ocenijo z oceno 5, razgledišča, manjša od 25 m2, pa z oceno
3. Namen merila je ovrednotiti razgledišča, ki predstavljajo cestne odseke, ki po svoji
dolžini izstopajo od drugih. Meja 25 m2 je določena na podlagi razmerja med vsemi
dolžinami cestnih odsekov. Krajši odseki, ki občutno izstopajo po svoji dolžini, so
namreč krajši od 5 metrov (njihova površina je manjša od 25 m2).
Z oceno 1 so ocenjena razgledišča, ki so opredeljena kot cestni odseki z visoko hitrostno
omejitvijo, njihova dolžina pa je prekratka za optimalno doživljanje vedute. Pri mestnih
vpadnicah zunaj strogega centra, kjer je povprečna hitrost prometa 70 km/h, je potrebna
vsaj 10 s prisotnost srednjeveške podobe v vidnem polju, da lahko govorimo o
optimalnem doživljanju vedute. Tako so cestni odseki, krajši od 194 m s hitrostno
omejitvijo 70 km/h, ocenjeni z najnižjo oceno.
Z oceno 1 so prav tako ocenjeni cestni odseki, krajši od 5 metrov, ki se nahajajo v
neposredni bližini daljših odsekov in je iz njih vidna ista kompozicija mestne vedute.
Primer je razgledišče 26, ki je ocenjeno z oceno 1. Leta 2003 so tam zgradili bencinsko
črpalko, ki zakrije eno lepših mestnih vedut. Razgledišče 26 predstavlja petmetrski
cestni odsek, deloma zakrit z objekti in drevnino, ki je le ostanek vedute, videne iz
razgledišč 19 in 20.
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Preglednica 5: Lestvica vrednotenja merila velikost razgledišča.
Ocena Razgledišče
5
Razgledišče, večje od 25 m2
3
Razgledišče, manjše od 25 m2
1
Razgledišče – cestni odseki z omejitvijo 70 km/h in krajši od 194 m
Razgledišče – cestni odseki, krajši od 5 metrov, ki se nahajajo v neposredni bližini
daljših odsekov in je iz njih vidna ista mestna veduta

Slika 40: Razgledišče 26 kot ostanek razgledišč, ki so se pred gradnjo bencinske črpalke pojavljala na
Kidričevi cesti.

-

PRISOTNOST KULTURNIH ENTITET

Če je v smeri pogleda na mestno jedro zajet še dodaten kulturni spomenik iz katerega
koli obdobja, to poveča vrednost veduti, zato se razgledišče oceni z najvišjo oceno.
Preglednica 6: Lestvica vrednotenja merila prisotnost kulturnih entitet.
Ocena Razgledišče
5
Razgledišče z dodatnim kulturnim spomenikom
3
Ostala razgledišča
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Preglednica 7: Tabela vrednotenja razgledišč.
Razgledišče

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Vstopna
točka
5
3
3
3
3
3
3
3
5
5
3
5
3
5
5
3
3
3
5
5
5
5
3
3
3
5
3
5
5
5
3
5
3
5
3
5
3
3
5
3
3
3

Staro
mestno jedro
3
4
5
5
4
5
3
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
3
5
3
3
5
4
5
3
5
5
5
4
5
5
5
3
5
5
5

Zgo.
poteza

Javni
značaj

Velikost
razgledišča

5
3
3
3
3
5
5
5
3
5
5
5
3
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
3
5
5
5
3
5

1
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
1
3
3
5
3
5
3
3
5
5
3
5

1
3
3
3
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
1
5
1
5
5
5
5
3
5
5
1
5
5
5
1
5
5
3
5
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Kulturne
entitete
5
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
3
5
3
3
3
3
5
3
3
3
3
5

Končni
rezultat
(%)
53
50
53
58
61
68
53
71
66
71
68
74
63
74
74
45
50
50
74
74
74
74
68
53
68
53
53
74
74
74
42
74
63
63
55
63
68
53
68
68
53
74
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5.3.2

Vrednotena razgledišča

Slika 41: Pomanjšana karta Vrednotena razgledišča (glej prilogo D)
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5.4

SINTEZA VREDNOTENIH RAZGLEDIŠČ

Seštevek ocen vrednotenja je razgledišča razvrstil v tri razrede. Razgledišča, ocenjena z
več kot 73 %, predstavljajo razred z najbolje ocenjenimi razgledišči, zato naloga
predlaga njihovo varovanje in vzpostavitev varovanih vedutnih koridorjev. V razredu ni
razgledišča z najvišjim seštevkom ocen, saj so vsa razgledišča ocenjena s 74 %
deležem.
Srednji razred predstavljajo razgledišča, ocenjena s 54–73 %, ki so prav tako predmet
vzpostavitve zavarovanih vedutnih koridorjev.
Namen vrednotenja razgledišč pa je bil izločitev razgledišč (razred z najmanjšim
potencialom), kjer je srednjeveška podoba sicer prisotna, vendar kakovost videnega ali
lastnosti razgledišča niso dovolj za vzpostavitev varovanih vedutnih koridorjev.
Preglednica 8: Vrednotena razgledišča, razvrščena v tri razrede.
Potencial
Najvišji potencial
Velik potencial
Najnižji potencial

Seštevek ocen vrednotenja (%)
Razgledišče
(>74 %)
12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 42
(54–73 %)
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 23, 25, 29, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40
(<53 %)
1, 2, 3, 7, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 31, 38, 41
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OPIS ZAVAROVANIH RAZGLEDIŠČ
Razgledišča, ocenjena z največjim in velikim potencialom, postanejo predmet varstva z
namenom, da se iz njih ohrani mestna veduta.
Razgledišča, ki zajemajo podobno kompozicijo mestne vedute, so združena v
posamezni vedutni koridor. Parcelam znotraj vedutnih koridorjev in parcelam razgledišč
so v nadaljnjem koraku naloge določene usmeritve in določila rabe prostora.
VEDUTNI KORIDOR A z razgledišči 33, 34, 35, 36

Slika 42: Vedutni koridor A.

Razgledišče 33 (53 %) omogoča eno izmed najizrazitejših vedut, saj je razgledišče
locirano na razgledni terasi cerkve sv. Križa na Hribcu. Vendar pa je razgledišče
omejeno s specifičnim krogom obiskovalcev in majhno površino razgledišča.
Razgledišče 34 (63 %) prav tako spada v srednji razred. Omogoča enako veduto kot
razgledišče 33, vendar predstavlja del mestne vpadnice s širšim krogom uporabnikov,
zato je ocenjeno z višjo oceno.

Slika 35 (levo): Razgledišče 33
Slika 36 (desno): Razgledišče 34
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Razgledišče 35 (63 %) omogoča odprt javni prostor, namenjen športu in rekreaciji. Ker
je območje namenjeno le specifičnemu krogu uporabnikov, je z merilom javni značaj
razgledišče dobilo oceno 3. Povprečje razgledišču zviša merilo Prosotnost kulturnih
entitet, saj je iz območja viden dodatni kulturni spomenik – cerkev sv. Križa na Hribcu.
Razgledišče 36 (74 %) predstavlja vstopno točko v mesto, saj z mostu omogoča vse
možne vidne srednjeveške elemente, razen grajskega obzidja.

Slika 37 (levo): Razgledišče 36
Slika 38 (desno): Razgledišče 35

VEDUTNI KORIDOR B z razgledišči 28, 30, 32

Slika 39: Vedutni koridor B.

Razgledišče 28 (74 %) obsega obrežno ravnico reke Sore in Sorško cesto. Omogoča
veduto z vidnimi el. gradu, mestnega tkiva, vrednostnega poudarka in Kranclja. Z
merilom prisotnost kulturnih entitet je razgledišče pridobilo dodatno točko, saj je v
veduti zajeta tudi cerkev sv. Križa na Hribcu.
Razgledišče 30 (74 %) predstavlja novo južno obvoznico, ki razbremeni stari del mesta.
Cesta z visoko hitrostno omejitvijo ni namenjena pešcem in kolesarjem, vendar zaradi
daljše dolžine razgledišča omogoča doživetje mestne podobe.
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Slika 40 (levo): Razgledišče 28.
Slika 41 (desno): Razgledišče 30.

Razgledišče 32 (74 %) je del južne mestne vpadnice, ki omogoča vidne el. gradu,
mestnega tkiva, Kranclja, vrednostnega poudarka in grajskega obzidja. Omogoča tudi
pogled na dodatno kulturno dediščino – cerkev sv. Križa na Hribcu.

Slika 50: Razgledišče 32.
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VEDUTNI KORIDOR C z razglediščem 42
VEDUTNI KORIDOR Č z razglediščem 40

Slika 51: Vedutni koridor C in vedutni koridor Č.

Razgledišče 40 (68 %) predstavlja mestni park Štemarje, ki povezuje stari del mesta z
loškim gradom. Vidni so el. gradu, obzidja in zaledja Krancelj.
Razgledišče 42 (74 %) je edino razgledišče, ki se nahaja znotraj starega dela centra.
Zajema el. gradu, obzidja in mestnega tkiva. Razgledišče zajema urejeno parkovno
površino in sprehajalno pot, ki vodi na grad.

Slika 52 (levo): Razgledišče 40.
Slika 42 (desno): Razgledišče 42.

VEDUTNI KORIDOR D z razglediščem 29

Slika 43: Shema lokacije razgledišča.
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Razgledišče 29 (74 %) je del mestne vpadnice, ki z Ljubljansko cesto povezuje Škofjo
Loko z Ljubljano. Kljub odsotnosti pešcev in visoki hitrostni omejitvi ima razgledišče
zaradi dolžine velik delež opazovalcev. Veduta zajema el. gradu, mestnega jedra,
vrednostnega poudarka, Krancelj in kar dve dodatna kulturna spomenika – cerkev sv.
Križa na Hribcu in cerkev v Suhi.

Slika 44: Vedutni koridor D.

VEDUTNI KORIDOR E z razglediščem 37
VEDUTNI KORIDOR F z razglediščem 39

Slika 56: Vedutni koridor E in vedutni koridor F.
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Razgledišče 37 (63 %) predstavlja območje kopališča v Puštalu. Omogoča skoraj vse
vidne srednjeveške el., razen obzidja.
Razgledišče 39 (68 %) predstavlja del mestne vpadnice, ki s Poljansko cesto povezuje
stari del mesta s Poljansko dolino.

Slika 45 (levo): Razgledišče 37.
Slika 46 (desno): Razgledišče 39.

VEDUTNI KORIDOR G z razgledišči: 19, 20, 21, 22, 23, 25

Slika 47: Vedutni koridor G.

Razgledišče 19 je ovrednoteno z najvišjo oceno (74 %). Predstavlja vstopno točko v
mesto, saj leži na mestni vpadnici (Kidričevo cesto), ki že od 18. stoletja povezuje
mesto z zunanjimi vasmi. Stopnja javnosti značaja razgledišča je ocenjena z najvišjo
oceno, saj Kidričeva cesta predstavlja prometno cesto s prisotnostjo pešcev in
kolesarjev. Razgledišče omogoča daljše doživljanje srednjeveške podobe, ki sestoji iz
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dobro vidnih štirih srednjeveških el.: loški grad, mestno tkivo, zeleno zaledje Krancelj
in vrednostni poudarek (zvonik cerkve sv. Jakoba, zvonik nunske cerkve).
Razgledišče 22 je prav tako uvrščeno v najvišji razred (74 %). Predstavlja sprehajalno
pot, ki povezuje stari del mesta s Kapucinskim predmestjem. Razgledišče je
zaznamovano s pretočnostjo pešcev in pogosto rabo klopi, ki so nanizane ob njej.
Merilo vrednotenja staro mestno jedro razgledišču pripiše najvišjo oceno, ker
predstavlja območje, iz katerega je poleg gradu, mestnega tkiva, vrednotnega poudarka
in Kranclja vidna tudi Selška Sora.

Slika 60 (levo): Razgledišče 19.
Slika 61 (desno): Razgledišče 22.

Razgledišče 21 (74 %) predstavlja vstopno točko v mesto, saj preko Lahovega mostu
stari del mesta z okolico povezuje že od 19. stoletja. Še danes je cesta pretočna s
prometom. Stopnja javnega značaja ulice je prav tako ocenjena z najvišjo oceno, saj
povezava predstavlja enega najbolj impozantnih prihodov v mesto. Daljši cestni odsek
se postopoma spušča v stari mestni del in omogoča veduto s srednjeveškimi el. gradu,
mestnega tkiva, vrednostni poudarek, Krancelj in vode.
Razgledišče 20 (74 %) predstavlja mestno vpadnico (Kidričevo cesto), iz katere so
dobro vidni srednjeveški el.: grad, mestno tkivo, Krancelj in vrednostni poudarek. Cesta
je zaznamovana s pretočnostjo kolesarjev, pešcev in avtomobilov, saj že od 19. stoletja
povezuje center mesta z železniško postajo.
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Slika 62 (levo): Razgledišče 21.
Slika 63 (desno): Razgledišče 20.

Razgledišči 23 (68 %) in 25 (53 %) sta uvrščeni v srednji razred (razgledišča z velikim
potencialom). Locirana sta na Stari cesti, ki že od 18. stoletja povezuje mesto z ostalim
svetom. Danes cesto obkrožajo enodružinske hiše Demšarjevega naselja, ki je v 90. letih
zasedle obrežno ravnico. Cesta danes ne predstavlja več vstopne točke v mesto,
povezuje pa mesto z zdravstvenim domom, zato je stopnja javnega značaja razgledišča
ocenjena z oceno 5.

Slika 48 (levo): Razgledišče 23.
Slika 49 (desno): Razgledišče 25.

VEDUTNI KORIDOR H z razgledišči 11, 12, 13, 14

Slika 50: Vedutni koridor H.
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Razgledišči 12 in 14 (74 %) predstavljata vstopni točki v mesto, ki z mostovoma
povežeta stari del mesta s Kapucinskim predmestjem. Zaznamuje ju velika pretočnost
pešcev, prisotnost skoraj vseh vidnih el. srednjeveškega mesta in zgodovinska
zaznamovanost.

Slika 51 (levo): Razgledišče 14.
Slika 52 (desno): Razgledišče 12.

Razgledišče 11 (68 %) se nahaja pred kapucinskim samostanom. Omogoča vidne el.
gradu, arhitekturni poudarek nunske cerkve in mestnega tkiva.
Razgledišče 13 (63 %) na cesti Novi svet ne predstavlja zgodovinske poteze, zato je
njen seštevek ocen nižji kot pri razgledišču 11.

Slika 53 (levo): Razgledišče 11.
Slika 70 (desno): Razgledišče 13.
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VEDUTNI KORIDOR I z razglediščem 5
VEDUTNI KORIDOR J z razglediščem 4

Slika 71: Vedutni koridor I in vedutni koridor J.

Razgledišče 4 (58 %) se nahaja na sprehajalni poti Podlubnik. Pot pogosto obiščejo
zlasti okoliške šole in vrtci. Prisotni srednjeveški el. zajemajo tudi reko Soro, ki sicer ni
vidna, vendar slišana.
Razgledišče 5 (61 %) zajema manjšo parkovno ureditev neposredno ob Sori in šolskih
centrih.

Slika 72 (levo): Razgledišče 4.
Slika 73 (desno): Razgledišče 5.
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VEDUTNI KORIDOR K z razglediščem 6

Slika 54: Vedutni koridor K.

Razgledišče 6 (68 %) se nahaja na Cesti talcev, ki je nekdaj povezala Staro Loko s
centrom Škofje Loke. Trenutno območje predstavlja neuradno parkirišče, predvidena
raba pa predvideva večstanovanjsko gradnjo. Naloga upošteva OPN, vendar nalaga, naj
zasnova objektov ohrani vsaj fragmente zavarovanega vedutnega koridorja (iz cest ali
odprtih javno dostopnih prostorov med objekti).

Slika 55: Razgledišče 6.
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VEDUTNI KORIDOR L z razgledišči 8, 15

Slika 56: Vedutni koridor L.

Razgledišče 8 (71 %) zajema mestno pokopališče, del Partizanske ceste in območje
bivše vojašnice (predvidena raba je mestni park). Stopnja javnega značaja razgledišča je
visoka, območja so del zgodovinske poteze, v veduti pa je zajeta tudi dodatna
spominska kulturna dediščina – pokopališče iz 19. stoletja.
Razgledišče 15 (74 %) zajema Kapucinsko predmestje, mestno vpadnico, glavno
avtobusno postajo in odprt javni prostor, nanizan okoli objektov storitvenih dejavnosti.
Karakterizirano je z veliko pretočnostjo pešcev in vozil. Del razgledišča je trenutno
namenjen parkiranju vozil, vendar ima območje velik potencial, da nekoč postane
urejen javni prostor v obliki trga/parka, zato je zavarovanje razgledišča ključno.

Slika 57 (levo): Razgledišče 8.
Slika 58 (desno): Razgledišče 15.
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VEDUTNI KORIDOR M z razgledišči 9, 10:

Slika 59: Vedutni koridor M.

Razgledišči 9 (66 %) in 10 (71 %) predstavljata mestno vpadnico, ki povezuje center
mesta s Podlubnikom. Del ceste (razgledišče 10) predstavlja zgodovinska poteza. Ta je
povezovala stari del centra Škofje Loke s Staro Loko. Vidni srednjeveški el. razgledišč
zajemajo grad, mestno tkivo in zvonik nunske cerkve.

Slika 80 (levo): Razgledišče 10.
Slika 81 (desno): Razgledišče 9.
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Večina razgledišč se nahaja neposredno na odprtih zelenih površinah (razgledišča 5, 8,
28, 35, 37, 40), posamezna razgledišča (4, 30, 32, 33, 34) pa se nahajajo ob zelenih
površinah.
V tem koraku naloga utemelji in dopolni tezo »Najbolj značilne vedute se lahko
ohranjajo tudi znotraj zelenega sistema mesta z vzpostavljanjem in oblikovanjem
koridorjev, ki predstavljajo odprt prostor v mestu.«
Zelen sistem je v tezi razumljen kot sistem bolj ali manj povezanih območij odprtega
prostora znotraj in zunaj mesta za katerega veljajo tudi določeni ukrepi. Večina
razgledišč se tako nahaja na odprtih zelenih površinah, katerih dejanska raba sovpada z
namensko rabo (OPN). V okviru namenske rabe zelenih površin veljajo določene
splošne usmeritve in omejitve, vendar je za ohranitev mestnih vedut potrebna
vzpostavitev zavarovanih vedutnih koridorjev. Zelene površine s svojo odprtostjo
omogočajo mestne vedute, za njihovo ohranitev pa je potrebna tudi opredeljena
strukturna oblikovanost prostora.
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6

PREDLOG VAROVANJA VEDUT

Naloga predlaga zavarovanje 42 razgledišč, združenih v 14 vedutnih koridorjev.
Karta predlaganih zavarovanih vedutnih koridorjev fizično opredeli lokacije vrednotenih
razgledišč in meje vedutnih koridorjev, znotraj katerih so v nadaljnjem koraku naloge
opredeljene še podrobne usmeritve rabe prostora.

Predlogi zavarovanih vedutnih koridorjev bi lahko služili kot strokovna podlaga, ki jo je
treba vključevati v upravljanje s prostorom na ravni občine. Odpravile bi se dosedanje
težave z izginjanjem vedut zaradi nejasnih fizičnih meja mestnih vedut. Vedutni
koridorji ne bi več predstavljali neopredeljenih pogledov, ki naj bi se ohranjali, temveč
specifične omejitve rabe prostora z namenom ohranitve znamenite podobe mesta.

Slika 81: Pomanjšana karta Predlog zavarovanih vedutnih koridorjev (glej prilogo E).
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6.1

USMERITVE, DOLOČILA RABE PROSTORA NA PARCELAH ZNOTRAJ
VEDUTNIH KORIDORJEV

0m

50m

100m

Slika 82: Pomanjšan prikaz varovanega vedutnega koridorja (glej prilogo F).

Vedutni koridor je sestavljen iz razgledišč (grafično prikazana z oranžno obrobo) in
meja vedutnega koridorja. Znotraj meja koridorja so opredeljeni usmeritve in določila
rabe prostora, ki jih morajo lastniki parcel upoštevati.
Ker vedutni koridorji zajemajo skupne elemente mestne podobe (grad, mestno obzidje,
zeleno zaledje Krancelj, mestno tkivo, reka Sora in vrednostni poudarki), se posamezni
vedutni koridorji med seboj lahko prekrivajo. Usmeritve in določila za parcele, ki so
hkrati del več vedutnih koridorjev, so zato poenotene.
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Slika 60: Pomanjšan grafični prikaz vedutnih koridorjev z opredeljeno namensko rabo in oznakami
območji z usmeritvami in določili (glej prilogo F in G).

Znotraj vedutnih koridorjev in razgledišč so grafično opredeljene namenska raba
prostora, številska označba parcel in številska označba območja, za katerega so
opredeljene usmeritve in določila rabe prostora. Te lastnikom parcel nalagajo omejitve
in usmeritve, ki jih morajo upoštevati z namenom ohranitve mestnih vedut. Usmeritve
so lahko zelo specifične (višina drevnine na parceli naj ne presega višine napušča
objekta) ali le splošne (prenova objekta naj ne izstopa od obstoječega stanja).
Za vse vedutne koridorje veljajo tudi naslednje skupne usmeritve in določila:
- Na območjih prometnih površin naj vizualno ne prevladujejo prometno-tehnične
rešitve.
- Znotraj vedutnih koridorjev je prepovedano postavljanje objektov in naprav za
oglaševanje. Objekti in naprave za obveščanje in usmerjanje so dovoljeni, vendar ne
smejo okrniti mestne vedute.
- Prostori za zbiranje komunalnih in gospodinjskih odpadkov naj bodo ustrezno
zamaskirani.
- Na območjih zelenih in kmetijskih površin, ki omogočajo mestno veduto, sta
prepovedana gradnja stavb in umeščanje kmetijskih objektov. Sajenje posamezne
drevnine je dovoljeno na način, da se ohranijo fragmente vedute.
- Za posamezna območja (oznaka v usmeritvah *UR) naj se upošteva natečajna
rešitev podjetja Ravnikar Potokar arhitekturni biro d. o. o., ki je prejela prvo
nagrado na natečaju Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra škofje
Loke ter ureditev obrežja obeh Sor, 2013.
- Stavbe kulturne dediščine naj se prenavljajo v skladu z zahtevami varstva kulturne
dediščine (oznaka v usmeritvah *KD).
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Usmeritve, določila rabe prostora za posamezen vedutni koridor:
VEDUTNI KORIDOR A

Slika 85: Shematski prikaz lokacije ved. kor. A.

Slika 86: Fotografija ved. kor. A.
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Slika 87: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga F)
in označen prerez ved. kor. A.
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Parcele
Kranclja naj
ostanejo v
enakem ali
večjem
deležu
gozdnatosti.

Višina
drevnine se
ohranja do
najnižjega
dela fasade
gradu.

Objekti
znotraj starega
mestnega
središča naj
ohranijo
višinske
gabarite,
njihova
prenova naj bo
v skladu z
zahtevami
varstva kult.
dediščine.
Drevnina na
parcelah
zasebnih
vrtov, ne sme
presegati
višine
napušča.

Višina
obrežne
vegetacije
naj ne
presega
napušča
stavb.

Parkirišče naj se
ozeleni,
da
avtomobili niso
v vidnem
polju s
Hribca in
z glavne
ceste v
Puštalu.

Razgledišče,
športno
igrišče:
na
območju
zelenih
površin
je
prepovedano:

LEGENDA
Parkiranje prepovedano
Gradnja stavb ni dovoljena
Vmeščanje kmetijskih objektov ni dovoljeno
Prepovedano postavljanje objektov in naprav za oglaševanje
Drevored ni možen
Na območju naj vizualno ne prevladujejo prometno-tehnične
rešitve
Slika 88: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.
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Na
parcelah
zasebnih
vrtov
višina
drevnine
ne sme
presegati
višine
obcestne
ograje na
razgledišču.

Razgledišče,
cesta
skozi
Puštal.
Prepovedano:
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Usmeritve in določila za vedutni koridor A:
OBMOČJE 1
Namenska raba: Površine za oddih, rekreacijo in šport
Parcele: Št. 12/10, 29/4
Razgledišče
Ob robovih parcele 12/10 morajo vertikalni elementi dopuščati mestno veduto.
Na parceli 29/4 naj se spontana raba sanira, površina pa uredi v skladu z namensko
rabo. Vertikalni elementi naj dopuščajo mestno veduto, videno z razgledišča parcele
931/2.
OBMOČJE 2
Namenska raba: Stanovanjske površine
Parcele: Št. 16/6, 7/2, 16/2, 95/3
Na parcelah zasebnih vrtov višina drevnine ne sme presegati višine obcestne ograje na
parceli 16/2. Območje mora ostati odprto, zato dodatna gradnja objektov ni dovoljena.
Ostali objekti na območju stanovanjskih površin naj ohranijo višinske gabarite, njihova
prenova pa naj ne izstopa od obstoječega stanja.
OBMOČJE 3
Namenska raba: Druga območja centralnih dejavnosti
Parcele: Št. 90/1, *56
Razgledišče
Drevnina na pobočju Hribca (parcela 90/1) naj se vzdržuje do višine, ki omogoča
mestno veduto.
*KD
OBMOČJE 4
Namenska raba: Površine cest
Parcele: Št. 931/2, 95/4
Razgledišče
Parcela 931/2 – cesta skozi Pušal in parcela 95/4 – pot na Hribec
*KD
OBMOČJE 5
Namenska raba: Območja voda
Parcele: Št. 959/3, 1068/3
Višina obrežne vegetacije naj ne presega napušča stavb, ki se nahajajo ob reki.
OBMOČJE 6
Namenska raba: Ostale prometne površine
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Parcele: Št. 29/24, 29/23
Parkirišče naj se ozeleni, da avtomobili niso v vidnem polju s Hribca in glavne ceste v
Puštalu. Drevnina naj se načrtuje tako, da se omogočajo fragmente vedute.
Parcele: Št. 29/25, 931/2, 185/4
Razgledišče
Obcestne ureditve morajo omogočati mestno veduto.
OBMOČJE 7
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Na zasebnih zemljiščih naj drevnina ne presega višine napušča stavbe.
Območje klavnice na parcelah 619/1, 619/3 se preuredi v parkovno površino.
*UR
*KD
OBMOČJE 8
Namenska raba: Gozdna zemljišča
Parcele: Št. 501/78, 501/177, 500/1, 501/80
Parcele Kranclja naj ostanejo v enakem ali večjem deležu gozdnatosti.
OBMOČJE 9
Namenska raba: Območje zelenih površin
Park: Parcele 537, 542
Parcele grajskega parka ostanejo v enakem ali večjem deležu gozdnatosti.
*UR
*KD
Druge urejene zelene površine:
Parcele: Št. 546, 548/1:
Višina drevnine se ohranja do najnižjega dela fasade gradu.
*UR
*KD
OBMOČJE 10
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcela: Št. *132
Škofjeloški grad
*KD
OBMOČJE 11
Namenska raba: Druga kmetijska zemljišča
Parcela: Št. 500/2
Nova ureditev naj ohranja pogled na mestno obzidje.
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OBMOČJE 12
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcela: Št. *231
Cerkev sv. Jakoba
*KD
Za ohranitev vedutnega koridorja A je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 24.

VEDUTNI KORIDOR B

Slika 89: Shematski prikaz lokacije ved. kor. B.

Slika 90: Fotografija ved. kor. B.
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Slika 91: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga F)
in označen prerez ved. kor. B.
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Parcele
Kranclja naj
ostanejo v
enakem ali
večjem deležu
gozdnatosti.

Višina
drevnine se
ohranja do
najnižjega
dela fasade
gradu.

Objekti znotraj
starega mestnega
središča naj
ohranijo višinske
gabarite, njihova
prenova naj bo v
skladu z zahtevami
varstva kult.
dediščine. Drevnina
na parcelah
zasebnih vrtov, ne
sme presegati višine
napušča.

Znotraj zelenih in kmetijskih
površin je sajenje posamezne
drevnine dovoljeno, vendar do
višine, ki omogoča mestno
veduto. Na območju je
prepovedano:

Slika 92: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.

Usmeritve in določila za vedutni koridor B:
OBMOČJE 13
Namenska raba: Druge urejene zelene površine
Parcele: Št. 29/22, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/2, 12/12, 12/9, 12/11
Posamezna drevnina je dovoljena, vendar naj ne presega napušča stavb ob reki.
OBMOČJE 14
Namenska raba: Najboljša kmetijska zemljišča
Parcele: Št. 29/13, 29/11, 29/7, 29/59, 29/6, 29/21, 29/1, 29/5, 29/19
Sajenje posamezne drevnine je dovoljeno.
OBMOČJE 15
Namenska raba: Površine cest
Parcela: Št. 954/13
Razgledišče
Obcestni prostor poljanske obvoznice naj omogoča mestno veduto.
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Razgledišče,
poljanska
obvoznica:
obcestni
prostor
naj
omogoča
mestno
veduto.
Prepovedano:
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OBMOČJE 16
Namenska raba: Druge urejene zelene površine
Parcele: Št. 133/1, 177, 175/10, 175/11, 175/14, 175/18, 173, 17
Razgledišče
Območje predstavlja zeleni odprti obrežni prostor. Drevnino je možno saditi, vendar ne
sme zakriti mestne vedute in cerkve na Hribcu. Parkiranje na odprti zeleni površini ni
dovoljeno, saj imajo prebivalci temu namenjene parkirne prostore na svojih parcelah.
Dokler programa klavnice ne zamenja parkovna ureditev, je na parceli 133/1
priporočeno sajenje višjih grmovnic/manjših dreves, da se zakrije pogled na skladišče
(parcela 619/1). Višina drevnine naj se vzdržuje do višine napušča objekta na parceli
*358.
*KD
*UR
OBMOČJE 17
Namenska raba: Površine cest
Parcela: Št. 1037
Razgledišče
Sorška cesta omogoča eno daljših sekvenc mestne vedute, zato ob cesti ni možna
vzpostavitev drevoreda.
OBMOČJE 18
Namenska raba: Območje okoljske infrastrukture
Parcela: Št. 29/76
Zasebna hiša naj se odstrani, območje naj se krajinsko arhitekturno uredi tako, da
dopušča mestno veduto.
OBMOČJE 19
Namenska raba: Najboljša kmetijska zemljišča
Parcele: Št. 29/9, 29/8, 808/1, 895/5
Obrečna vegetacija naj se vzdržuje.
OBMOČJE 20
Namenska raba: Najboljša kmetijska zemljišča
Parcele: Št. 975/20, 954/11, 945/12

OBMOČJE 21
Namenska raba: Površine cest
Parcele: Št. 931/4
Razgledišče
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Obcestni prostor naj omogoča mestno veduto.
Za ohranitev vedutnega koridorja B je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 1, 3, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12.

VEDUTNI KORIDOR C

Slika 93: Shematski prikaz lokacije ved. kor. C.

Slika 94: Fotografija ved. kor. C.
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Slika 95: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga F)
in označen prerez ved. kor. C.

Višina drevnine se
ohranja do
najnižjega dela
fasade gradu.

Razgledišče, Klobovsova ulica, pot na grad, parkovna ureditev:
Ureditev naj dopušča veduto na grad, mestno obzidje in zeleno
zaledje. Prepovedano:

Slika 96: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.
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Usmeritve in določila za vedutni koridor C:
OBMOČJE 22
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcela: Št. 548/2
Razgledišče
Ureditev naj dopušča veduto na grad, mestno obzidje in zeleno zaledje.
*UR
*KD
OBMOČJE 23
Namenska raba: Območje cest
Parcele: Št. 1058/2, 1058/8
Razgledišče
*UR
*KD
Za ohranitev vedutnega koridorja C je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 9, 10.

VEDUTNI KORIDOR Č:

Slika 98: Fotografija ved. kor. Č.

Slika 97: Shematski prikaz lokacije ved. kor. Č.
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Slika 99: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga F)
in označen prerez ved. kor. Č.
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Parcele
Kranclja naj
ostanejo v
enakem ali
večjem
deležu
gozdnatosti.

Višina
drevnine se
ohranja do
najnižjega
dela fasade
gradu.

Ureditev naj dopušča poglede na
grad, mestno obzidje in zeleno
zaledje. Sajenje posamezne
drevnine je dovoljeno, vendar
mora območje ostati odprto.
Prepovedano:

Razgledišče, trg pod
Upravno enoto: Prostor
postane osrednji trg.
Ureditev mora biti
krajinsko arhitekturno
oblikovana in omogoča
mestno veduto.
Prepovedano:

Slika 100: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.

Usmeritve in določila za vedutni koridor Č:
OBMOČJE 24
Namenska raba: Druge urejene zelene površine
Parcele: Št. 555, 556, 493, 1057, 489/1, 142/2
Razgledišče
Ureditev naj dopušča poglede na grad, mestno obzidje in zeleno zaledje. Sajenje
posamezne drevnine je dovoljeno, vendar mora območje ostati odprto.
*KD
*UR
OBMOČJE 25
Namenska raba: Površine cest
Parcela: Št. 1045/2
Razgledišče
Vegetacijske prvine obcestnega prostora vzhodne strani ne smejo zakriti pogleda na
grad, obzidja in zelenega zaledja. Ograja ob cesti naj se poenoti.
OBMOČJE 26
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcele: Št. 489/9, 1058/5, 143/1, *146
Razgledišče
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Na območju se ukine prometna funkcija, zato prostor postane osrednji trg. Ureditev
mora omogočati poglede na grad, mestno obzidje in zeleno zaledje. Oprema gostinskega
vrta ne sme vizualno izstopati.
*UR
*KD
OBMOČJE 27
Namenska raba: Območje cest
Parcela: Št. 1058/18
Razgledišče
Območje postane del odprtih javnih površin. Ureditev mora biti krajinsko arhitekturno
oblikovana, zato ne sme prevladovati prometno-tehnična rešitev.
*UR
*KD
Za ohranitev vedutnega koridorja Č je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 8, 9, 10, 11.

VEDUTNI KORIDOR D:

Slika 101: Shematski prikaz lokacije ved. kor. D. Slika 102: Fotografija ved. kor. D.
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Slika 103: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga
F) in označen prerez ved. kor. D.
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Parcele
Kranclja
naj ostanejo
v enakem
ali večjem
deležu
gozdnatosti.

Višina
drevnine se
ohranja
do
najnižjega
dela
fasade
gradu.

Objekti znotraj
starega mestnega
središča naj
ohranijo višinske
gabarite, njihova
prenova naj bo v
skladu z
zahtevami varstva
kult. dediščine.
Drevnina na
parcelah zasebnih
vrtov, ne sme
presegati višine
napušča.

Objekti naj ohranijo
višinske gabarite,
njihova prenova pa
naj ne izstopa od
obstoječega stanja.

Na kmetijskih površinah je
sajenje posamezne
drevnine dovoljeno, vendar
do višine, ki omogoča
mestno veduto. Na
območju je prepovedano:

Razgledišče,
Ljubljanska cesta:
Obcestni
prostor
naj
omogoča
mestno
veduto.
Prepoved
ano:

Slika 104: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.

Usmeritve in določila za vedutni koridor D:
OBMOČJE 28
Namenska raba: Stanovanjske površine
Objekti na območju stanovanjskih površin naj ohranijo višinske gabarite, njihova
prenova pa naj ne izstopa od obstoječega stanja.
OBMOČJE 29
Namenska raba: Območje cest
Parcela: Št. 1207/2
Razgledišče
Obcestni prostor naj omogoča mestno veduto.
OBMOČJE 30
Namenska raba: Druga območja centralnih dejavnosti
Parcela: Št. 840, *57
*KD
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OBMOČJE 31
Namenska raba: Najboljša kmetijska zemljišča
Parcele: Št. Št. 862/7, 589/17, 852/2, 631/1, 635, 631/9, 850/5, 855/3, 587/1, 544/1,
841/3, 634, 665, 669, 674/2, 678, 681, 685, 685/1, 689/2, 690/2
Za ohranitev vedutnega koridorja D je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 3, 7, 8, 10, 11, 12, 24, 28, 37.

VEDUTNI KORIDOR E:

Slika 105: Shematski prikaz lokacije ved. kor. E.

Slika 106: Fotografija ved. kor. E.
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Slika 107: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga
F) in označen prerez ved. kor. E.
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Višina drevnine
se ohranja do
najnižjega dela
fasade gradu.

Objekti znotraj starega
mestnega središča naj
ohranijo višinske
gabarite, njihova prenova
pa naj ne izstopa od
obstoječega stanja.
Drevnina na parcelah
zasebnih vrtov ne sme
presegati višine napušča.

Višina
drevnine naj
ne
presega
višine
napušča
zadaj
ležečih
stavb.

Višina
obrežne
vegetacij
e naj se
vzdržuje
do višine
brega
kopališča
.

Razgledišče
kopališče
Puštal:
ureditev naj
dopušča
mestno
veduto.
Sajenje
posamezne
drevnine je
dovoljeno,
vendar mora
območje ostati
odprto.
Prepovedano:

Slika 108: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.

Usmeritve in določila za vedutni koridor E:
OBMOČJE 32
Namenska raba: Površine za oddih, rekreacijo in šport
Parcele: Št. 134/1, 138/2, 138/1, 110/1, 110/15, 110/17, 110/16, 110/31
Razgledišče
Ureditev naj dopušča mestno veduto. Sajenje posamezne drevnine je dovoljeno, vendar
mora območje ostati odprto. Oprema gostinskega vrta ne sme vizualno izstopati.
*KD
*UR
OBMOČJE 33
Namenska raba: Stanovanjske površine
Parcele: Št. 111/1, 115/1, 963/1, 110/13, 963/2
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Da se ohrani mestna veduta z razgledišča, naj drevnina na parcelah zasebnih vrtov ne
presega višine napušča.
Ostali objekti na območju stanovanjskih površin naj ohranijo višinske gabarite, njihova
prenova pa naj ne izstopa od obstoječega stanja.
*KD
OBMOČJE 34
Namenska raba: Površine cest
Parcela: Št. 963/1
Vegetacijske prvine obcestnega prostora naj ne presegajo višine napušča okoliških
stavb.
*KD
*UR
OBMOČJE 35
Namenska raba: Območje voda
Parcela: Št. 959/3
Višina obrežne vegetacije naj se vzdržuje do višine brega kopališča, da se ohrani pogled
na reko, zeleno zaledje, mestno tkivo in grad. Hudičeva brv mora ostati v svojih vidnih
značilnostih.
*KD
*UR
OBMOČJE 36
Namenska raba: Druge urejene zelene površine
Parcela: Št. 224/2, 220/2, 220/1, 220/4, 191/1, 191/8
Višina vegetacije naj ne presega višine napušča zadaj ležečih stavb.
*KD
*UR
OBMOČJE 37
Namenska raba: Stanovanjske površine
Parcele: Št. 189/1, 191/3, 191/4, 53/4, 1069/4, 3/1, 220/19, 220/3, 220/2, 871/1
Objekti naj ohranijo višinske gabarite, njihova prenova pa naj ne izstopa od obstoječega
stanja. Dodatno umeščanje začasnih objektov na vzhodni strani parcel ni dovoljeno.
Na ostalem območju stanovanjskih površin naj višina drevnine na zasebnih zemljiščih
ne presega napušča stavbe.
*KD
OBMOČJE 38
Namenska raba: Druga kmetijska zemljišča
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Parcele: Št. 475, 482/1, 482/2, 485, 486
Delež drevnine se lahko poveča. Umeščanje začasnih objektov ni dovoljeno.
Za ohranitev vedutnega koridorja E je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 7, 8, 9, 10.

VEDUTNI KORIDOR F:

Slika 109: Shematski prikaz lokacije
ved. kor. F.

Slika 110: Fotografija ved. kor. F.

V

10
9

40

39

Slika 111: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga
F) in označen prerez ved. kor. F
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Parcele grajskega
parka naj ostanejo v
večjem ali enakem
deležu gozdnatosti.

Višina
drevnine s
ohranja do
najnižjega
dela
fasade
gradu.

Območje
grajskega
parka naj
ostane
odprto.
Prepovedano:

Objekti naj ohranijo višinske
gabarite.

Drevnina
na
zasebnih
vrtovih
naj ne
sega v
cestni
koridor
Poljanske
ceste.
Prepovedano:

Slika 112: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.

Usmeritve in določila za vedutni koridor F:
OBMOČJE 39
Namenska raba: Območje cest
Parcela: Št. 104
Razgledišče
*KD
OBMOČJE 40
Namenska raba: Stanovanjske površine
Parcele: Št. 455, 453/2, 453/1, *115
Višina drevnine zasebnih vrtov naj ne sega v cestni koridor Poljanske ceste.
*KD
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Razgledišče,
Poljanska
cesta.
Prepovedano:
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Za ohranitev vedutnega koridorja F je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območju 9,10, 24.

VEDUTNI KORIDOR G:

Slika 113: Shematski prikaz lokacije
ved. kor. G.

Slika 114: Fotografija ved. kor. G.
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Slika 115: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga
G) in označen prerez ved. kor. G.

91

Ravnikar Ž. Določanje vedut Škofje Loke in smernice za njihovo ohranjanje.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

Parcele Kranclja naj
ostanejo v enakem ali
večjem deležu gozdnatosti.

Višina
drevnine
se
ohranja
do
najnižje
ga dela
fasade
gradu.

Objekti znotraj
starega
mestnega
središča naj
ohranijo
višinske
gabarite,
njihova prenova
pa naj ne
izstopa od
obstoječega
stanja.
Drevnina na
parcelah
zasebnih vrtov
ne sme
presegati višine
napušča.

Obrežna vegetacija
naj se vzdržuje do
višine, ki omogoča
mestno veduto iz
razgledišča.

Slika 116: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.

Usmeritve in določila za vedutni koridor G:
OBMOČJE 41
Namenska raba: Območje cest
Parcele: Št. 1035/5, 1035/2, 103/1
Obcestni prostor Kidričeve ceste naj omogoča mestno veduto.
*KD
OBMOČJE 42
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcela: Št. 1039/5
Razgledišče
*KD
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Priporočeno je
sajenje
drevnine,
da se
zakrije
pogled
na
izstopajoč
objekt.
Višina
drevnine
naj ne
presega
višine
objekta.
Prepovedano:

Razgledišče
Kidričeva cesta:
obcestni
prostor
naj
omogoča
mestno
veduto.
Prepovedano:
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OBMOČJE 43
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcele: Št. 95, 40, 102/1, 132/7, 132/4, 106/3, 1039/3, 120/3, 106/1, 121/2, 121/9
Parcela 95 naj omogoča mestno veduto z razgledišča 42, zato dodatno sajenje drevnine
ni dovoljeno. Prav tako naj drevnina na parceli 40 ne presega višine stavbe parcele
*36/1.
Obrežna vegetacija na parcelah 132/9 in 132/19 naj se vzdržuje do višine, ki omogoča
mestno veduto iz razgledišča 41 in 42.
Parcela 102/1 naj ostane odprta, da se ohrani mestna veduta s Kidričeve ceste in
območja Doma zveze borcev.
Parceli 132/7 in 132/4 naj dopuščata mestno veduto z razgledišča 42, zato drevored na
severni strani ceste ni dovoljen.
Na parcelah 1039/3 in 106/3 je priporočljivo sajenje drevnine, da se zakrije pogled na
vidno izstopajoč objekt na parceli 132/20. Višina drevnine naj ne presega višine
objekta, da se ohrani mestna veduta z razgledišč 41 in 42.
Parcelo 120/3 je treba sanirati, saj nova zasaditev borovcev ni ustrezna.
Drevnina na parcelah 106/1, 121/2, 121/9 naj omogoča pogled na strehe mestnega tkiva,
videne z razgledišča 41.
Ureditev območja na parceli 132/13 naj omogoča fragmente mestne vedute. Višina
novih objektov in drevnine na parcelah 132/20 in 132/15 ne sme presegati višine
objekta 132/15.
V primeru urejanja območja bencinske črpalke, ki trenutno onemogoča mestno veduto,
naj nova ureditev omogoča mestno veduto.
*KD
OBMOČJE 44
Namenska raba: Stanovanjske površine
Parcela: Št. 102/60
Območje naj ostane odprto in omogoča mestno veduto.
*KD
OBMOČJE 45
Namenska raba: Območje voda
Parcela: Št. 1067/9
Višina obrežne vegetacije naj omogoča pogled na strehe mestnega tkiva, videne z
razgledišč parcel 103/1 in 1035/5.
*KD
*UR
OBMOČJE 46
Namenska raba: Stanovanjske površine
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PARCELE: Št. 134, 135
Višina drevnine na zasebnih vrtovih naj ne presega višine objektov.
Objekti naj ohranijo višinske gabarite, njihova prenova pa naj ne izstopa od obstoječega
stanja.
*KD
OBMOČJE 47
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcela: Št. *132
*KD
OBMOČJE 48
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcela: Št. *231
*KD
OBMOČJE 49
Namenska raba: Območje zelenih površin
Park
Parcele: Št. 645/18, 548/1, 546, 537, 538, 536
Parcele grajskega parka ostanejo v enakem ali večjem deležu gozdnatosti.
*UR
*KD
OBMOČJE 50
Namenska raba: Gozdna zemljišča
Parcele: Št. 501/177, 500/1
Parcele Kranclja naj ostanejo v enakem ali večjem deležu gozdnatosti.
OBMOČJE 51
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Na zasebnih zemljiščih naj drevnina ne presega višine napušča stavbe.
Območje klavnice na parcelah 619/1, 619/3 se preuredi v parkovno površino.
*UR
*KD
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VEDUTNI KORIDOR H:

Slika 117: Shematski prikaz lokacije ved.
kor. H.

Slika 118: Fotografija ved. kor. H.
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Slika 119: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga
G) in označen prerez ved. kor. H.

Višina
drevnine se
ohranja do
najnižjega
dela fasade
gradu.

Objekti naj ohranijo višinske
gabarite in se prenavljajo v
skladu z zahtevami varstva
kulturne dediščine. Na
zasebnih zemljiščih naj
drevnina ne presega višine
napušča stavbe.

Višina
obrežne
drevnine naj
ne presega
napušča stavb
ob bregovih
reke.

Razgledišče, obcestni
prostor ulice in
mostu naj omogoča
mestno veduto.
Prepovedano:

Slika 120: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.
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Usmeritve in določila za vedutni koridor H:
OBMOČJE 66
Namenska raba: Območje cest in mostov
Parcele: Št. 1044/1, 1032/3
Razgledišče
Obcestni prostor naj omogoča mestno veduto.
*KD
OBMOČJE 67
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcele: Št. 13, 14/7, 14/9, 14/3, 14/8, 34/3, 36/3
Višina drevnine naj omogoča mestno veduto.
*KD
OBMOČJE 68
Namenska raba: Območje voda
Parcela: Št. 1076/9
Obrežna vegetacija naj ne presega napušča stavb ob bregovih reke.
*KD
OBMOČJE 69
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcela: Št. 19/8
*KD
Za ohranitev vedutnega koridorja H je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 47, 48, 51, 62.
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VEDUTNI KORIDOR I:

Slika 121: Shematski prikaz lokacije ved.
kor. I.

Slika 122: Fotografija ved. kor. I.
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Slika 123: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga
G) in označen prerez ved. kor. I.

Parcele Kranclja
naj ostanejo v
večjem ali enakem
deležu
gozdnatosti.

Območje grajskega
griča naj ostane v
večjem ali enakem
deležu gozdnatosti.

Objekti naj ohranijo
višinske gabarite, prenova
naj ne izstopa od
obstoječega stanja. Višina
drevnine naj ne presega
višine objektov.

Višina
obrežne
drevnine naj
omogoča
mestno
veduto.

Slika 124: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.
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Razgledišče,
parkovna
ureditev:
omogoča naj
fragmente
mestne vedute.
Prepovedano:

Ravnikar Ž. Določanje vedut Škofje Loke in smernice za njihovo ohranjanje.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

Usmeritve in določila za vedutni koridor I:
OBMOČJE 57
Namenska raba: Druge urejene zelene površine
Parcele: Št. 1700/11, 656/9
Razgledišče
Ureditev naj omogoča fragmente mestne vedute.
OBMOČJE 58
Namenska raba: Območje voda
Parcela: Št. 1702/4
Višina obrežne drevnine naj omogoča mestno veduto.
OBMOČJE 59
Namenska raba: Stanovanjske površine
Objekti na območju stanovanjskih površin naj ohranijo višinske gabarite, njihova
prenova naj ne izstopa od obstoječega stanja.
Višina drevnine naj ne presega višine okoliških objektov.
Parkovna ureditev na parcelah 18/21 in 19/1 naj ohrani odprtost in omogoča mestno
veduto z razgledišča 70.
*KD
Za ohranitev vedutnega koridorja I je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 47, 49.

VEDUTNI KORIDOR J:

Slika 125: Shematski prikaz lokacije
ved. kor. J.

Slika 126: Fotografija ved. kor. J.
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Slika 127: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga
G) in označen prerez ved. kor. J.

Parcele
Kranclja
naj ostanejo
v večjem
ali enakem
deležu
gozdnatosti.

Območje
grajskega griča
naj ostane
večjem ali
enakem deležu
gozdnatosti.

Objekti naj ohranijo
višinske gabarite,
prenova naj ne izstopa od
obstoječega stanja.
Višina drevnine naj ne
presega višine objektov.

Na območju
zelenih površin je
prepovedano:

Višina obrežne
drevnine, naj
omogoča mestno
veduto.
Na kmetijskih
površinah je
prepovedano:

Slika 128: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.
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Razgledišče,
sprehajalna
pot.
Prepovedano:
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Usmeritve in določila za vedutni koridor J:
OBMOČJE 52
Namenska raba: Javna pot
Parcela: Št. 746
Razgledišče
Vegetacijske prvine na južni strani sprehajalne poti ne smejo zakriti mestne vedute.
OBMOČJE 53
Namenska raba: Druge urejene zelene površine
Parcele: Št. 741, 658, 662
Sajenje posamezne drevnine je možno, vendar naj območje ostane odprto.
OBMOČJE 54
Namenska raba: Območje voda
Parcela: Št. 1702/3
Višina obrežne vegetacije naj omogoča mestno veduto.
OBMOČJE 55
Namenska raba: Najboljša kmetijska zemljišča
Parcela: Št. 675
Območje naj se ohranja v obstoječem stanju.
OBMOČJE 56
Namenska raba: Stanovanjske površine
Objekti na območju stanovanjskih površin naj ohranijo višinske gabarite, njihova
prenova pa naj ne odstopa od obstoječega stanja.
OBMOČJE 57
Namenska raba: Gozdna zemljišča
Parcele: Št. 663/1, 654/1
Parcele Kranclja naj ostanejo v enakem ali večjem deležu gozdnatosti.
Za ohranitev vedutnega koridorja J je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 47, 49, 50.
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VEDUTNI KORIDOR K:

Slika 129: Shematski prikaz lokacije ved. kor. K.

Slika 130: Shematski prikaz lokacije ved. kor. K.
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Slika 131: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga G) in
označen prerez ved. kor. K.
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Parcele grajskega
parka naj
ostanejo v večjem
ali enakem deležu
gozdnatosti.
Višina drevnine
se ohranja do
najnižjega dela
fasade gradu.

Objekti naj ohranijo višinske
gabarite, prenova naj ne izstopa
od obstoječega stanja. Višina
drevnine naj ne presega višine
objektov.

Parkovna
ureditev naj
ohrani
odprtost.
Prepovedano:

Razgledišče,
Cesta talcev:
obcestni prostor
naj omogoča
mestno veduto.
Prepovedano:

Razgledišče,
začasno
parkirišče:
Obrobna drevnina
naj ne zakriva
mestne vedute.
Predvidena
gradnja objektov
in krajinsko
arhitekturna
ureditev naj
ohranita
fragmente vedute.

Slika 132: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.

Usmeritve in določila za vedutni koridor K:
OBMOČJE 60
Namenska raba: Stanovanjske površine
Parcele: Št. 629/26, 622,/6
Razgledišče
Predvidena gradnja objektov in krajinsko-arhitekturna ureditev naj ohrani fragmente
mestne vedute.
Dokler je območje v začasni rabi parkirišča, naj obrobna drevnina ne zakriva mestne
vedute.
*KD
OBMOČJE 61
Namenska raba: Območje cest
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Parcele: Št. 1672/18, 1023/1
Razgledišče
Obcestni prostor naj omogoča mestno veduto.
*KD
OBMOČJE 62
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcela: Št. *247
Nunska cerkev
*KD
OBMOČJE 63
Namenska raba: Druga območja centralnih dejavnosti
Objekti naj ohranijo višinske gabarite, njihova prenova pa naj bo manj izstopajoča od
obstoječega stanja.
OBMOČJE 64
Namenska raba: Stanovanjske površine
Objekti na območju stanovanjskih površin naj ohranijo višinske gabarite, njihova
prenova pa naj ne izstopa od obstoječega stanja.
Višina drevnine naj ne presega višine okoliških objektov.
OBMOČJE 65
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Drevnina na območju kapucinskega samostana naj omogoča pogled na kapucinski
zvonik, z razgledišč 60, 61.
*KD
Za ohranitev vedutnega koridorja K je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 47, 48, 49, 59.
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VEDUTNI KORIDOR L:

Slika 134: Fotografija ved. kor. L.

Slika 133: Shematski prikaz lokacije
ved. kor. L.
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Slika 135: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga
G) in označen prerez ved. kor. L.
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Parcele
Kranclja
naj
ostanejo
v
enakem
ali
večjem
deležu
gozdnatosti.

Višina
drevnine
se ohranja do
najnižjega
dela
fasade
gradu.

Objekti naj
ohranijo
višinske
gabarite,
njihova
prenova naj
bo v skladu z
zahtevami
varstva kult.
dediščine.
Drevnina na
parcelah
zasebnih
vrtov, ne sme
presegati
višine
napušča.

Višina
obrežne
drevnine se
ohranja
do
napušča
okoliških
stavb.

Razgledišče,
Kapucinski
trg:
Območje
naj postane
del
odprtih,
javnih
površin.
Prepovedano:

Objekti
naj
ohranijo
višinske
gabarite.
Višina
drevnine
naj ne
presega
višine
objektov.

Razgledišče, predvidena parkovna
ureditev: omogoča naj fragmente
mestne vedute. Prepovedano:

Razgledišče, Poljanska c.
Prepovedano:

Razgledišče, pokopališče: Višina
nagrobnikov in drevnine naj
omogoča mestno veduto.
Nagrobniki naj vizualno ne
izstopajo.

Slika 136: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.

Usmeritve in določila za vedutni koridor L:
OBMOČJE 71
Namenska raba: Območje zelenih površin
Park
Parcele: Št. 1074, 1073, 1072/1, 1072/2, 82/54
Razgledišče
Predvidena parkovna ureditev naj omogoča fragmente mestne vedute.
OBMOČJE 72
Namenska raba: Območje cest
Parcela: Št. 1033
Razgledišče
Obcestni prostor naj omogoča mestno veduto z razgledišča 71.
*KD
OBMOČJE 73
Namenska raba: Območje zelenih površin
Pokopališče
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Parcela: Št. 68
Razgledišče
Višina nagrobnikov in drevnine naj omogoča mestno veduto. Nagrobniki naj vizualno
ne izstopajo.
*KD
OBMOČJE 74
Namenska raba: Območje zelenih površin
Park
Parcela: Št. 66/2
Zelena kulisa drevnine se ohranja, da se zakrije pogled na stolpnice.
*KD
OBMOČJE 75
Namenska raba: Stanovanjske površine
Parcele: Št. 61/5, 64/3
Zelena kulisa drevnine se ohranja, ker delno zakrije stanovanjske stavbe in usmerja
pogled proti gradu.
OBMOČJE 76
Parcele: Št. 1069, 1034/3
Razgledišče
Obcestni prostor mora omogočati mestno veduto.
*KD
OBMOČJE 77
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Parcele: Št. 1108/2, 28/3, 29/4, 29/6
Območje naj postane del odprtih javnih površin. Ureditev mora biti krajinsko
arhitekturno oblikovana, zato ne sme prevladovati prometno-tehnična rešitev.
*KD
OBMOČJE 78
Namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
Objekti naj ohranijo višinske gabarite, njihova prenova pa naj ne izstopa od obstoječega
stanja.
Višina drevnina naj ne presega višine okoliških objektov. Na parceli 54/2 sajenje
drevnine ni možno, da se ohrani mestna veduta z razgledišč 72, 73.
Parceli 29/1 in 1108/2 naj ohranita zelen odprt koridor.
*KD
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Za ohranitev vedutnega koridorja L je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 47, 48, 49, 50, 59, 62.

VEDUTNI KORIDOR M:

Slika 137: Shematski prikaz
lokacije ved. kor. M.

Slika 138: Fotografija ved. kor. M.

63

70
65

62
48
47

Slika 139: Pomanjšan prikaz grafične opredelitve območji z usmeritvami, določili rabe prostora (priloga
G) in označen prerez ved. kor. M.
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Parcele
grajskega
parka naj
ostanejo v
večjem ali
enakem
deležu
gozdnatosti.
Višina
drevnine se
ohranja do
najnižjega
dela fasade
gradu.

Objekti naj ohranijo višinske gabarite, prenova
naj ne izstopa od obstoječega stanja. Višina
drevnine naj ne presega višine objektov.

Razgledišče, cesta v
Podlubnik.
Prepovedano:

Parkovna ureditev naj
ohrani odprtost.
Prepovedano:

Slika 140: Shematski prikaz metode opredeljevanja usmeritev, določil rabe prostora.

Usmeritve in določila za vedutni koridor M:
OBMOČJE 70
Namenska raba: Območje cest
Parcele: Št. 1982, 1032/2
Ureditev odprtega prostora naj omogoča mestno veduto.
*KD
Za ohranitev vedutnega koridorja M je treba upoštevati tudi usmeritve, določila rabe
prostora na območjih: 47, 49, 62, 65, 63.
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SKLEP IN RAZPRAVA

V začetnem delu naloge je raziskana ohranjenost mestnih vedut Škofje Loke. Z
zgodovinsko analizo je ugotovljeno, da se je srednjeveška podoba zaradi dvignjene
strateške lege mesta dobro ohranila, vendar se je površina območij, iz katerih so možne
mestne vedute zmanjševala. V 80. in 90. letih je zrasla večina stanovanjskih naselij,
enodružinske hiše pa so zapolnile prostor med njimi. Staro mestno jedro ni več
zagotavljalo vseh funkcij sodobnega mestnega prostora, zato se centralne dejavnosti
razširijo tudi izven centra mesta. Območje železnice je zraslo v pravo industrijsko četrt.
Klub vzgibom ohranitve mestnih vedut se naselja spojijo in zapolnijo prazen prostor –
razgledišča mestnih vedut. Še posebej so bile na udaru mestne vpadnice, kjer mestne
vedute najbolj pridejo do izraza.
S pregledom pravnih osnov varovanja vedut naloga potrdi tezo: »Izginjanje vedut mesta
Škofja Loka je posledica preohlapnih določil glede zavarovanja vedut; zavarovani so le
staro mestno jedro in posamezni objekti v njem, manjka pa celovita obravnava vedut na
mesto v veljavnih prostorskih aktih.« Težave se v praksi kažejo, ker vedute niso jasno
opredeljene in vedutni koridorji pogosto segajo izven meje zavarovanih območij
kulturne dediščine. Spomeniki so sicer varovani tudi znotraj vplivnih območij, katerih
namen je varstvo prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti dediščine,
vendar razgledišče ni definirano. Poleg obstoječih varstvenih režimov so zato potrebni
fizična določitev razgledišča spomenika, določitev meje vedutnega koridorja in jasna
določila rabe prostora in oblikovanja, na parcelah znotraj vedutnih koridorjev.
V zgodovinski analizi naloga opredeli elemente, ki tvorijo podobo mesta Škofja Loka.
Na podlagi elementov, ki tvorijo podobo mesta naloga opredeli termin mestna veduta,
ki postane predmet varovanja. Z analizo vidnosti in terenskim ogledom kartira 42
razgledišč iz katerih je vidna mestna veduta. Ker naloga upošteva koncept ravnotežja
med dvema navidezno družbeno nasprotujočima interesoma, razvoj – varstvo, izbor
zavarovanih razgledišč in vedutnih koridorjev temelji na modelu večkriterijskega
vrednotenja razgledišč. Usklajevanje interesov in vrednotenje posledičnih posegov
morata temeljiti na transparentnih postopkih odločanja, zato so koraki odločanja jasno
opredeljeni z vzpostavitvijo meril vrednotenja, rezultati vrednotenja pa prikazani v
tabeli vrednotenja. Naloga izloči 13 razgledišč, ostala pa postanejo del 14-ih
zavarovanih vedutnih koridorjev. Medtem ko OPN opredeli le štiri območja, iz katerih
naj bi se varovale mestne vedute (fizično niso določena).
Naloga utemelji in dopolni tezo »Najbolj značilne vedute se lahko ohranjajo tudi znotraj
zelenega sistema mesta z vzpostavljanjem in oblikovanjem koridorjev, ki predstavljajo
odprt prostor v mestu.«
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Zelen sistem je v tezi razumljen kot sistem bolj ali manj povezanih območij odprtega
prostora znotraj in zunaj mesta za katerega veljajo tudi določeni ukrepi. Večina
razgledišč se tako nahaja na odprtih zelenih površinah, katerih dejanska raba sovpada z
namensko rabo (OPN). V okviru namenske rabe zelenih površin veljajo določene
splošne usmeritve in omejitve, vendar je za ohranitev mestnih vedut potrebna
vzpostavitev zavarovanih vedutnih koridorjev. Zelene površine s svojo odprtostjo
omogočajo mestne vedute, za njihovo ohranitev pa je potrebna tudi opredeljena
strukturna oblikovanost prostora.
Da bi predlagani zavarovani vedutni koridorji kar najbolje stopili v veljavo naloga,
znotraj zavarovanih koridorjev, določi rabo prostora in strukturno urejenost prostora.
Znotraj koridorjev opredeli namensko rabo prostora, številsko označbo parcel in
številsko označbo območja, za katerega so opredeljene usmeritve in določila rabe
prostora. Te lastnikom parcel nalagajo omejitve in usmeritve, ki jih morajo upoštevati z
namenom ohranitve mestnih vedut. Usmeritve so lahko zelo specifične (višina drevnine
na parceli naj ne presega višine napušča objekta) ali le splošne (prenova objekta naj ne
izstopa od obstoječega stanja). Predlog varovanja vedut bi lahko služil kot strokovna
podlaga, ki jo je treba vključevati v upravljanje s prostorom na ravni občine
Teza »Zaradi dvignjene lege starega mestnega jedra Škofje Loke in škofjeloškega gradu
je vedute možno ohranjati.« je z zgodovinsko analizo v nalogi potrjena. Višja lega
srednjeveškega mesta je ohranjeni podobi mesta delovala v prid, vendar za celovito in
učinkovitejšo zaščito mestnih vedut naloga predlaga vzpostavitev zavarovanih vedutnih
koridorjev. Odpravile bi se dosedanje težave z izginjanjem vedut zaradi nejasnih
fizičnih meja mestnih vedut. Vedutni koridorji ne bi več predstavljali neopredeljenih
pogledov, ki naj bi se ohranjali, temveč omejitve rabe, oblikovanja prostora z namenom
ohranitve znamenite podobe mesta.
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8

POVZETEK

Škofja Loka predstavlja enega lepših primerov ohranjenih srednjeveških mest na
Slovenskem. Razvoj mesta je s hitro pozidavo po 80. letu zapolnil prazen prostor med
vasmi okoli srednjeveškega gradu. To je neizogibno pripeljalo do izginjanja razgledišč,
iz katerih je vidna srednjeveška podoba mesta.
Poizkusi ohranitve srednjeveške podobe mesta segajo v leto 1963, vendar neprimerni
prostorski posegi še danes kazijo mestne vedute, saj pravne osnove varovanja vedut niso
dovolj jasno opredeljene.
V zgodovinski analizi naloga opredeli elemente, ki tvorijo podobo mesta Škofja Loka
(grad, reka, zeleno zaledje, mestno tkivo, mestno obzidje, vrednostni poudarki). Na
podlagi elementov, naloga definira termin mestna veduta, ki postane predmet varovanja.
Na podlagi analize vidnosti in terenskega ogleda, naloga kartira 42 razgledišč z katerih
je vidna mestna podoba. Opredeli njihove karakteristike in jih vrednoti na podlagi
oblikovanih vrednostnih meril. S tem omogoči transparentno razumevanje razlogov za
zaščito vedutnih koridorjev. Razgledišča, ki zajemajo podobno kompozicijo elementov
mestne podobe, so združena v posamezni vedutnih koridorjih, tako naloga predlaga 14
zavarovanih vedutnih koridorjev.
Naloga predlaga učinkovitejši pristop k varstvu mestnih vedut. Znotraj vedutnih
koridorjev in razgledišč določi omejitve in usmeritve rabe prostora, ter strukturno
oblikovanost prostora. Lastniki parcel morajo določila upoštevati, z namenom ohranitve
mestnih vedut. Predlog bi lahko služil kot strokovna podlaga, ki bi jo bilo treba
vključevati v upravljanje s prostorom na ravni občine. Prednost predloga zavarovanih
vedutnih koridorjev se kaže v fizično določenih mejah vedutnih koridorjev in njihovih
razgledišč, saj vedute ne predstavljajo neopredeljenih pogledov.
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