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TRAJNOSTNI PROSTORSKI RAZVOJ MESTNE OBČINE KOPER
Izvleček:
Trajnostni razvoj predstavlja danes želeno vizijo prostorskega razvoja. V ta namen je mednarodna
skupnost oblikovala posebna priporočila za razvoj mest in drugih naselij. Na osnovi teoretskih
izhodišč in kriterijev ugotavljamo poglavitne trende in težnje prostorskega razvoja MO Koper. Kot
poglavitne vplivne dejavnike na prostorske procese smo analizirali naselbinski sistem in racionalnost
prometnega sistema. Ugotavljamo, da je današnje stanje na področju urejanja naselij v MO Koper v
izrazitem nasprotju z načeli uravnoteženega prostorskega razvoja in trajnostnega razvoja poselitve.
Obstoječa prostorska struktura ter organizacija v prostoru zmanjšujejo možnosti za udejanjanje
trajnosti. Promet in poselitev med seboj nista usklajena, pojavljajo se tendence po prostorski
disperziji in nadaljnji pritiski po širjenju urbaniziranih površin. S tem se zaradi porabe prostora,
nujnosti izgradnje komunalne in prometne infrastrukture, obremenjevanja okolja, povečujejo
družbeni stroški, vse to pa hkrati pomeni neracionalno in netrajnostno rabo virov. Analiza ureditvenih
območij za poselitev je pokazala, da je v suburbanem prostoru znotraj le-teh še veliko prostih
zemljišč, ki jih je potrebno zapolniti. Za nadaljnji prostorski razvoj MO Koper predlagamo model
decentralizirane zgostitve poselitve in povezovanje regionalnih struktur urbane rasti z razvojem
javnega prometa. Naselja v suburbanem pasu je potrebno gostiti, jih gospodarsko okrepiti in ustrezno
oskrbno opremiti. Hkrati ugotavljamo, da bo slednje težko doseči brez uporabe instrumentov
zemljiške politike. Priložnost v prostoru se kaže v izrabi še prostih površin znotraj ureditvenih
območij za poselitev, zapolnitev teh površin, pred odpiranjem in širjenjem novih površin za poselitev.
Ključne besede: trajnostni prostorski razvoj, prostorsko planiranje, dekoncentrirana zgostitev
poselitve, urbana komasacija, Mestna občina Koper
SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT OF KOPER MUNICIPALITY
Abstract:
Sustainable development nowdays represents a vision of spatial planning. For this purpose has
International community established special recommendations for developing urban structures.
Tendency towards spatial development of Koper municipality is based on theoretical knowledge and
criteria. We have analysed settlement system and rationality of urban transport as main influential
factor in spatial process. We found out that the actual state in the field of settlements regulations
within Koper municipality is distinctively in contradistinction with principles of balanced sustainable
spatial development. Existent spatial structure is reducing the possibility of sustainable development.
Structure of urban development is not linked with the development of public transport; dispersed
building problem is appearing, etc. For these reasons, the society expenses will get higher and spatial
planning will become irrational and unsustainable. Spatial analysis of rounding up settlement areas in
suburbanised districts indicates on decentralised concentration of population and dispersed building
problems. For further spatial development of Koper municipality, we suggest a model of
decentralised concentration connected with regional structure of urban growth and developing of
public transport. The settlements in the suburbanized district should become more concentrated,
economically recovered and equipped with suitable infrastructure. At the same time we are ascertain
that these goals will be hard to achieve without instruments of some land reforms. We should take
every opportunity to take the advantage of free – open land within settlement regions and fill up these
areas instead of extending new land for settlement.
Key words: sustainable spatial development, spatial planning, decentralised concentration of
population, land readjustment, Koper municipality
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1.

UVOD

V zadnjem desetletju verjetno ni pojma, ki bi se tako pogosto ponavljal v tako različnih
dokumentih, kot je zloženka trajnostni razvoj ali tudi trajnostni prostorski razvoj. Glede na
kompleksnost obravnavane tematike je bilo na temo trajnostnega razvoja že mnogo napisanega,
tudi zato, ker je v Sloveniji še vedno preveč prostorske neurejenosti, pravne negotovosti,
nelegalnosti in neozaveščenosti o pomenu in vrednosti prostora kot omejene dobrine, pa tudi o
nujnosti ohranjanja kvalitet okolja.
Trajnostni razvoj predstavlja danes želeno vizijo prostorskega razvoja. Kakšen naj bi tak razvoj
bil, jasno in nedvoumno določajo številne mednarodne konvencije, agende, strategije, protokoli.
Težave pa se pojavljajo ob udejanjanju vizije. Položaj prostorskega planiranja, regionalne politike
in stanje prostora na slovenski nacionalni in lokalni ravni dokazujejo, da so spremembe nujne.
V zadnjem desetletju prihaja do bistvenih premikov na področju urejanja prostora, kajti dosedanji
vzorci prostorskega planiranja in stanja prostora tako na nacionalni kot lokalni ravni dokazujejo,
da so spremembe nujne. Vzorci prostorskega razvoja so marsikje neracionalni, nepremišljeni in
usmerjeni k doseganju kratkoročnih ciljev, kar ne prispeva k doseganju dolgoročne konkurečnosti
ali približevanju vizijam trajnostnega razvoja. Planiranje se izvaja premalo celovito in
neusklajeno, zato je v ta namen Slovenija prilagodila in še prilagaja svojo zakonodajo, ki ureja
obravnavano področje. S sprejetjem novih prostorskih dokumentov je pričakovati, da se bodo
vzorci prostorskega razvoja bolj približevali vizijam trajnostnega razvoja.
V diplomskem delu izhajamo iz teoretskih osnov trajnostnega prostorskega razvoja in težnji po
racionalizaciji prostorskega sistema v Mestni občini Koper. Skozi prizmo preteklega razvoja
nekaterih prostorskih sestavin, zlasti področja naselbinskega sistema in trende razvoja
suburbanih naselij bomo ugotavljali glavne težnje in tendence prostorskega razvoja v Mestni
občini Koper.
Mesta in druga naselja so glavni nosilci razvoja, saj predstavljajo temeljni prostor gospodarskih in
družbenih povezav. Hkrati so velik porabnik prostora, zato v diplomskem delu, na osnovi
teoretskih spoznanj ugotavljamo kakšna je prostorska problematika na suburbanem območju
Mestne občine Koper. Podamo pregled dosedanjih ugotovitev v raziskavah in člankih o razpršeni
gradnji. Sledi opis modela dekoncentrirane zgostitve poselitve, ki predstavlja trajnosten način
reševanja problematike razpršene gradnje ob hkratni povezavi izgradnje komunalne infrastrukture
ter sistema javnega potniškega prometa. Menimo, da je implementacija modela ustrezna vizija za
uresničitev vizije trajnostnega prostorskega razvoja naselbinskega sistema in prometne ureditve v
Mestni občini Koper. Doseči moramo namreč sinergetsko povezovanje razvoja javnega
potniškega prometa in prostorskega načrtovanja v trajnostno usmerjen sistem poselitve. V
zadnjem delu diplomskega dela tako predstavljamo nekaj predlogov, usmeritev, priporočil in
ukrepov za podrobnejše načrtovanje poselitve in načrtovanja stanovanjske gradnje v smislu
zagotavljanja uravnoteženega razvoja poselitve, kvalitete bivanja in spoštovanja načel
trajnostnega prostorskega razvoja.
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Da to dosežemo, pa ni dovolj ustrezno postavljena vizija, potrebni so tudi določeni ukrepi
zemljiške politike, ki lahko služijo za udejanjanje modela. Obdelane so možnosti realizacije
načrtovanega razvoja s pomočjo ukrepov zemljiške politike, predves uporaba instrumenta urbane
komasacije, ki jo predvideva tudi Zakon o urejanju prostora, a se je stroka in politika skoraj ne
poslužujeta. V zaključnem delu so podane končne ugotovitve.
1.1. Opredelitev ciljev in namenov preučevanja
Namen diplomskega dela je skozi teoretska izhodišča trajnostnega razvoja izpostaviti
problematiko dosedanjega prostorskega razvoja v Mestni občini Koper. S pomočjo ovrednotenja
glavnih prostorskih problemov, predvsem prostorske problematike naselij suburbanega pasu in
predstavitve modela dekoncentrirane zgostitve poselitve predstavljamo koncept optimalnejšega
razvoja z vidika ciljev trajnostnega razvoja. Odgovoriti poskušamo na vprašanje, kakšne
spremembe prostorskega sistema bi omogočile, da bi dosegli sinergijo med naselbinskim
sistemom in prometno infrastrukturo.
Predpostavljamo namreč, da je prostorski razvoj v MO Koper neuravnotežen ter da se pojavljajo
številne tendence, zlasti na področju naselbinskega sistema, ki so v nasprotju s cilji trajnostnega
prostorskega razvoja. Poselitev in z njo naselja so med največjim porabniki prostora, s katerim pa
je potrebno preudarno ravnati. Predpostavljamo, da je znotraj ureditvenih območij za poselitev v
suburbanem pasu še veliko prostih, neizkoriščenih površin, ki jih je potrebno zapolniti, pred
širjenjem novim poselitvenih površin. Hkrati menimo, da so za izboljšanje stanja potrebni
pretehtani in učinkoviti ukrepi za izboljšanje planiranja v smeri ciljev trajnostnega razvoja. Za
slednje pa je nujna vizija kako omenjene cilje zasledovati.
1.2. Metode preučevanja
Diplomsko delo obravnava tematiko trajnostnega prostorskega razvoja, zato smo za izdelavo
diplomskega dela pregledali in analizirali literaturo, ki obravnava omenjeno področje, pregledali
prostorske sestavine Dolgoročnega družbenega plana Mestne občine Koper in ostale prostorske
akte, s katerimi se uraja prostor Mestne občine Koper ter zakonodajo, ki obravnava proučevano
tematiko. Poleg uporabljene literature in ustnih virov s strani zaposlenih (mag. Mirjam Požeš in
ga. Tjaše Babič) na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Koper in ogledov na terenu, smo
uporabili tudi računalniške programe za obdelavo in oblikovanje podatkovnega, slikovnega in
kartografskega gradiva (Corell Draw, Arc View in Arc Map).
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2.

TRAJNOSTNI, VZDRŽNI OZIROMA SONARAVNI RAZVOJ

2.1. Temeljna načela in usmeritve trajnostnega razvoja
Trajnostni razvoj se vedno bolj kaže kot paradigma, ki bo v različicah od zelo šibke do zelo
izrazite trajnosti v naslednjih desetletjih prevladoval v razpravah o smereh razvoja na vseh
teritorialnih ravneh od globalne do lokalne (Praper, 1997).
Če pogledamo v polpreteklo obdobje, ugotovimo, da se je po drugi svetovni vojni tako v svetu,
kot pri nas, kot prevladujoči vzorec razvoja uveljavil industrijski razvoj, ki je obetal neomejeno
gospodarsko rast. Ob koncu šestdesetih in v začetku sedemdesetih let pa so se v razvitih državah
pojavila vsa resnejša opozorila o negativnih posledicah industrijskega razvoja za okolje in za
možnost dolgoročnega obstoja človeštva na Zemlji. Nova prizadevanja za zmanjševanje
gospodarskih, socialnih in ekoloških protislovij v svetu so pripeljala do oblikovanja nove
paradigme razvoja, ki jo je Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED – World Commission
on Environment and Development) leta 1987 v poročilu »Naša skupna prihodnost« poimenovala
kot »sustainable development«, ki ga v slovenščino prevajamo kot trajnostni (trajno uravnoteženi,
uravnoteženi, sonaravni) razvoj. V poročilu je trajnostni razvoj opredeljen kot »takšen razvoj, ki
zadošča potrebam sedanje generacije, na da bi pri tem ogrožali potreb oziroma možnosti
prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam«. Kasneje je bila definicija dopolnjena
(UNEP/WWF, 1991): »Trajnosten razvoj je težnje po izboljšanju kakovosti življenja tako, da
živimo v okviru nosilnih zmogljivosti podpornih ekosistemov«. Enkratne in dokončne definicije
verjetno ni moč pričakovati, saj se zahteve v zvezi z razvojem spreminjajo.
Trajnostni razvoj celovito in uravnoteženo upošteva gospodarske, socialne in okoljske razvojne
vidike. Temelji na čim manjšem povečevanju entropije – čim manjšem prenosu energije in snovi.
Ohranja procese, cikle in ritme v naravi, ne izrablja neobnovljivih potencialov in virov ter v kar
najmanjši možni meri obremenjuje okolje.
Ko govorimo o trajnostnem razvoju, moramo upoštevati več nivojev obravnave: globalni,
kontinentalni, državni, regionalni, lokalni. Čeprav je trajnost integralen razvojni koncept, ki ga je
potrebno udejanjati na vseh ravneh prostorske organiziranostim, različni avtorji (cv: Praper,
1997) poudarjajo regionalno raven kot najpomembnejšo v procesu. Na tej ravni naj bi bilo možno
prevajanje pobud, ki prihajajo od »zgoraj« v dejanskim razmeram in posebnostim prilagojene
rešitve, omogočala pa naj bi tudi optimizacijo lokalnih pobud, ki pogosto ne upoštevajo širšega
teritorialnega vidika in zaradi tega ne zadoščajo kriteriju optimalne rabe virov. Regija naj bi bila
raven, na kateri je mogoče v največji možni meri preprečevati dislokacije ekonomskega,
socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja (Praper, 1997).
Pomemben vpliv na uresničevanje trajnostnega razvoja imajo tudi urbanizirana območja, ki se
nenehno širijo in tako spreminjajo podobo pokrajine z gosto poseljenimi območji, industrijskimi
območji in cestnim omrežjem. Mestne aktivnosti povzročajo negativne vplive na okolje z
onesnaževanjem zraka, tal, vode, z odpadki, hrupom in vizualno onesnaženostjo. Ti problemi
neposredno vplivajo na človekovo bivalno okolje, na zdravje ljudi in kvaliteto življenja (Šašek-
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Divjak, 1999) Zato že v okviru mestne regije poskušamo doseči okoljsko, družbeno in
gospodarsko uravnoteženost ali tudi notranjo trajnostno uravnoteženost. Pri tem pa ne smemo
zanemariti vplive na mesto iz okolice in vpliv mesta navzven, na zaledje in širšo regijo (cv:
Zakirova, 2005). Trajnostni razvoj mesta pomeni, da mesto doseže skupaj z obdajajočim
zaledjem ekološko in socialno – ekonomsko uravnoteženost prostora. Težnja k izboljšanju urbane
kvalitete je ena od osnovnih komponent planiranja in oblikovanja mest.
2.2. Pomembnejši mednarodni dogovori o trajnostnem razvoju
Nastanek in ključne točke trajnostnega razvoja kot ga poznamo danes se beležijo s sledečimi
časovnimi mejniki:





Poročilo Svetovne komisije za okolje in razvoj leta 1987, ki definira trajnostni razvoj.
Konferenca združenih narodov o okolju in razvoju v Rio de Janeiro leta 1992. Na njej je
bila kot ključni dokument s strani 179 držav sprejeta Agenda 21, ki vsebuje načela
trajnostnega razvoja in je hkrati akcijski načrt za njihovo uresničevanje. S tem je postala
doktrina trajnostnega razvoja svetovna razvojna strategija. Agenda 21 temelji na
ugotovitvi, da trajnostni razvoj ni le izbira, ampak nujnost, tako v ekološkem kot
ekonomskem pogledu.
Konferenca združenih narodov o okolju in razvoju v Istanbulu in sprejetje Carigrajske
deklaracije in Agende Habitat II o mestih in drugih naseljih. Namen konference v
Istanbulu leta 1996 je bil kritično oceniti stanje in razvojne težnje procesov urbanizacije v
zadnjih letih, predvsem v obdobju po prvi svetovni konferenci Habitat I ter pripraviti
strategije in program aktivnosti, ki naj bi vodil urbanizirana območja v smeri trajno
uravnoteženega razvoja.

2.3. Trajnostni prostorski razvoj na evropski ravni
Na ravni Evrope sta sprejeta dva dokumenta, s pomočjo katerih se zagotavlja trajnostni razvoj
evropske celine.


Vodilna načela za trajnostni razvoj evropske celine

Prvi dokument, Vodilna načela za vzdržni razvoj evropske celine, je nastal v okviru Sveta
Evrope. Temelji na Evropski listini za regionalno prostorsko planiranje (Torre-Molinska listina),
ki je nastala že leta 1983. Predlaga načela vzdržne prostorske politike za Evropo: policentrični
razvoj za doseganje prostorske kohezije in povečane konkurenčnosti regij, partnerstvo med
mestom in podeželjem, uravnotežen razvoj prometnih omrežij, dostopnost do informacij in
znanja, zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, razvoj in varstvo naravnih virov in naravnih
vrednot; kulturna dediščina je pomemben razvojni dejavnik; razvoj virov energije in varnost,
vzdržni in visoko kakovostni turizem ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Zavodnik
Lamovšek, 2003).


Evropske prostorsko razvojne perspektive

Podobni so tudi cilji drugega dokumenta, Evropske prostorsko razvojne perspektive, ki ga je za
zagotavljanje trajnostnega prostorskega razvoja sprejela Evropska unija. Glavna cilja EPRP sta
10
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odpravljanje obstoječih regionalnih razvojnih neskladij in skupno delovanje sektorskih politik, ki
vplivajo na prostorski razvoj. Cilji in možnosti politik za ozemlje EU so prostorska usmeritev
politik, policentričen prostorski razvoj in nov urbano – podeželski odnos, enak dostop do
infrastrukture in znanja ter preudarno upravljanje naravne in kulturne dediščine.
Najpomembnejša pa je poudarjena vloga prostorske razsežnosti pri zagotavljanju gospodarske in
socialne kohezije, ohranjanju naravnih virov in kulturne dediščine ter zagotavljanju uravnotežene
konkurenčnosti evropskega ozemlja. Med pomembnimi sredstvi za uresničevanje načel
trajnostnega prostorskega razvoja so vertikalno in horizontalno sodelovanje, še posebej na lokalni
ravni odločanja, sodelovanje zasebnega sektorja pri prostorskem planiranju ter vključevanje
javnosti v prostorsko planiranje (Zavodnik Lamovšek, 2003).
2.4. Trajnostni prostorski razvoj
Zakon o urejanju prostora definira trajnostni prostorski razvoj kot razvoj, ki zagotavlja tako rabo
prostora in prostorkih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi
naravnih dobrin, varstvu kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja
omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij.
Glede na načela trajnostnega razvoja je prostor oziroma teritorij pomembne iz več razlogov: kot
omejen in neobnovljiv vir, kot nosilec okoljskih funkcij in zaradi povezav in soodvisnosti
ekonomskega, socialnega in prostorskega razvoja. Z uveljavljanjem zasnove trajnostnega razvoja
se zato povečuje pomen usmerjanja prostorskega razvoja oziroma prostorskega planiranja na vseh
ravneh. Prostorsko planiranje vključno s postopki spremljanja in kontrole izvajanja, obravnavajo
dokumenti Evropske unije kot ključne mehanizme za doseganje bolj trajnostnega razvoja (Požeš,
1999).
Trajnostni prostorski razvoj predstavlja danes pomembnen cilj prostorskega planiranja. Hkrati
pomeni trajnostni prostorski razvoj vnos splošnih načel trajnosti v prostor. Osnovno načelo
takega razvoja je način rabe prostora, ki pri svojem delovanju presnavlja kar najmanj energije in
snovi. Vključuje vsa področja poseganja v prostor, ki jih obravnavamo po treh sklopih, in sicer:
trajnostni sistem poselitve, trajnostni infrastrukturni sistem in trajnostno urejanje krajine.
Trajnostni sistem poselitve temelji na načelu zgostitve okoli točk visoke dostopnosti,
policentrizma in uravnoteženja urbanih in ruralnih funkcij. Cilje je mogoče dosegati z uvajanjem
avtonomnosti in samozadostnosti urbanih sistemov na različnih ravneh in s težnjo čim manjšega
sistemskega vnosa energije in snovi. Urbana mreža je policentrična, hierarhična in
decentralizirana, s čim več stopnjami, z goščenimi členi in vmesnim nedotaknjenim prostorom
(Barton, 1995)
Trajnostni infrastrukturni sistem temelji na povečanju dostopnosti vseh prebivalcev do
infrastukturnih omrežij. Infrastrukturno omrežje s široko razpredenostjo postane dostopno čim
širšemu krogu uporabnikov. Kot del infrastrukturnega omrežja, prometni sistem temelji na
svobodni izbiri uporabnika o načinu prevoza ob hkratnem zmanjšanju potrebe po mobilnosti in
okolju prijaznejših oblik prevoza.
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Trajnostno urejanje krajine temelji na varovanju naravnih potencialov ter zaščiti in razvoju
naravne in kulturne dediščine. Krajina med poselitvenimi točkami in infrastrukturno mrežo ostaja
čim bolj prazna in zaščitena, saj prostor predstavlja enega najpomembnejših potencialov (Brown,
1997).
Preko razvoja poselitve, infrastrukture in krajine lahko prostorsko planiranje z uvajanjem
trajnostnih načel zmanjša pretok energije in snovi, zato je pomembna celovitost v samem
prostorskem planiranju, kajti vsaka sprememba v prostoru generira dodatne, marsikdaj
nepredvidljive spremembe. V tej optiki trajnotni razvoj ne razumemo kot cilj, ampak kot sredstvo
za izboljšanje človekovega življenja. Le premišljen, skladen in sočasen razvoj vseh treh sklopov
lahko zagotovi dolgoročno uravnotežen, trajnostni (prostorski) razvoj.
2.5. Trajnostni prostorski razvoj v Sloveniji
Slovenija je najpomembnejše dokumente o urejanju prostora začela pripravljati v času, ko sta
Svet Evrope in Evropska unija na področju vzdržne prostorske politike za Evropo že uveljavila
temeljne cilje vzdržne prostorske politike. Udejanjanje vizije trajnostnega prostorskega razvoja v
Sloveniji se naslanja na priporočila obeh opisanih evropskih dokumentov.
Sistemski okvir prostorskega planiranja
Z upoštevanjem ciljev in usmeritev evropskih dokumentov ter na podlagi Ocene stanja v prostoru
RS je Slovenija sprejela Politiko urejanja prostora RS, Zakon o urejanju prostora in Zakon o
graditvi objektov. Z zakoni in drugimi strateškimi dokumenti država določa okvire za prostorsko
planiranje na regionalni in lokalni ravni ter nadzira njuno zakonitost
Trajnostni prostorski razvoj se bo najbolj izrazito uveljavljal preko Strategije prostorskega
razvoja Slovenije. Strategija je temeljni državni dokument za usmerjanje razvoja v prostoru.
Predstavlja okvir za usklajevanje sektorskih razvojnih politik, strategij in programov na
področjih, ki vplivajo na prostorski razvoj. Je tudi pomembno sredstvo za usmerjanje zasebnih
pobud in interesov k uresničevanju sprejetih ciljev ter podlaga za pripravo drugih prostorskih
aktov na državni, regionalni in lokalni ravni, ki morajo biti medsebojno vertikalno usklajeni.
2.6. Cilji trajnostnega prostorskega razvoja Slovenije
Poglavje smo povzeli po Startegiji prostorskega razvoja Slovenije.
Opredeljeni cilji trajnostnega prostorskega razvoja Slovenije so urbana središča, povezana v
učinkovito omrežje; uravnotežen prostorski razvoj v območjih s skupnimi vprašanji in
zmožnostmi; mesta kot prijetno delovno in bivalno okolje; razvoj podeželja in partnerstvo z
urbanimi območji; prometni sistem kot pogoj za razvoj urbanih središč; krepitev prepoznavnosti z
ohranjanjem naravne in kulturne dediščine ter drugih prostorskih vrednot; ter prilagoditev
prostorskega razvoja naravnim procesom in razpoložljivosti naravnih virov.
Slovenija razvija uravnotežen in povezan urbani sistem, ki temelji na policentrični strukturi
omrežja mest in drugih naselij. Policentrična struktura je podlaga za skladen razvoj države in
12
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vsakega posameznega območja ter za funkcijsko in fizično povezanost prostora. Razvita je na
državni, regionalni in lokalni ravni. Mesta in druga naselja sodelujejo med seboj pri
uresničevanju skupnih nalog na vseh ravneh. Za zagotavljanje uravnoteženega gospodarskega in
družbenega razvoja na celotnem državnem ozemlju je pomembna prostorsko usklajena in med
sabo dopolnjujoča se razmestitev storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti. Funkcijsko in fizično
povezanost mest in drugih naselij v urbanem omrežju pa omogočajo tudi dobre prometne in
telekomunikacijske povezave.
Usmeritve za doseganje policentričnega razvoja so:


Vzpostavljanje uravnoteženega urbanega omrežja središč z ustrezno dostopnostjo do
urbanih funkcij ter poudarjenimi regionalnimi središči, ki so pomembno gibalo
gospodarskega, družbenega, kulturnega in okoljskega razvoja na svojem območju.



Zagotavljanje skladnega prostorskega razvoja na območjih s skupnimi razvojnimi
značilnostmi, predvsem na geografsko sklenjenih območjih (obmejnih, obalnih,
hribovitih), zavarovanih območjih in območjih, ki so ogrožena zaradi delovanja
naravnih procesov.



Krepitev mest in drugih naselij kot prijetnega delovnega in bivalnega okolja z
izkoriščanjem notranjih razvojnih zmožnosti (prenova mestnih središč, sanacija
razvrednotenih urbanih območij, prenova starih industrijskih in rudarskih območij).



Krepitev središč na obmejnih območjih ter povečevanje njihove primerjalne prednosti
in konkurenčnosti v širšem mednarodnem prostoru.

Izvajanje usmeritev policentričnega razvoja:


Skladnost regionalnih prostorskih zasnov in razvojnih programov ter prostorskih aktov
lokalnih skupnosti s strateškimi odločitvami.



Spodbujanje prilagojenega razvoja v okviru pomoči območjem z omejenimi
razvojnimi možnostmi in spodbujanjem razvoja dejavnosti, ki so okoljsko
sprejemljivejše.



Spodbujanje gradnje in vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda ter racionalne
rabe naravnih virov (pitna voda, zelene površine...).



Spodbujanje notranjega razvoja mest in naselij s pritegnitvijo še nezazidanih zemljišč.



Prednostno uvajanje novih, ustreznih rab prostora na razvrednotenih urbanih območjih
(opuščena vojaška območja in objekti, opuščeni stari industrijski in rudarski
kompleksi...).



Nadzor nad širjenjem urbanih območij s pomočjo usklajenega delovanja sektorjev
(davčni, finančni ukrepi, ukrepi zemljiške in stanovanjske politike, pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja so pridobljena soglasja upravljavcev javne gospodarske
infrastrukture...).



Skrbno upravljanje urbanih ekosistemov, zlasti glede odprtih prostorov in zelenih
površin.



Pospeševanje razvoja javnega potniškega prometa v mestih in med mesti.

13

Trajnostni prostorski razvoj Mestne občine Koper

Prostorski razvoj naj bi se s pomočjo nove zakonodaje počasi usmerjal od spontanega zgoščanja
poselitve ob večjih mestnih jedrih (suburbaniziranih območjih) k ponovnemu oživljanju mestnih
središč na eni strani in ohranjanju poseljenosti podeželskih območij na drugi strani. Pri tem je
bistvenega pomena povezovanje mest in drugih naselij v učinkovito mrežo, v kateri imajo
posamezna središča posebno vlogo in zadovoljujejo potrebe širšega mestnega in podeželskega
zaledja.
Razvoj večjih mest, mimogrede Koper predstavlja središče nadnacionalnega državnega pomena,
je usmerjen v zgoščanje novih urbanih dejavnosti (kompleksna stanovanjska gradnja,
proizvodnja, športnorekreacijske površine). V manjših naseljih v zaledju večjih mest in na
podeželju je razvoj usmerjen v individualno stanovanjsko gradnjo, obnovo in gradnjo kmečkih
gospodarstev, gradnjo manjših proizvodnih obratov in obrti, v sonavno kmetjstvo v povezavi s
turizmom, zagotavljanje osnovnih oskrbnih in storitvenih dejavnosti, ohranjanje odprtih površin
za športnorekreacijske dejavnosti na prostem.
Pogoj za povezovanje naselij v učinkovito mrežo je tudi dobro razvito prometno omrežje.
Posebno vlogo ima razvoj javnega potniškega prometa, ki se usmerja v zagotavljanje dobrih
povezav med podeželjem in urbanimi središči v posamezni regiji in v celotni državi. Krepita se
prometna sistema »vlak-avtobus« in »parkiraj in se pelji«.
Izvajanje ciljev povezovanja med mesti in podeželjem se vse pogosteje konkretizira skozi
partnerstvo med državo in lokalno skupnostjo. S številnimi dejavnostmi na lokalni ravni je
mogoče spodbujati povezovanje urbanih središč in podeželja:


Razvoj oskrbnih in zaposlitvenih središč v podeželskem zaledju.



Izvajanje programov za obnovo vasi, spodbujanja kmetijske infrastrukture, diverzifikacija
kmetijske pridelave.



Izvajanje projektov celostnega razvoja podeželja, kjer je kulturna krajina upoštevana kot
dejavnik regionalnega razvoja in potencialno rekreacijsko zaledje mest.



Primerna prometna povezanost podeželskih območij z državnimi, regionalnimi in drugimi
urbanimi središči.



Načrtno infrastrukturno opremljanje podeželskih naselij.



Partnersko povezovanje med mesti in podeželjem pri izvajanju skupnih projektov.



Vključevanje zasebnega sektorja v izvajanje programov in projektov za izboljšanje
prostorskih, socialnih in ekonomskih struktur na podeželju.

Poleg partnerstva med državo in lokalnimi skupnostmi se uveljavlja tudi partnerstvo med javnim
in zasebnim sektorjem.

14

Trajnostni prostorski razvoj Mestne občine Koper

3.

GLAVNE ZNAČILNOSTI IN TRENDI DOSEDANJEGA
PROSTORSKEGA RAZVOJA MESTNE OBČINE KOPER

Mestna občina Koper je ena izmed enajstih občin z mestnim statusom. Po površini je med njimi
na tretjem mestu, po številu naselij pa je na drugem mestu, po številu prebivalcev pa na šestem
mestu (Statistični letopis, 2004). To kaže, da spada MO Koper v skupino največjih občin v
državi.
MO Koper je bila v sedanji institucionalni in teritorialni sestavi uveljavljena 4. 10. 1994. Edina
sprememba sedanje občine glede na prejšnje stanje je ta, da so ji bile priključene tri krajevne
skupnosti, ki so prej spadale pod občino Sežana (Podgorje, Rakitovec, Zazid).
Danes MO Koper obsega 104 naselja, pokriva 311,2 km2 in šteje približno 48.000 prebivalcev.
Gostota je 157 preb./km2. Gostota prebivalstva je največja v obalnem pasu in veliko manjša v
zaledju, saj dve tretjini prebivalstva občine živita na petini njene površine, to je na območju mesta
Koper z ožjim vplivnim območjem. Občina beleži nadpovprečno rast števila prebivalcev,
predvsem zaradi priseljevanja. Mesto Koper, ki ima 23.000 prebivalcev, je regionalno središče
obalnega območja, tretje najpomembnejše urbano središče Slovenije in predstavlja del somestja
Koper-Izola-Piran. Širše urbano območje sestavljajo občine Koper, Izola in Piran, ki imajo skupaj
75.000 prebivalcev.
MO Koper s svojim funkcionalnim in simbolnim središčem mestom Koper, ki je tudi osrednje
urbano središče slovenskega obalnega območja in južnoprimorske statistične regije igra
pomembno vlogo v širšem prostoru. Vsako naselje v občini je del urbanega omrežja, omrežja
naselji, ki se med seboj povezujejo z infrastrukturnimi sistemi. Naselja v omrežju so soodvisna na
različne načine. Povezujejo se tudi v nove prostorsko – organizacijske oblike, v somestja, v
omrežja, v sisteme. Zaradi teh povezovanj je njihovo delovanje še toliko bolj kompleksno (Plazar
Mlakar et al., 2005).
MO Koper se s svojim urbanim omrežjem vključuje v širša omrežja, med njimi so:






omrežje naselij slovenskega obalnega območja in južnoprimorske regije,
urbani sistem Slovenije,
urbano omrežje obmejnega območja Italije – Hrvaške – Slovenije,
omrežje severnega Jadrana,
druga evropska omrežja.

Izrednega pomena je njena geostateška lega na osi Barcelona – Kijev, povezave proti Balkanu in
tudi proti srednji Evropi. Pomemben je položaj na 5. (kretskem) multimodalnem prometnem
koridorju.
Uvodoma je potrebno poudariti, da je prostor, ki ga zavzema MO Koper dragocen, predvsem
zaradi obmorskega značaja, geografske lege in relativne ohranjenosti zaledja. Glede na velike
poselitvene in gospodarske pritiske, zlasti v obalnem pasu, je nujno poudariti omejenost in

15

Trajnostni prostorski razvoj Mestne občine Koper

ranljivost tega prostora. Zato je urejanje prostora v MO Koper še toliko bolj problematično kot
drugod po Sloveniji.
3.1. Analiza dosedanjega prostorskega razvoja v Mestne občine Koper
Na podlagi analize dosedanjega razvoja in stanja nekaterih prostorskih sestavin, predvsem na
področju naselbinskega sistema in infrastrukturne opremljenosti bomo na podlagi kriterijev
trajnostnega prostorskega razvoja izpostavili poglavitne trende in težnje prostorskega razvoja v
MO Koper.
Pri preučitvi obstoječih trendov in teženj prostorskega razvoja MO Koper so bili kot osnova
ocenjavanja dosedanjega prostorskega razvoja uporabljeni kriteriji, ki jih ponujajo načela
trajnostno uravnoteženega razvoja. Kriterije ocenjevanja dosedanjega prostorskega razvoja smo
povzeli po magistrski nalogi dr. Mance Plazar Mlakar Trajnostni prostorski razvoj obalne regije
(Plazar Mlakar, 2000). Kot poglavitne vplivne dejavnike na prostorske procese ocenjujemo
racionalnost poselitve, racionalnost infrastrukturnih omrežij s poudarkom na prometnem sistemu,
usklajenost prometnega omrežja in poselitve ter splošno uravnoteženost prostorskega razvoja med
obalnim pasom ter zaledjem.
Izbrani kriteriji so:
¾ Racionalnost poselitve:









samozadostnost in avtonomija v prostoru,
prostorska pestrost, namesto coniranja,
zgoščanje poselitve znotraj naselij,
reurbanizacija urbanih struktur (mestnega jedra in vaških jeder, razvrednotenih prostorov),
razvoj poselitve po načelu zapolnitve in revitalizacije urbanega prostora (mestnih sivih
con),
upadanje gostote poselitve z oddaljenostjo od urbanega središča,
omejitev razpšene gradnje,
omejitev, ki omogoča varovanje naravnih virov.

¾ Usklajenost poselitve in prometnega omrežja:






pojem mobilnosti prebivalstva je nadomeščen z dostopnostjo,
zgostitev poselitve okoli točk visoke dostopnosti,
usklajena zasnova poselitve in prometnega sistema, ki manjša potrebo po mobilnosti,
usklajena zasnova poselitve in prometnega sistema, ki manjša potrebo po rabi
individualnega avtomobilskega prometa,
usklajena zasnova poselitve in prometnega sistema, ki omogoča vzpostavitev učinkovitega
javnega prometa.
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¾ Racionalnost infrastrukturnih omrežij:






zasnova prometnega sistema, ki omogoča vzpostavitev koridorjev učinkovitega javnega
prometa,
zadostna razvejanost in dostopnost prometnega sistema,
uravnoteženost vseh vrst prometa,
zadostna oskrba komunalnega omrežja,
zasnova infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo varovanje potencialov praznega prostora
in naravnih virov.

¾ Skladnost prostorskega razvoja:




uravnotežen prostorski razvoj v celotni mestni občini,
celostni razvoj občine in regije,
celostni razvoj podeželja.

3.2. Analiza poselitvenega sistema v Mestni Občini Koper
3.2.1.

Prebivalstvo, poseljenost in naselbinski sistem

S pojmom poselitve označujemo funkcijsko in oblikovno razmestitev naselij – stanovanjskih hiš,
objektov družbene infrastrukture ter dela proizvodnih dejavnosti - v pokrajini. Odvisna je od
prevladujoče gospodarske dejavnosti, naravnih razmer, kulturnega okolja in socialnih odnosov, ki
vladajo v družbi. Pojavlja se v različnih oblikah od samotnih kmetij do mestnih aglomeracij.
Oblika poselitve ima regionalne značilnosti, kar pomeni, da se določena naselja pojavljajo samo v
določenem tipu pokrajine in kulturnem miljeju (Drozg, 1995).
V ožjem pomenu besede lahko pri poselitvi ločimo oblikovno in lokacijsko (funkcijsko) plat.
Prva pomeni obliko naselij in objektov (arhitekturno in morfološko tipologijo), ki so sestavni del
poselitve, torej likovno oz. vizualno plat tega pojava, druga pa pomeni način razmestitve naselij
in objektov glede na naravne in antropogene dejavnike (Ravbar, 1993).
Izgradnja človekovih naselij je rezultat množice individualnih odločitev o lokaciji bivanja, dela, o
načinu dnevne migracije itd. Vendar so odločitve posameznikov vpete v širše strukture, ki na
makroravni določajo položaj naselja v sistemu in posameznega gospodinjstva oziroma podjetja v
sistemu produkcije in delitve (Sendi, 2000).
Zasnova poselitve pomeni skrb za zagotavljanje primernih bivališč, predvidevanja v razvoju
naselbinskega omrežja, razmestitve dejavnosti v omrežju naselij, prebivalcev, stanovanj, delovnih
mest ter instrumente za urejanje naselij s poglavitnimi usmeritvami za razvoj, za sanacijo in
varovanje naselij, če so odstopanja od želenih smeri prevelika (Ravbar, 2003). Upoštevati
moramo, da je naselbinski razvoj ena najpomembnejših sestavin prostorskega urejanja in od njega
so v mnogem odvisni drugi elementi urejanja prostora (predvsem namenska raba tal in
organizacija dejavnosti v prostoru, prometna, družbena in gospodarska infrastruktura, rekreacija).
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Splošni smotri politike učinkovitega razvoja poselitvenih območij so:




učinkovitost
uravnoteženost
dostopnost v omrežju naselij.

Čeprav je poselitev zelo inerten prostorski pojav, se v prostoru spreminja skladno z družbeno
ekonomskim in socialnim razvojem, nastajajo novi tipi naselij in s tem nova razmestitev
prebivalstva, ekonomskih dejavnosti, infrastrukture. To je tudi vzrok, da predstavlja usmerjanje
poselitev eno ključnih vprašanj urejanja prostora. Zgrešena politika poselitve prinaša vrsto
konfliktnih situacij in prostorskih neskladij. Cilj je ustvariti tak poselitveni sistem, ki bo
racionalen glede porabe zemljišč, energije, stroškov komunalne opreme, razmestitve družbene
infrastrukture in drugih javnih funkcij, kvalitete bivalnega okolja (Drozg, 2001).
V novih družbeno ekonomskih razmerah, ki so nastopile z industrializacijo družbe, se je začel
spreminjati poselitveni vzorec in oblika naselij. Naselja so namreč žive tvorbe, odraz socialne in
ekonomske aktivnosti prebivalcev. Morfologija naselij, je odraz življenja, ki ga naselje živi. Tudi
v preteklosti so se naselja širila, dograjevala (Ravbar, 1995). Razlika med preteklostjo in
sedanjostjo je predvsem v intenziteti pojava in načinu.
Poselitvena območja obsegajo naselja, ki imajo v socialno-ekonomskem in razvojnem pogledu
različne strukturne, funkcijske in razvojne značilnosti. Doslej je bilo opravljenih več vrst
klasifikacij. Tradicionalnim oblikam delitve razvrščanja v urbana in podeželska naselja, so se
zaradi širjenja urbanih oblik pridružile nove, ki zagovarjajo urbano-ruralni kontinum, kot
posledice ekonomskih in socialnih sprememb v družbi. Položaj naselja v enem od poselitvenih
tipov je posledica naravnih, socialno-ekonomskih ter strukturnih značilnosti in zato zanj veljajo
specifične usmeritve in kriteriji za urejanje. Vrednotenje poselitvenih območij, temelječe na
podobnih strukturnih in funkcijskih značilnostih, izmerjenih s pomočjo ekonomskih in socialnogeografskih ter fiziognomskih indikatorjev nam ponuja rezulate, kjer poselitvena območja
razpadejo v naslednje skupine (Ravbar, 2003):





mesta
obmestja
urbanizirana in pol urbanizirana podeželska naselja
podeželska naselja.

Mesta so zapleten družbeni pojav, ki se spreminja v času in prostoru in glede na to nastopajo v
različnih oblikah in z različnimi funkcijami. Po svojem značaju so predvsem območja
koncentracije prebivalstva, gospodarskih dejavnosti in delovnih mest, zato se posledice v
poselitvi občutijo tudi na širšem območju. Površine mest se nenehno povečujejo, še posebej
površine t.i. mestnih regij (območij, ki so funkcionalno povezana z mestom). Zaradi koncentracije
številnih dejavnosti na razmeroma majhni površini, so usmeritve za urejanje specifične. Večja
mesta, med katera se, upoštevajoč slovenske uvrščamo tudi Koper, spreminajo v »regionalne
tvorbe«, ki skupaj z obmestjem tvorijo funkcionalno mestno regijo. Mesta imajo praviloma tudi
relativno zaključeno in gosto zazidavo in svojstveno notranjo strukturo (Ravbar, 1993 in 2003).
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Obmestje je območje intenzivnih stikov med mestom in podeželjem in je tudi območje sprememb
v demografski, zaposlitveni in socialni sestavi prebivalstva ter izkazuje naglo in pomembno
pokrajinsko preobrazbo. K obmestju prištevamo bolj ali manj zaključena območja, na katere se
vežejo centrifugalni in centripetalni populacijski tokovi med mesti in podeželjem, s katerimi so
mesta in obmestja ozko povezani. Najintenzivnejše povezave so zaradi prostorskih razlik med
krajem zaposlitve in krajem bivanja. Mesta praviloma opravljajo za obmestno prebivalstvo
določene storitve, predvsem proizvodne, oskrbe, izobraževalne in kulturne, obmestja pa
opravljajo predvsem bivalno. Po svojem značaju predstvaljajo obmestja zapleten in kompleksen
družbeno ekonomoski in prostorski pojav. Proces suburbanizacije je tod najintenzivnejši,
demografska rast povzočena z intenzivno selitveno mobilnostjo je znatna. Za obmestna naselja je
značilno tudi, da imajo več urbanih kot agrarnih značilnosti. Značilne so nove soseske
enodružinskih stanovanjskih hiš ter nadpovprečen delež neorganizirane stanovanjske gradnje.
Omenjena območja je potrebno urejati kot urbano pokrajino (Ravbar, 2003).
Podeželska naselja obsegajo preostali poseljeni prostor.
Študije kažejo, da lahko naselbinski sistem za potrebe usmerjanja poselitve in prostorskega plana
razporedimo v dve funkcijski zaokroženi območji, in sicer: v urbanizirana in hkrati gosto
naseljena območja (ki ga sestavljajo mesta skupaj z suburbaniziranimi obmestji) mestnih regij in
redkeje poseljena podeželska območja (ki pa ga sestavljajo tudi manjša urbanizirana naselja)
(Ravbar, 2003).
Mestna regija predstavlja celoto, pri kateri imajo povezovalni stiki med mestom in njegovim
obmestjem odločujoči pomen. Zunanji izraz prepletanja se kaže v svojskih oblikah zasnove
poselitvenega omrežja, v značilni opremi prometno-tehnične in druge družbene infrastrukture,
stopnjevanem obsegu izmenjave proizvodnih in potrošnih dobrin ter migracijskih tokov.
Delitev na mesto, obmestna naselja in podeželska naselja za MO Koper smo povzeli po Kriterijih
za opredeljevanje mest v Sloveniji (Ravbar, 1993), kjer avtor na podlagi formalnih,
fiziognomskih, funkcijskih in strukturnih kriterijev razdeli MO Koper po sledečem vzorcu:





mesto Koper,
obmestna (suburbana) naselja: Ankaran, Babiči, Barižoni, Bertoki, Bonini, Boršt,
Bošamarin, Cerej, Čentur, Čežarji, Dekani, Dvori, Grinjan, Hrvatini, Elerji, Kampel,
Kolomban, Manžan, Montinjan, Plavje, Pobegi, Potok, Premančan, Sv. Anton, Spodnje
Škofije, Stara Šalara, Škocjan, Tinjan, Triban, Vanganel, Zgornje Škofije, Šmarje in
Marezige,
podeželska naselja (ostala naselja v občini).

3.3. Značilnosti poselitve in razporeditev naselij v Mestni občini Koper
Koprska občina je bila leta 2002 med najgosteje naseljenimi občinami v Sloveniji. Ob tem je
treba upoštevati, da dve tretjini prebivalstva občine živita na petini njene površine, tj. na območju
mesta Koper z ožjim vplivnim območjem. Koprsko karakterizirajo tri območja poselitve: mesto,
obmestna naselja in podeželje. Meje med njimi potekajo v obliki vzporednic z obalno črto.
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Najgosteje je naseljen obalni pas (mesto Koper, manj obmestna naselja, medtem ko na podeželju
(Šavrini, Bržanija) število prebivalstva vsa desetletja po drugi vojni upada.
Koprsko območje je bilo vse do priključitve Sloveniji k Jugoslaviji v letu 1954 predvsem agrarno
zaledje Trsta. Mesto se je ohranjalo v prostorskih okvirih srednjeveškega mesta (8.000 – 9.000
prebivalcev), velik del prebivalcev mesta se je ukvarjal še s kmetijstvom. Tudi bližnja naselja so
bila še vezana na pridelavo hrane in na zaposlitev v Trstu, za notranjost Istre pa je bila že značilna
agrarna prenaseljenost in depopulacija. Intenzivna industrializacija in z njo povezana urbanizacija
so pomembno spremenili razporeditev prebivalstva na območju občine. Leta 1961 je v mestu
(10.500 prebivalcev) živelo 34% vseh prebivalcev današnje občine, na podeželju, ki pokriva 70%
površine občine, pa 25%. Danes živi v mestu (4% površine) 50% prebivalcev, na podeželju pa
10%. V vmesnem pasu, to je primestnih naseljih, tako danes kot leta 1961 živi 40% prebivalcev
občine.
Razpredelnica št. 1: Število prebivalcev v MO Koper po posameznih skupinah
površina
ha
%

št.
nas.

1961

število prebivalcev - popisi
1971
1981
1991
2002

Indeks
02/61

indeks
02/91

% preb.
1961 2002

gostota
1961 2002

mesto
Koper

1296

4,1

1

10497

17765

23581

24704

23726

226,0

96,0

34,4

49,9

8,10

18,31

suburbana
naselja

8609

27,0

32

12336

12223

13561

16340

19045

154,4

116,6

40,4

40,1

1,43

2,21

21936

68,9

71

7700

6021

5173

4761

4777

62,0

100,3

25,2

10,0

0,35

0,22

31841

100,0

104

30533

36009

42315

45805

47548

155,7

103,8

100

100,0

0,6

1,9

podeželje
skupaj

Delitev na mesto, obmestje in podeželje narekujejo tako naravnogeografske značilnosti kot tudi
ali predvsem procesi urbanizacije, suburbanizacije in depopulacije.
Na celotnem območju občine se je število prebivalcev od leta 1961 povečalo za 17.000, iz 30.533
na 47.548. Najbolj je naraslo v mestu, število prebivalcev se je več kot podvojilo. Nastale so nove
stanovanjske soseske Semedela, Žusterna, Olmo, Šalara. Na podeželju pa se je število prebivalcev
zmanjšalo skoraj za polovico.
Za razumevanje današnjega stanja in predvsem za opredelitev trenda pa je bolj kot opazovanje
celotnega obdobja pomembno zadnje desetletje. Po letu 1991 je število prebivalcev v mestu
stagniralo (absolutno celo nazadovalo), pomembneje pa je raslo število prebivalcev v primestnih
naseljih. Proces morda lahko razložimo s spremembami na področju stanovanjske gradnje po letu
1991, ko se je prej »družbeno organizirana« stanovanjska gradnja ukinila. Pomanjkanje stanovanj
v mestu se je nadomeščalo tudi s povečanjem individualne gradnje in v dozidavi obstoječih
objektov v primestnih območjih.
Pričakujemo lahko, da se bo zaradi nove stanovanjske politike in novega vala stanovanjske
gradnje v mestu (gradijo občinski in državni stanovanjski sklad, gradbene firme) število
prebivalcev v mestu zopet bolj povečevalo kot v primestnih naseljih (Plazar Mlakar et al., 2005).
Značilna je sprememba trenda na podeželju: število prebivalcev ne nazaduje več, če bi
podrobneje pogledali posamezna naselja, bi zaznali tudi obsežnejšo novogradnjo. V naslednjih
naseljih (naselja nad 50 prebivalci) opredeljenega podeželja pa se je število prebivalcev v
zadnjem desetletju že znatno povečalo: Hrastovlje, Pomjan, Popetre, Sočerga, Truške (indeks nad
125), rastlo pa je tudi v Krnici, Laborju, Ospu, Pučah, na Tinjanu, Predloki (indeks nad 105).
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O demografsko ogroženem podeželju danes v občini skoraj ne moremo govoriti, čeprav se je
število prebivalcev še vedno zmanjševalo v 23 naseljih. Poudariti je le potrebno, da je med njimi
veliko naselij kraškega roba, tudi Črni Kal, zato bi bilo potrebno pri pripravi prostorskega plana
skrbno proučiti prostorske (ne)možnosti razvoja teh naselij in zagotoviti ustrezna zemljišča za
njihov razvoj.
Glede na današnjo opremljenost naselij z oskrbnimi in gospodarskimi dejavnostmi se naselja
razvrščajo v naslednje kategorije:



3.3.1.

nacionalno središče mednarodnega pomena: Koper
pomembnejša lokalna središča: Ankaran, Bertoki, Dekani, Škofije,
lokalna središča: Prade, Pobegi, Sv. Anton, Marezige, Hrvatini, Gračišče, Šmarje.
Današnji poselitveni vzorec

Razpredelnica št. 2: Razporeditev naselij po velikosti (Statistični urad, 2002)
velikost naselij
skupaj suburbana naselja podeželje
0 - 50 preb.
36
0
36
51 – 200 preb.
41
9
32
201 – 500 preb.
15
12
3
501 – 1000 preb.
5
5
0
1001 – 2000 preb.
5
5
0
nad 2000 preb. (Ankaran)
1
1
0
mesto Koper
1
Današnja razporeditev (statističnih) naselij v velikostne razrede kaže na določeno razpršenost
poselitve na t.i. makro vidiku oz. na nivoju pokrajine (veliko število, 75% vseh naselij, ima le do
200 prebivalcev), vendar še vedno ne kaže prave slike. Razpršenost poselitve je dejansko še
večja.
V osnovnem poselitvenem oziroma naselbinskem vzorcu MO Koper moramo na podlagi
historičnih dejstev (popisi prebivalstva so konec devetnajstega in v začetku dvajsetega stoletja, so
poleg samega popisovanja prebivalstva, upoštevali tudi razmestitev posameznih objektov v
pokrajini) (Požeš, 1990) in današnjega stanja razmestitve objektov v pokrajini najprej ločiti
strnjena in razložena (sestavljena) naselja (Požeš, 2005).
Strnjena (sklenjena) naselja so predvsem naselja v notranjosti Istre, na podeželju. Glede na
velikost ločimo dva tipa:
¾ velike sklenjene vasi. Teh je relativno malo. Po legi in zgradbi jih lahko delimo v dve
podskupini:
 vasi na prehodu flišnega gričevja v kraški svet. Ležijo v pobočju, domovi so razporejeni v
več vzporednih nizih, skladno s potekom plastnic (Črni Kal, Loka, Kubed, Movraž,
Gabrovica, Osp);
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gručaste slemenske vasi v višjem flišnem gričevju: Šmarje, Gažon, Pomjan, Koštabona.
Skupna značilnost zgradbe teh vasi je velika zgoščenost, zaprtost, postavitev hiš ob cesti
– ulici (skupna prehodna dvorišča);
¾ velike sklenjene vasi z zaselki (prehod v nesklenjena naselja): Krkavče, Tinjan, Črni Kal,
Babiči;
¾ manjše sklenjene vasi in zaselki: značilna gručasta strnjenost, lega na slemenu ali v pobočju
pod vrhom slemena.
Nesklenjena (sestavljena) naselja: večina teh naselij leži v obmestnem prostoru in obrobnem
nižjem gričevju. Skupno tem naseljem je le to, da sestavlja naselja več med seboj prostorsko
ločenih delov. Glede na velikost teh delov in njihovo zgradbo ločimo tri skupine nesklenjenih
naselij:
¾ razložena naselja, razpršena gradnja: gre za prvotna naselja v ožjem obalnem pasu,
sestavljale so jih skupine hiš (s svojimi imeni), znotraj teh skupin pa so domovi prav tako
postavljeni daleč vsaksebi (Ankaran, Semedela, Markov hrib, Škocjan, Bonini, Triban,
Bošamarin, Kampel, Šalara);
¾ sestavljena naselja iz jedra vasi (tretjina vseh hiš) in večjega števila zaselkov ali skupine
hiš: Bertoki s Serminom, Pobegi, Čežarji, Škofije, Hrvatini, skupaj z ostalimi naselji na
Miljskih hribih;
¾ sestavljeno naselje iz več manjših vasi in zaselkov (prave razložene poselitve ni več): vsak
del naselja ima svoje ime (Sv. Anton – 21 enot, Marezige – 8 enot, Truške, Topolovec,
Pregara, Puče).
Prevladujočo obliko poselitve v začetku 20. stoletja predstavljajo manjše vasi in zaselki. Število
teh zaselkov (in njihova gostota) se zmanjšuje od obale proti notranjost. Strnjenost poselitve pa
narašča od obale v notranjost, vendar z njo ne tudi velikost naselij (Požeš, 1990).
Poselitveni vzorec v agrarnem zaledju obale je rezultat reliefnih in morfoloških značilnosti
flišnatega gričevja kot tudi socialnega in ekonomskega položaja njenih prebivalcev. Nekdaj je
bilo to močno oskrbno zaledje Trsta, ki pa je zaradi znanih dejstev v obdobju po II. svetovni vojni
nazadovalo. Priča smo vidnemu razpadu tradicionalnega produkcijskega sistema in agrarnega
pejsaža, kar se vse kaže v intenzivnem zaraščanju kulturnih teras in poljskih površin kot tudi v
praznjenju jeder tradicionalnih vaških naselbin. Podeželje oživlja le v nekaterih najbolj vitalnih
vaseh, medtem ko ostalo podeželje še naprej upada.
V nadaljevanju bomo zaradi skupnih značilnosti v urejanju prostora in dejstva, da se skoraj
večina nesklenjenih naselij na podlagi fiziognomskih, funkcijskih in strukturnih kriterijev uvršča
v obmestni oz. suburbani pas govorili o slednjemu. Poleg tega so prav omenjena naselja tista, ki v
zadnjih desetletjih doživljajo največje prostorske spremembe.
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4.

RAZVOJNA OBMOČJA IN PROBLEMATIKA V PROSTORU

4.1. Ugotavljanje problematike na suburbaniziranih območjih mesta Koper
Suburbanizacija predstavlja danes globalno razvojno obliko urbanega razvoja, za katero je
značilna prostorska disperzija, rahljanje ali razpad prostorskega reda, ki je veljal nekoč,
decentralizacija in individualizacija. Prostor v suburbanem poselitvenem sistemu ne predstavlja
več bistvene omejitve, k čemer pripomorejo sodobne prometne povezave, prevozna sredstva,
predvsem pa razvijajoče se komunikacijske tehnologije. Osnovna enota suburbane poselitve je
individualna hiša z vrtom, ki pa je z vidika prostorske racionalnosti vse manj sprejemljiva
(Balaban, 2006).
V zadnjih dveh desetletjih prejšnjega stoletja smo bili na Koprskem, podobno kot v celotni
Sloveniji, priča pospešeni suburbanizaciji, ki se še danes intenzivno nadaljuje. S spremembo
družbeno-političnih in gospodarskih razmer v sredini 20. stoletja sta Koper in njegovo zaledje
pridobila nove vloge. Mesto se je intenzivno razvijalo, razvoj in spremembe so vplivale tudi na
primestni prostor. Že vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja se nekdaj povsem agrarni prostor
spreminja v suburbano zaledje Kopra. Tako so primestna naselja v tem obdobju najhitreje rastoča
demografska kategorija. Na suburbaniziranih območjih živi že več kot tretjina prebivalstva MO
Koper, zato lahko upravičeno govorimo o prostorskih prerazporeditvah prebivalstva (Ravbar,
1995)
Razen mesta, ki je raslo načrtno, z zazidalnimi in ureditvenimi načrti za posamezne soseske in
kareje, so ostala naselja (izjema so Ankaran, Prade in Kampel – Novaki) rasla nenačrtno,
spontano in se urejala s prostorsko ureditvenimi pogoji (Požeš, 1999). Selitveni tokovi in
demografska rast so se preusmerili iz mesta na mestno obrobje in povzočili spremembe v
primestnih naseljih, ki so se počasi začela preobražati. Novi deli naselij so tako ohranili oziroma
sledili prejšnjemu, agrarnemu poselitvenemu vzorcu in bolj ali manj agrarni zasnovi prometnic in
parcelacije. Značilno je, da se že tako razpršeni poselitveni vzorec še bolj drobi (Požeš, 1999).
Vzrok temu je neselektivna urbanizacija, kjer intenzivnost stanovanjske gradnje ni povezana s
stopnjo centralnosti posameznega naselja, temveč z razpoložljivimi zemljišči za gradnjo. Drugi
razlog za drobljenje poselitvenega vzorca je parcialno širjenje naselij, ki se pogosto širijo na
račun posameznih stavbnih parcel, ne pa sklenjenih območij. Srž problema je način širjenja
naselij, ki ni racionalen, varčen s kmetijskimi zemljišči in optimalen glede na infrastrukturno
opremljenost.
Naselja so se širila, prebivalstvo je v iskanju kvalitetnejšega bivanja izven mesta stanovanjsko
preblematiko reševalo v obliki individualne gradnje, a marsikdaj s pomankljivo komunalno
opremljenostjo. Za razliko od starih vasi, ki so prostorsko berljive in kjer je jasen odnos med
objektom in celoto ter objektom in stavbno parcelo, se v novih delih naselij pojavlja le monoton
vzorec objektov, postavljenih na sredino parcele. Način življenja v teh območjih je že
urbaniziran, tipičen tip hiše pa je prostostoječa enodružinska hiša. V izpraznjen prostor vdira v
novem poselitvenem valu enodružinska gradnja nekmečkega prebivalstva, ki išče predvsem
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možnosti za lažjo rešitev svojih stanovanjskih problemov. Novi priseljenci iščejo vzore za svoje
objekte v primestni vili, oziroma v tehnološko in cenovno nezahtevnih objektih z velikimi
stanovanjskimi površinami. Posledica je bil stihijski razvoj številnih primestnih naselij (Požeš,
1999).
Suburbana poselitev je najbolj izrazita na območju Vanganelske doline, Marezig, Babičev,
Šmarij, Gažona, Šalare, Bertokov, Prad, Pobegov, Svetega Antona, Dekanov, Škofij, Ankarana in
naselij na Miljskih hribih. Obravnavano območje je imelo v preteklosti izrazito agrarni značaj in
funkcijo agrarnega zaledja Trsta. Prevladovala so manjša vaška naselja, zaselki in posamične
domačije v prepletu z intenzivno obdelano kulturno krajino in redkimi gozdnimi površinami.
Suburbanizacijski trend je povzročil širjenje omenjenih naselij v okvirih obstoječega
naselbinskega omrežja. V okviru obravnavanega prostora ugotavljamo, da število prebivalcev v
mestu stagnira, delež prebivalcev v primestnih naseljih pa narašča, kar kaže na to, da se proces
bivanjske suburbanizacije primestnega prostora še ni zaključil.
Karta 1: Prikaz urbaniziranega, suburbaniziranega in podeželskega območja MO Koper
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Proces je močno zaznamoval celotno območje, pomembno je vplival na spremembo kulturne
krajine, velike pa so bile tudi družbene spremembe (nov način življenja, priseljevanje
neavtohtonega prebivalstva). Tako se suburbana poselitev praviloma pojavlja ob obstoječih
poselitvenih jedrih, v obliki razložene obcestne pozidave, manjših urbanističnih ureditev in
razpršene gradnje. Vzrok takega stanja je iskati tudi v prostorskih sestavinah dolgoročnega
družbenega plana, ki je zarisal ogromne poselitvene površine v teh naseljih, okoli prej strnjenega
vaškega jedra ter prometnicah. Priča smo intenzivni stanovanjski gradnji v suburbanem prostoru,
kar se lepo vidi ob primerjavi starejših digitalnih ortofoto posnetkih z novejšimi. Drug pokazatelj
tega dejstva pa je število izdanih urbanističnih oziroma lokacijskih informacij s stani občinske
uprave in gradbenih dovoljenj s stani upravne enote.
Vzlic temu, smo v primestnem prostoru priča degradiranosti okolja in kulturne krajine,
neracionalni izrabi prostora za poselitev, nesorazmerno visokih stroških infrastrukturnega
opremljanja, nepopolni opremljenosti z osnovnimi programi družbene infastruktura, relativno
majhnemu številu delovnih mest, pomanjkanju osnovne oskrbe in storitev, množičnosti dnevnih
migracij v smeri mestnega jedra in posledicami predvsem mirujočega prometa v samem mestu
Koper. Problemi izhajajo iz temeljnih značilnosti suburbanega razvoja, ki je zaznamovano s
težnjo po prostorski disperziji in decentralizaciji.
Značilnost suburbanega razvoja je tudi, da se s stihijskim urejanjem omenjenega prostora
razvrednotijo tiste kakovosti prostora, ki so bile glavni element privlačnosti lokacije za poselitev
(vedute, mirno okolje, bližina mesta,…). Spontani razvoj in parcialne ureditve so lahko tudi vzrok
drugim okoljskim problemom oziroma predstvaljajo nevarnost onesnaženja okolja,
nenadzorovanih in nelegalnih posegov v prostor (Balaban, 2006).
Poseben problem v primestnem prostoru predstavljajo strukturna neskladja med obstoječimi
grajenimi strukturami in novogradnjami. Novodobni stanovanjski objekti so pogosto vse prej kot
odraz lokalne tipike, zato pa toliko bolj uniformni in enolični. Poleg strukturnih neskladij med
grajenimi strukturami se v primestnem prostoru pojavljajo tudi funkcionalna in strukturna
neskladja med grajenim tkivom in odprtim prostormom. Kulturna krajina, ki v suburbanizacijske
procese in spremembe ni bila neposredno vključena, se praviloma ni spreminjala. Kulturna
krajina je v procesu razvojnih sprememb primestnega prostora ostajala pasivna sestavina
(Balaban, 2006). Posledice takega razvoja se kažejo tudi v zmanjševanju čitljivosti v prostoru,
izgublja se logični red med grajenim in nepozidanim, neizkoriščene ostajajo možnosti za
funkcionalno povezovanje med naselji in odprtim prostorom tudi z vidika sodobnih potreb
(rekreacija, sprostitev, estetski užitki).
Suburbanizacija predstavlja fazo urbanega razvoja, zato je ključno vprašanje nadaljnega
prostorskega razvoja v katero smer in kako razvijati obmestni prostor.
4.2. Razpršena poselitev/gradnja v obmestnem prostoru v Mestni občini Koper
Večina slovenskih avtorjev v strokovni literaturi, ki obravnava omenjeno področje ugotavlja, da
pojem »razpršene poselitve« oz. »razpršene gradnje« ni dovolj dobro definiran, vendar je pogosto
uporabljen kot sinonim za stihijsko urbanizacijo. V zvezi s tem Drozg (Drozg, 1996) ugotavlja,
da moramo glede na splošne poselitvene in socialno-ekonomske značilnosti razlikovati med:
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razpršeno avtohtono poselitvijo,
urbaniziranim podeželjem in
suburbaniziranimi območji.

Avtor ugotavlja tudi, da natančnejša definicija, ki bi bila tudi kvantificirana ni možna, ker je
pojem regionalno zelo različen in ker gre pri tem pojavu bolj za odnos med avtohtono in alohtono
poselitvijo, tako na lokacijski kot pokrajinski ravni (Drozg, 1995).
Predlog Zakona o prostorskem načrtovanju (MOP, 2006) definira razpršeno poselitev kot tip
poselitve, z nizko gostoto poselitve, ki predstavlja avtohtoni vzorec poselitve in se kot taka
ohranja. Območja razpršene gradnje pa kot območje z nizko gostoto poselitve, ki ne predstavlja
avtohtonega tipa poselitve in katerega je treba zaradi smotrne rabe prostora sanirati.
Raziskava Urejanje prostora z vidika razpršene gradnje (Drozg, 1995) pri razpršeni gradnji loči
dva nivoja:


makro vidik oz. razpršeno poselitev na nivoju pokrajine (prostorsko planski vidik).
Razpršena poselitev je tista, pri kateri naselja niso strnjena, v enem kosu, temveč so
posamezni objekti ali skupine objektov (deli naselij), razmeščeni po širšem območju, po
pokrajini;



mikro vidik oz. razpršeno postavitev objektov na nivoju naselja (urbanistični vidik).
Razpršena postavitev objektov je tista, kjer se med stanovanjskimi objekti in njihovimi
funkcionalnimi površinami nahajajo kmetijska zemljišča ali druge oblike urbane rabe tal.
Znotraj naselja (ureditvenega območja) so velike proste površine, ki nimajo urbane
namembnosti. Nastala so v zadnjem času, večidel pa so močno preoblikovane vasi, v
katerih nekdanja zasnova skoraj ni več razpoznavna. Zanje je značilna premočrtna mreža
in razmestitev objektov, ki ni niti gruča, niti niz. V suburbanih naseljih najbolj izstopa
nova tlorisna zasnova, ki je posledica planskega principa v urejanju naselij in se močno
razlikuje od nekdanjega organskega.

Najbolj splošna je ugotovitev, da pomeni razpršena gradnja poselitev, to je razmestitev objektov
in tip naselij, ki ni strnjena temveč se objekti pojavljajo na številnih, posameznih in ločenih
lokacijah, med katerimi so kmetijska zemljišča ali druge oblike urbane rabe zemljišč. (Drozg,
1995)
Pojavne oblike razpršene gradnje:





posamezne stanovanjske hiše ob stoječih strnjenih naseljih,
skupine stanovanjskih hiš ob obstoječem strnjenem naselju,
stanovanjske hiše v razloženih naseljih in zaselkih,
posamezne stanovanjske hiše sredi kmetijskih zemljišč (Drozg, 1995).

Pri presoji, kdaj pojmujemo določeno zazidavo kot razpršeno gradnjo ali strnjeno zazidavo ni
pomembna starost objektov, niti položaj in prilagojenost avtohtonim oblikam gradnje, temveč ali
je naselje v enem kosu ali pa ga sestavlja več, med seboj ločenih skupin objektov. Razpršena
gradnja je po eni strani posledica pokrajinskih značilnosti, po drugi strani pa spontane
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urbanizacije, liberalne zemljiške politike, neusmerjevalnega urbanizma in neurejene komunalne
politike.
Probleme, povezane s stihijsko gradnjo, ki je na suburbaniziranih območjih zelo razširjena,
povezujemo s pojmi kot so:









razpršena neurejena gradnja,
nizka gradbena gostota in relativno velika poraba prostora,
zaradi razpršenosti zelo drago infrastukturno opremljanja, prav tako sanacija,
neracionalno komunalno omrežje, marsikje neustrezna (nepopolna) komunalna
opremljenost (problemi s kanalizacijskim omrežjem in odpadnimi vodami),
prekomerno obremenjevanje okolja (Ravbar, 2005)
zmanjševanje naravnega prostora proti antropogenemu,
oblikovna degradacija naselij in pokrajine in
zmanjševanje pomena naselja kot socialne skupnosti (Drozg, 2001).

Razpršena gradnja je v prvi vrsti posledica stihije, nedoslednosti in nenačrtovanosti pri urejanju
prostora, usmerjanju poselitve in širjenju ureditvenih območij v naseljih. Negativne posledice
razpršene gradnje se kažejo v naslednjem:






vizualna degradacija pokrajine in naselij. Ta se kaže v spremenjenem položaju objektov,
ki se močno razlikuje od uveljavljenega krajinskega vzorca, v obliki in arhitekturnih
značilnostih objektov, po umeščenosti le-teh v pokrajino, zaradi česar je okrnjen pejsaž in
vedute naselij.
Velika poraba zemljišč za stanovanjsko gradnjo. Razšršena gradnja je zelo potratna s
prostorom, sporna je zlasti gostota zazidanosti, ki dosega povprečne vrednosti okoli 25
preb/ha.
Dražja in pogosto neracionalna komunalna infrastruktura. Le-ta je marsikje pomankljiva,
dolžine komunalnih vodov tudi za 100 odstotkov presegajo normativne vrednosti.
Pomankljivo je predvsem kanalizacijsko omrežje, marsikje pa tudi prometne ureditve.
Slabša kvaliteta bivalnih razmer v novonastalih naselbinah. Večina območij je
pomankljivo opremljena z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi. Sporna je tudi
urbanistična ureditev poseljenih območij, ki izkazuje odsotnost ureditvenega koncepta in
pomankljivo urbano opremo (Drozg, 1995).

V zadnjih dvajsetih letih je zanimivo spremljati preobrazbo primestnih naselij v občini. Naselja so
se širila, prebivalstvo je v iskanju kvalitetnejšega bivanja izven mesta stanovanjsko preblematiko
reševalo v obliki individualne gradnje, a marsikdaj s pomankljivo komunalno opremljenostjo.
Posledica je bil stihijski razvoj številnih primestnih naselij, zato v obmestnem prostoru opažamo
precejšnja območja razdrobljene, amorfne poselitve, ki se pojavlja predvsem ob spremenjenih
nekdanjih vaseh in ob prometnicah. Za koprski obmestni prostor je značila poselitev nizke gostote
po nekdanjih kmetijskih zemljiščih med obstoječimi vasmi in naselji s skoraj tridesetimi naselji,
med katerimi so mnoga sestavljena še iz zaselkov (Sv. Anton sestavlja npr. 21 zaselkov s svojimi
imeni, Hrvatine 6 itd.). Slednje je dopuščal tudi koprski prostorski plan, ki je namesto na sanaciji
in reurbanizaciji degradiranega prostora izhajal iz pozidave praznega prostora ter se zavzemal za
poselitev znotraj prometnih koridorjev (Požeš, 1998).
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Oživljanje poteka večinoma stihijsko, z divjo in nenadzirano pozidavo, tujo etničnim in
kulturnimi prvinami okolja. Rast naselij z individualno gradnjo v zadnjih dvajsetih letih
tradicionalno razloženo poselitev sicer gosti, vendar nenačrtno in še vedno z izrazito nizkimi
gostotami pozidave. Posledično nastajajo dolga naselja (npr. ob cesti Bertoki – Sv. Anton, na
Miljskih hribih) brez pravega centra in brez prave zaključenosti in povezanosti naselij. Nobeno od
funkcijskih območij naselij v obmestju ne doseže 5000 prebivalcev, kar v teoriji pomeni nivo, ki
omogoča razvoj oskrbe (nivo soseske – šola, ambulanta, itd.), torej lahko govorimo o splanih
naseljih (Požeš, 1999).
Na zaostrovanje nasprotja med težnjami k razpršeni naselitvi in težnjami k zgoščevanju v
prostoru, ki izhaja iz sodobne težnje k individualizaciji in diverzifikaciji življenskih stilov in
potreb, opozarja tudi sociološka študija (Mlinar, 1999). Vendar nadalje opozarja, da vzorec
klasične pozidave v obliki individualne gradnje družinskih hiš dejansko ne zagotavlja največje
zasebnosti; le to je mogoče doseči tudi pri višjih gostotah (Požeš, 1999).
Zahteve po neprestanem naraščanju novih (pretežno) stanovanjskih površin v obmestnem
prostoru pospešuje na eni strani nižja cena (stavbnih) zemljišč, nedorečena zemljiška politika in
neizdelana zasnova nadaljnega razvoja poselitvenega sistema, ki je danes stihijski (Ravbar, 1997).
To na eni strani pomeni fizično povečevanje naselij, ki nimajo lastnega značaja, na drugi strani pa
nastajajo stran od obstoječih nova naselja z novimi nekonvencionalnimi oblikami.
V izpraznjen prostor vdira v novem poselitvenem valu enodružinska gradnja nekmečkega
prebivalstva, ki išče predvsem možnosti za lažjo rešitev svojih stanovanjskih problemov. Novi
priseljenci iščejo vzore za svoje objekte v primestni vili, oziroma v tehnološko in cenovno
nezahtevnih objektih z velikimi stanovanjskimi površinami. Za razliko od starih vasi, ki so
prostorsko berljive in kjer je jasen odnos med objektom in celoto ter objektom in stavbno parcelo,
se v novih delih naselij pojavlja le monotoni vzorec objektov, postavljenih na sredino parcele.
Zaradi velike disperzije stanovanjskih objektov in oblikovne drugačnosti, je podoba naselij
marskije povsem spremenjena. Veliko objektov je umeščenih v prostor brez upoštevanja
topografije, načina razmestitve starejših objektov značilnih pogledov na naselje in naselbinske
dominante (Drozg, 2001).
Zaradi ekstenzivnega širjenja naselja, je znotraj pozidanega območja veliko še prostih,
ekstenzivno izrabljenih in degradiranih površin, kar zmanjšuje stopnjo urejenosti, hkrati pa je
infrastrukturno omrežje neracionalno izkoriščeno. Vse to kaže na nemoč ali pomanjkanje
planskih in upravnih instrumentov, s katerimi bi lahko hitreje in učinkoviteje usklajevali potrebe
investitorjev s potenciali prostora. Pozidava in prestrukturiranje teh površin bi bilo ekološko in
urbanistično veliko bolj smotrno, kakor širjenje na nova zemljišča. Prenova, prestrukturiranje in
revitalizacija degradiranih in ekstenzivno izrabljenih površin so v slovenskih mestih le izjema, ne
pa razvojna usmeritev, ki bi z vidka trajnosti bila obligatorna (Drozg, 2003).
Zaradi nizkih gostot stanovanjske gradnje, pomožnih in drugih zgradb tako znotraj, kot izven
ureditvenih območij za poselitev, je infrastrukturno omrežje bolj razvejano, kot bi bilo ob strnjeni
zazidavi. Zaradi neizvedljivosti normalne komunalne opreme zemljišč, dolžina komunalnih
vodov na stanovanjsko hišo tudi do trikrat presega normativne vrednosti (Drozg, 1996). Dejstvo
je tudi, da ima večina stanovanjskih objektov le vodovodno in električno omrežje, ne pa tudi
odvodnjavanje odpadnih voda. Tako je denimo v petih naselijh na Miljskih hribih, kjer živi
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skupno 2007 prebivalcev (Popis, 2002), le 200 ljudi priključenih na kanalizacijsko omrežje
(Babič, 2006). Prevladujejo greznice ali pa se odpadne vode zlivajo neposredno v okolje, kar je
ob znanih dejstvih izjemno sporno. Ker so cene odvajanja odpadnih voda in ostale infrastrukture
ob veliki disperziji večje kot v območjih strnjene pozidave, se postavlja naravno vprašanje ali
bodo ta območja v doglednem času sploh primerno urejena in opremljena.
Struktura stanovanjskih hiš močno vpliva tudi na porabo prostora. Velik delež prostostoječih hiš
povzroča veliko porabo površin. Delež prostostoječih enodružinskih hiš je v MO Koper približno
35 odstoten. V obmestju so enodružinske hiše v absolutni prevladi (Ravbar, 1997). To se odraža v
večji porabi površin. V primerjavi z večstanovanjskimi zgradbami so tudi do 15-krat večji
porabnik prostora (Ravbar, 2005).
Hkrati omenjena območja nizke gostote generirajo veliko voženj z osebnimi motornimi vozili,
številne so vsakodnevne migracije v zaposlitvena središča, predvsem v tri obalna mesta: Koper,
Izolo in Piran. Zaradi naraščajočih prometnih tokov, naraščajo tudi prometni problemi, ki se
kažejo zlasti v težavah z mirujočim prometom v samem mestu in negativnimi posledicemi na
okolje. Več kot tri četrtine aktivnega prebivalstva se iz suburaniziranega območja vsakodnevno
vozi v obalna mesta oz. drug kraj kjer stanuje ter s tem povečuje količino motornega prometa.
Najpogostejše prevozno sredstvo je osebni avtomobil, medtem, ko je delež tistih, ki uporablja
javni potniški promet zanemarljiv (Popis, 2002). Cestni motorni promet je tudi eden glavnih
onesnaževalcev v mestih, ki povzroča onesnaženje ozračja (po ocenah prispeva 50 % k
onesnaženju ozračja v gosto naseljenih območjih, predvsem z ogljikovim monoksidom,
ogljikovodiki in dušikovimi oksidi), hkrati pa povzroča tudi onesnaženje s hrupom. Zato je nujno,
pristopiti k aktivni prometni ureditvi, tako na nivoju občine, kot tudi sosednjih občin oziroma
regije ter povečati uporabo javnih prometnih sredstev, izboljšati pogoje za kolesarski in peš
promet. Prav tako je nujno potrebno začeti razmišljati o bolj trajnostnih načinih poselitve,
predvsem o povezovanju bolj zgoščenih struktur urbane rasti z razvojem javnega potniškega
prometa.
Problem razpršene gradnje je problem usmerjanja poselitve in širjenja naselij (v načrtovalskem
pogledu) ter pravnega reda, ki bi moral veljati za upravne organe, ki imajo opraviti z urejanjem
prostora in graditelje vsakovrstnih posegov.
Med temeljnimi razlogi za nastajanje razpršene gradnje je odsotnost zemljiške politike oziroma
odsotnost sistema, ki bi stanovanjsko gradnjo usmerjal na primerna območja. Sistem
pridobivanja, komunalnega opremljanja in posredovanja stavbnih zemljišč sploh ni uveden, kaj
šele obligatoren (Ravbar, 2003). Takšne razmere v naseljih onemogočajo racionalnejše urejanje.
Znotraj ureditvenih območij »primanjkuje« stavbnih zemljišč, ker jih lastniki hranijo za »hude
čase« oziroma za svoje potomce. Hkati je ekonomski vidik nakupa kmetijskega zemljišča mnogo
bolj ugoden od nakupa stavbnega zemljišča, čeprav bo potrebno za spremembo namembosti
počakati nekaj let. Vzrok je potrebno poiskati tudi v aktualni prostorski zakonodaji, kjer se večina
naselij ureja samo s prostorsko ureditvenimi pogoji, izjemoma s prostorsko izvedbenimi akti.
Prav parcialnost ureditev je najpomembnejši vzrok neurejenih razmer. Načrtovanje je usmerjeno
predvsem na stanovanjsko gradnjo, manj pa na urejanje javnih površin, zelenic, parkirnih mest,
komunalne infrastrukture. Odsotnost celovitejšega koncepta prostorskega razvoja naselja je v
sistemu, ki nima »zaloge« stavbnih zemljišč, sicer povsem razumljiva, vendar z vidika urejanja
prostora povsem nesprejemljiva (Drozg et al, 2001).
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Karti št. 2 in 3: Zasnova namenske rabe prostora naselja Kolomban in Hrvatini (str. 31 in 32)
S pomočjo digitalnega orto foto posnetka in digitalnega katastrskega načrta je v obeh naseljih lepo vidna
današnja razmestitev objektov. Zlasti za naselje Kolomban lahko trdimo, da je na posnetkih lepo viden
vzorec razpršene gradnje na mikro nivoju, saj se med objekti pojavlja neurbana raba tal znotraj
ureditvenega območja naselja. Poleg tega, lahko na podlagi digitalnega katastrskega načrta vidimo, da
marsikje parcelna struktura ne omogoča gradnje in hkrati prometno nedostopnost do posameznih
zemljiških parcel ter pozidavo v t.i. »prvi gradbeni liniji«. Prikazani vzorec pozidave tudi ne omogoča
racionalne komunalne opremljenosti, zato je izgradnja predvsem kanalizacijskega omrežja zelo
pomankljiva.
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4.3. Prosta/pozidana zemljišča v obmestnih naseljih
Dolgoročni plan občine Koper za obdobje 1986 – 2000 v prostorskih sestavih za nadaljni razvoj
poselitve in določitve zasnove namenske rabe prostora opredeljuje: »Pri zasnovi sistema
poselitve in zagotovitvi prostorskih možnosti za stanovanjsko graditev izhajamo iz usmeritve, da
pretežno stanovanjsko gradnjo usmerjamo v strnjena naselja s težnjo po intenzifikaciji rabe
prostora in varovanju kmetijskih zemljišč. Pri urejanju in pridobivanju stavbnih zemljišč mora
biti temeljno vodilo racionalna raba površin znotraj obstoječih naselij s poudarkom na prenovi
gradbenega fonda. Zaokrožitve poselitvenih površin se morajo določiti z upoštevanjem možnosti
racionalnega komunalnega opremljanja« (Dolgoročni plan…, 1986, 1991, 1994) .
Poudarek v planu je bil na gostejši, usmerjeni stanovanjski gradnji v posamezna naselja
suburbanega pasu, za katere bodo izdelani prostorsko izvedbeni akti. A se slednje, razen
izjemoma ni zgodilo. Problem plana je tudi, da so bile z zasnovo namenske rabe prostora
določene ob vsakem naselju obsežne poselitvene površine za prostorsko širjenje naselij. Sočasno
niso bili sprejeti programi opremljanja teh zemljišč, zlasti s komunalno in ustrezno prometno
infrastrukturo in tako imamo še danes obsežna ureditvena območja, na katerih zazidava zaradi
nezmožnosti za navezavo na obstoječe komunalne vode in prometnice ni možna. Hkrati z
razširitvijo poselitvenih površin niso bili izdelani prostorsko izvedbeni akti, ki bi zagotavljali
udejanjanje že v planu zapisanih načel po zgoščanju poselitve, torej usmerjanje gradnje. Z izjemo
Ankarana, Prad in Kampela so se vsa ostala ureditvena območja izvenmestnih naselij urejala na
podlagi prostorsko ureditvenih pogojev. Ti so po eni strani izjemno natančni (določajo npr.
naklon strehe, vrsto strešne kritine, kar seveda ni narobe, kajti zavzemamo se za ohranjanje
arhitekturnih značilnosti območja), vendar na drugi strani prepuščajo izbiro gradbene parcele
vsakemu posamezniku posebej. Razpršene gradnje, ki mnogo bolj negativno in opazno spreminja
prostor in njegovo identiteto plan ne omejuje (Plazar Mlakar, 2000). Zato naselja ne rastejo več
organsko, pač pa se je poselitev mnogo bolj razpršila po celotnem prostoru. Hkrati prostorsko
ureditveni pogoji ne gradbenih parcelah, ki po velikosti presegajo površine za gradnjo
posamičnega objekta in izdelavo lokacijske dokumentacije, niso predvidevali izdelave načrta
parcelacije. Slednje se je uvedlo šele septembra 2006 (Odlok o PUP…, 2006) za vsa manjša
območja nezazidanih stavbnih zemljišč. Le tako bi zagotovili dostopnost do vseh gradbenih
parcel znotraj ureditvenega območja. Tako pa smo priča pozidavi »prve gradbene linije«, vsa
naslednja zemljišča v »drugi gradbeni liniji« pa nimajo ustreznih dostopov (Požeš, 1999), kar
pomeni, da gradnja na njih ni možna. Hkrati se stavbna zemljišča opredeljena v prostorskem
planu marsikdaj ne pozidajo, ker ima velik del lastnikov zemljišč zazidljivo zemljišče za
kapitalsko naložbo. Zato je delež zazidljivih zemljišč na trgu majhen, temu primerno visoke cene,
kar je nato bistven argument za ponovno razšititev ureditvenih območij oz. za spremembo
namembnosti zemljišč (Ravbar, 1997). Tako občine nenehno dopolnjujejo svoje plane, tudi MO
Koper, čeprav so v naseljih še obsežne proste površine, ki bi jih bilo z vidika trajnosti potrebno
zapolniti, pred odpiranjem novih poselitvenih površin. Ker je v teku priprava Strategije
prostorskega razvoja občine, ki bo na novo definirala zasnovo namenske rabe prostora je do
januarja 2007 občinska uprava dobila v reševanje več kot 3500 pobud za spremembo namembosti
zemljišč, večina pobud se nanaša na spremembo iz kmetijskih v stavbna zemljišča. Upamo lahko,
da bo večina pobud zavrnjenih, glede na dejstvo, da je znotraj ureditvenih območij še veliko
prostoh zemljišč, ki jih je prvenstveno potrebno izkoristiti.
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Razpredelnica št. 3: Prikaz vseh ureditvenih območij za poselitev po posameznih naseljih v
obmestnem prostoru (Vir: Požeš, 2006, lastni izračuni)
Ureditveno območje mesta po planu, poleg mesta Koper vključuje tudi območje Ankarana, Škofij,
Bertokov in Prad. Za območje izvenmestnega prostora predvideva mešano urbano rabo, medtem, ko je
znotraj ureditvenega območja mesta raba urbanih zemljišč podrobneje členjena. Osredotočili smo se na
stanovanjo rabo.
Naselje
Ankaran – mešana urbana raba
Ankran – stanovanjska raba
Babiči
Barižoni
Bertoki – mešana urbana raba
Bertoki – stanovanjska raba
Bonini
Bošamarin
Cerej
Cežarji
Dekani – stanovanjska raba
Dekani – mešana urbana raba
Hrvatini
Jelarji
Kampel
Kolomban
Manžan
Plavje – stanovanjska raba
Plavje
Pobegi
Prade – stanovanjska raba
Prade – mešana urbana raba
Premančan
Šalara
Škocjan – mešana urbana raba
Sp. Škofije – stanovanjska raba
Spodnje Škofije - mešana raba
Sveti Anton
Vanganel
Zg. Škofije – stanovanjska raba
Zgornje Škofije – mešana raba

površina v m2
109.243
468.573
149.198
33.282
41.218
174.583
255.929
225.500
61.836
190.178
36.084
547.962
584.243
40.919
316.892
343.746
168.559
48.985
276.233
368.235
448.311
4.886
63.120
88.503
91.683
449.605
77.798
879.056
370.553
404.954
66.883

pozidano
86.621
255.810
108.440
20.143
40.987
122.229
167.228
200.940
40.643
142.675
26.751
369.435
415.325
39.260
229.584
228.478
116.692
10.850
183.969
291.112
311.440
595
49.528
67.661
76.183
249.322
60.024
590.993
262.500
197.826
47.423

prosto
22.613
212.763
40.759
13.139
231
52.354
88.701
58.801
21.219
47.503
9.333
178.527
168.918
1.659
87.309
115.268
51.866
38.135
42.826
77.123
136.871
4.292
13.591
20.842
15.500
200.283
17.774
288.063
108.053
207.128
19.459

pozidano
v%

79,2
54,6
72,7
60,5
99,4
70,0
65,3
89,1
65,7
75,0
74,1
67,4
71,0
95,9
72,4
66,4
69,2
22,1
66,6
79,1
69,5
12,2
78,5
76,5
83,1
55,5
77,2
67,2
70,8
48,9
70,9

prosto
v %
20,8
45,4
27,3
39,5
0,6
30,0
34,7
26,1
34,3
25,0
25,9
32,6
29,0
4,1
27,6
33,6
30,8
77,9
15,5
20,9
30,5
87,8
21,5
23,5
16,9
44,5
22,8
32,8
29,2
51,1
29,1

Upoštevajoč cilje trajnostnega razvoja, bodo naloge nadaljnega usmerjanja poselitve predvsem
naslednje: naselja bo potrebno zgoščati in preprečeti razvoj naselij v spalna naselja, hkrati
dopolnjevati obstoječa naselja in ne razvijati novih, naselja zaokrožiti v celote, ki bodo
omogočale tudi razvoj osnovne oskrbe in drugih dejavnosti, ter tako zmanjšati vsakodnevno
odvisnost od mesta. Za zmanjšanje števila potrebnih potovanj bo potrebno trgovine in druge
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oskrbne dejavnosti locirati znotraj stanovanjskih predelov ter hkrati zagotoviti njihovo dostopnost
z javnimi prevoznimi sredstvi.
Nove oblike naj izhajajo iz usmeritvenih stalnic v prostoru, ki jih določajo: relief, klima,
vegetacija, komunikacijski sistemi, pogoji ekološkega sistema, vendar pa naj hkrati iščejo
odgovore na vprašanja sodobne organizacije funkcij, tehnologijo izvedbe, materiale,
organiziranje bivalne kulture in podobno.
Novi poselitveni vzorci morajo preseči stihijsko rast naselij in jo nadomestiti s smotrnim
strukturiranjem nove zazidave v posamezna poselitvena jedra oziroma naselja.
Karta št. 4: Zasnova namenske rabe prostora Miljskih hribov s strokovno podlago TTN5 (str. 36)
Na karti smo prikazali zasnovo namenske rabe prostora kot je določena v prostorskih sestavinah
Dolgoročnega družbenega plana Mestne občine Koper.

Karta št. 5: Prikaz pozidanih in prostih površin in pobud za spremembo namemnosti zemljišč na
Miljskih hribih (str. 37)
Na karti smo prostorsko prikazali delež prostih/pozidanih površin znotraj ureditvenih območij za
poselitev. Ugotavljamo, da je izbranem primeru naselij Miljskih hribov od skupno 1.086.254 m2 urbanih
zemljišč še 36 odstotkov le-teh nezasedenih. Ob tem, pa se na istem območju pojavlja več kot 150 pobud
za spremembo namembnosti zemljišč, v veliki večini za prekategorizacijo iz kmetijskih oz. gozdnih zemljišč
v urbana zemljišča.
Ker si z vidika trajnostnega prostorskega razvoja prizadevamo za zapolnitev še prostih površin znotraj
obstoječih ureditvenih območij naselij, bi morale strokovne službe Mestne občine Koper v kar največji
možni meri pobude zavrniti in poiskati ustrezne mehanizme za zapolnitev prej omenjenih prostih površin
znotraj obstoječih naselij. Le tako se bomo izognili nadaljni razpršeni gradnji, degradaciji okolja in trajni
izgubi kmetijskih zemljišč.
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4.4. Problem mestnega jedra
Z vidika urejanja mestnega jedra izstopa problematika starega mestnega jedra Kopra kot
največjega naselja v občini. Mestno jedro združuje osnovne mestne aktivnosti. To so trgovine,
obrati, uradi, stanovanja in javne zgradbe. Z njimi je imelo mestno jedro glavno funkcijo in
nadzor nad razvojem ostalega mesta ter njegovega zaledja. Mestni utrip se je preko moči
mestnega jedra koncentrično širil in mestu določal osnovno razpoznavnost in značaj. Zaradi
ekonomskih, družbenih in političnih sprememb so se izven mestnega jedra razvila enakovredna
središča z lastnim značajem. Mestno središče tako ni več historično mestno jedro (Bugarič,
2004).
V urbanem naselju Koper prihaja do razkoraka med razvojno dinamiko novejših mestnih
predelov Kopra in starega mestnega jedra, predvsem z vidika bivanjskega standarda ter družbenih
vsebin. To je posledica bivanjske in v večji meri tudi funkcijske radialno-frontalne širitve (rasti)
mesta proti zaledju, kjer so se postopoma izoblikovali sorazmerno samozadostni lokalni centri.
Zato se je po eni strani zmanjševal pomen prostorske centralnosti in s tem izpraznjenosti javnih
vsebin staromestnega centra, po drugi strani pa so staromestni predeli v večini postajali bivanjsko
zatočišče najšibkejših socialnih struktur prebivalstva. Tako sta vitalna bivanjska (rezidencialna)
in poslovna (funkcijska) pasova sorazmerno jasno zamejena, obenem pa je staro mestno jedro do
sredine osemdesetih let stagniralo (Bugarič, 2004).
Zaradi enakovrednega položaja mestnih predelov in mestnega jedra bi lahko slednje izgubilo
svojo centralno vlogo, s tem pa tudi svoj program in atraktivnost. Stapljanje mesta v enotno sliko
povzroča razblinjanje značaja celotnega mesta. V tekmi za atraktivnost mestnih predelov se
odpira vprašanje, kateri del nosi osnovni značaj mesta. Interesi akterjev se selijo iz enega predela
mesta v drugega. Nestabilnost družbenih struktur zaradi vse večje mobilnosti povzroča opuščanje
kulturnih, trgovskih, izobraževalnih itd. vsebin (Bugarič, 2004).
Trend je podoben kot v razvijajočih evropskih mestih in tudi v drugih slovenskih mestih.
Identificirane so skupine značilnih perečih problemov, ki v postopkih prenove zahtevajo
postopno in sistematično reševanje:






Problematična demografska gibanja: izstopa negativni priselitveni saldo (skupaj z visoko
stopnjo smrtnosti), saj se je od leta 1961 v mestnem jedru zmanjšalo število prebivalcev
za 38,5 %. Danes je delež staromestnega prebivalstva 11,9 %, pred 35-imi leti pa je bil
več kot 30 %.
Družbeno funkcijska problematika: opazen je splošen trend praznenja in siromašenja
funkcionalnih (ekonomskih, neprofitnih, prostočasnih) dejavnosti, še posebej do sredine
osemdesetih let. Zadnjih deset let je sicer zaznaven porast storitvenih dejavnosti, vendar
ni načrtovan in dovolj diferenciran. Pojavljajo se nedinamičnost časovne in prostorske
organizacije, nezapolnjenost določenih lokacij v dnevu, tednu, sezoni ipd. Ugotovljena je
precejšnja neskladnost med zastarelo fizično urbano strukturo in družbeno dinamiko oz.
spreminjajočimi se sodobnimi življenjskimi stili ter potrebami ljudi.
Koper predstavlja tudi zaposlitveni center. Po podatkih Statističnega urada je bilo ob
popisu 2002 11.905 delovno aktivnih oseb, ki dnevno migrirajo v samo mesto. Prav
dnevne migracije in manjšanje števila prebivalcev tako v celotnem Kopru kot v centru
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mesta kažejo na to, da Koper, kot bivanjsko okolje izgublja na pomenu v primerjavi z
obmestnimi naselji.
Manjšanje gospodarske aktivnosti v centru: Koper je kot celota veliko zaposlitveno
območje, vendar se gospodarska aktivnost v centru iz leta v leto zmanjšuje. Trgovina se
zaradi boljših možnosti razvoja (možnosti prostorske širitve, urejenost parkirišč,
celovitost ponudbe) seli na obrobje, v zadnjem času se tja, zaradi podobnih razlogov
selijo tudi selijo tudi ostale storitvene dejavnosti.

Ugotovljene tendence v razvoju MO Koper ter neizogibne tendence suburbaniziranih območij, ki
so odsev tako gospodarskih in socialnih sprememb v družbi se kažejo v preobrazbi obmestne
pokrajine, naravnost terjajo takojšnje spremembe. Potrebno je torej pripraviti ustrezno vizijo,
koncept in ukrepe ter jih dosledno izvajati. Sicer MO Koper grozi:






»nerazčlenjeno zgoščanje« - neracionalno pozidavanje obmestnih naselij,
nadaljevanje teženj po propadanju mestnega središča in gosto pozidanih sosek iz konca
prejšnjega stoletja (Semedela, Markovec, Olmo-Prisoje),
izgubljanje pomena mestnega središča, ob hkratnem razrastu nakupovalnih centrov na
obrobju mesta,
individualen avtomobilski promet z visokimi okoljskimi obremenitvami,
neracionalno trošenje proračunskih sredstev za neekonomično porabo infrastrukture.

Obstoječi prostorski vzorci MO Koper so izrazito netrajnostni. Ozek obalni pas je gosto poseljen,
pri čemer se mestno jedro vse bolj prazni. V obmestne prostoru se ražrašča razpršena gradnja,
notranje zaledja pa počasi odmira. Tudi razvoj prometnega sistema ni usklajen s poselitvijo in
delež avtomobilskega prometa je mnogo previsok. Splošna bivanjska raven prebivalcev, ki
postaja vse bolj odvisna od avtomobilov, se niža. Pri tem so socialne skupine, kot npr. otroci,
ostareli in manj premožni še bolj prizadeti. V celotni obalni regiji poteka t.i. proces povratne
zanke, kjer se razpršenost poselitve in odvisnost od avtomobila ciklično večata. Razlogov za
takšno stanje je mnogo, nedvomno pa je eden ključnih trenutno še veljavni Dolgoročni družbeni
plan, ki je takšno stanje tudi dopuščal (Plazar Mlakar et al., 2000).
Današnje stanje je torej v izrazitem nasprotju z načeli uravnoteženega prostorskega razvoja in
trajnostnega razvoja poselitve. Na eni strani sproža nadaljni razvoj v preobremenjenem obalnem
pasu, na drugi strani praznjenje podeželskega prostora, obmestje pa ob pomanjkanju drugih
možnosti izpostavlja procesom dovoljene ali črne razpršene gradnje. Čeprav je vzrok za
nesmotrno, potratno, disperzno poselitev nedvomno v specifičnih pogojih nerazvite družbe z
neustrezno zakonodajo, moramo upoštevati dejstvo, da je tak koncept poselitve odraz sprememb
v pojmovanju kvalitete bivanja. Gre predvsem za spremembe v odnosu do tradicionalnih povezav
s skupnostjo v smeri uveljavljanja večje individualnosti bivanja in lastne identitete stanovanjske
enote – četudi so pogosto – zaradi slabe kvalitete načrtov te lastnosti povsem izničene.
Nujen bi bil celovit, temeljni preobrat v usklajenem okviru občine, pri čemer bi razvojna težišča
pretvorili iz vzporednega obali v pravokotno, mrežno mozaično strukturo, s čimer bi posegli tudi
v podeželski prostor.
V bodoče bo torej potrebno rešiti tri zelo kompleksne probleme: razpršena gradnja v suburbanem
pasu, težave v že izgrajenih soseskah in obnova starega mestnega jedra, ki danes izgublja na
pomenu, predvsem na račun oskrbnih središč na mestnem obrobju.
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Podeželje se lahko v bližnji prihodnosti razvije v kvalitetno bivalno okolje. Novi poselitveni
vzorci morajo preseči stihijsko rast naselij in jo nadomestiti s smotrnim strukturiranjem nove
zazidave v posamezna poselitvena jedra oziroma naselja.
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5.

TRAJNOSTNI VIDIKI REŠEVANJA PROBLEMATIKE PRIMESTNE
POSELITVE

Kot smo že omenili, je glede na načela trajnostnega prostorskega razvoja prostor pomemben iz
več razlogov: kot omejen in neobnovljiv vir, kot nosilec okoljskih funkcij in zaradi povezav in
soodvisnosti ekonomskega, socialnega in prostorskega razvoja. Z uveljavljanjem zasnove
trajnostnega razvoja se zato povečuje pomen usmerjanja prostorskega razvoja oz. prostorskega
planiranja na vseh ravneh. Prostorsko planiranje vključno s postopki spremljanja in kontrole
izvajanja, obravnavajo dokumenti Evropske unije kot ključne mehanizme za doseganje bolj
trajnostnega razvoja.
S stališča trajnostnega razvoja je pomembna ekološko-ekonomska uravnoteženost prostora mesto
– podeželje, ki naj bi bila nasprotje industrijskemu mestu z velikoprostorsko delitvijo funkcij. Za
mesto je bistvena vključitev v obdajajoče ga zaledje, ki mu omogoča preživetje, istočasno pa
mesto pomeni temu prostoru njegovo upravno, gospodarsko, trgovsko, kulturno, izobraževalno
jedro (Šašek-Divjak, 1997).
Probleme povezane s stihijsko urbanizacijo in razpršeno gradnjo, ki je razširjena predvsem v
obmestnem prostoru, ne moremo obravnavati izolirano, temveč v okviru funkcijske regije, v
našem primeru Mestne občine Koper. Neracionalna raba organizacije naselbinskega sistema je
eden izmed ključnih kazalcev za neuravnotežen prostorski razvoj in osrednji problem urejanja
prostora. S to problematiko so povezani tudi ustrezna organizacija v prostoru, ekonomsko
oživljanje prostora in celostno urejanje prometa, zlasti javnega (Ravbar, 1997).
Znano je namreč, da poselitveni vzorec generira prometne tokove, vpliva na sposobnost
ohranjanja biodiverzitete in kvaliteto življenja. Kakšen poselitveni vzorec naj bi bil trajnostnen,
seveda ni moč na splošno določiti, odvisno je od lokalnih razmer in obstoječega vzorca poselitve.
Bistvena značilnost vseh možnih različnih rešitev pa je povečanje urbane gostote okrog točk
visoke dostopnosti, kar pomeni zmanjšanje števila potrebnih potovanj ter njihove dolžine (Požeš,
1999).
Med infrastrukturnimi omrežji je prav gotovo najbolj izpostavljen prometni sistem. Med
opredelitvami ciljev za doseganje bolj uravnoteženega oziroma trajnostnega razvoja, obstaja
soglasje, da je potrebno za zmanjšanje negativnih vplivov prometa zmanjšati odvisnost od
avtomobilov oziroma osebnega prometa. Hkrati pa to ne zadošča, zmanjšati je potrebno tudi
potrebo po prometnih tokovih. Dejstvo je, da slednje zahteva spremembo razmišljanja: probleme
mobilnosti ne moremo reševati samo s prometnimi rešitvami, ukvarjati se je potrebno zlasti z
dostopnostjo, kar jasno kaže, da je potrebno promet oz. prometnice načrtovati v povezavi s
poselitvijo. Slednje pa je bilo, v našem primeru, do danes vse premalo upoštevano.
Upoštevanje trajnostnih vidikov pri načrtovani urbanizaciji primestnega območja pomeni
zgostitev poselitve oziroma nastajanje novih zgostitvenih centrov. Z njimi se širi vpliv mesta na
obrobje, doseže se boljša eksploatacija oz. izkoriščenost prostora. Hkrati se pojavijo tudi
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spremembe v gospodarskem in socialnem razvoju ter s tem možnost sanacije razpršene gradnje
(Černe, 2004; Šašek-Divjak, 2000).
Novi zgostitveni centri povzročajo tudi razvoj terciarnih dejavnosti, kar pomeni razvoj in uporabo
infrastrukture v najširšem pomenu besede. Reševanje razpršene gradnje ob urbanih središčih je z
vidika komunalne opremljenosti in prometne infrastruktur tudi najracionalnejše. Urbani razvoj
mest in obmestij je torej jasno povezan s smotrno rabo še prostih površin, z izgradnjo tehnične in
socialne (javne funkcije) infrastrukture, z gospodarskim razvojem in njihovim medsebojnim
prepletanjem.
5.1. Model decentralizirane zgostitve poselitve
Decentralizirana zgostitev poselitve predstavlja trajnostno usmerjeno strategijo prostorskega
razvoja, ki omogoča tudi sanacijo suburbanih območij z razpršeno gradnjo. Zaradi problemov, ki
so se pojavili v obsežnih stanovanjskih soseskah v predmestjih (predvsem enodružinskih hiš), ki
so organizacijsko vezane na uporabo osebnega avtomobila, so vodilne univerze v Evropi in
Zruženih državah Amerike že pred leti začele z raziskavami o zgostitvah poselitve in o
urbanističnem oblikovanju v smislu trajnostno uravnoteženega prostorskega razvoja. Model
decentralizirane zgostitve poselitve je aktualen povsod, kjer se je gradnja nizke gostote, predvsem
enodružinskih hiš močno razširila, kot je to v našem primeru v obmestnem prostoru, z večjimi
območji razpršene gradnje. Problem suburbanizacije, ki je zajela v osemdesetih in devetdesetih
letih tudi širše območje Kopra in se še danes intenzivno nadaljuje, je nujno potrebno sanirati in
preusmeriti v trajnostno sprejemljivejše oblike primestne poselitve.
V zadnjih desetletjih se je močno spremenil tudi način življenja in dela. Večina industrije je
postala čistejša, proizvodnja pa se pogosto spreminja v servisne dejavnosti. Vzpostavljene so
nove elektronske komunikacije, ki omogočajo hiter prenos informacij. Funkcijsko območje dela
se ne omejuje več v taki meri na strnjeno industrijsko produkcijo. Večina delovnih mest je na
področju stroritev, ki so lahko povezana z območjem bivanja. Zato tudi delitev površin na delo in
bivanje nima več smisla. Zlasti v suburbaniziranih območjih, kjer je več možnosti za širitev
družinske stanovanjske hiše tudi na obrtno in druge servisne produkcije, se uveljavlja
povezovanje dela in bivanja. Poleg prednosti, ki jih prinaša bivanje na »deželi«, ne smemo
pozabiti na negativne pojave, ki jih tak način gradnje generira. Kot je bilo že omenjeno je to
običajno neorganizirana razpršena gradnja nizke gostote (slaba izraba prostora), pogosto s
pomankljivo komunalno opremljenostjo in nizkimi okoljskimi standardi, ki pogojujejo ekološke
konflikte. Zaradi vsakodnevnih migracij na delo in v šole, ta suburbanizirana območja, ki so
vezana v glavnem na osebni avtomobilski promet, generirajo velike količine prometa. Zato je
nujna sanacija teh območij, zgostitev, dopolnitev s programi, ki bodo nudili vsakodnevno oskrbo
in nova delovna mesta v bližini doma in navezava na javni potniški promet.
5.1.1.

Osnovne značilnosti koncepta dekoncentrirane zgostitve poselitve

Za razliko od designerskih vodil, ki v osnovi operirajo predvsem z estetskimi in arhitektonskimi
principi, poskuša model definirati nov kontekst in smer razvoja grajenega okolja s smislu
trajnostnih skupnosti. Prevladujejo trije glavni principi: regionalne strukture urbane rasti se

42

Trajnostni prostorski razvoj Mestne občine Koper

povezujejo z razvojem javnega prometa, coning zamenja mešana raba površin ter politika
urbanega designa se usmeri k človeku, peščevim razdaljam, skupnim odprtim prostorom in
humanim dimenzijam, ne pa k zaprtim privatnim prostorom in vožnji z avtomobilom (Langdon,
1994).
Tehnično je omenjene principe mogoče uveljavljati na različnih ravneh oz. merilih. Osnovni
princip pa je jasen: v regionalnem smislu uveljaviti zgoščeno necentralizirano shemo. Pozidava z
mešano rabo površin (stanovanja in ustrezna javna raba površin, trgovine in servisi) je
koncentrirana v naseljih, na stateških točkah vzdolž javnega regionalnega transportnega sistema,
ki ga bo v MO Koper potrebno še dograditi. Pozidava ima lahko srednjo ali višjo gostoto,
odvisno od pomena lokacije. Dandanes je ta koncept v svetu poznan pod različnimi imeni in
manjšimi regionalnimi razlikami:






peščev žep,
razvoj tradicionalnih naselij,
urbane vasi,
kompaktne skupnosti,
razvoj skupnosti vezan na sistem učinkovitega javnega prevoza ali tranzitno usmerjen
razvoj.

Navezovanje zgostitvenih centrov na javni transport (namestno na osebni avto) ali peš dostopnost
v naselju so ključni aspekti koncepta. Zato je potrebno razviti kvaliteten (hiter, dostopen, udoben)
javni transport. Nihče noče vsakodnevno brez avta v službo, če nima zagotovljenega dobrega
javnega prevoza. Koncept predstavlja po meri pešca oblikovano sosesko (radij dostopnosti 600
metrov ali 10 minut peš hoje), ki poudarja povezanost s hitrim javnim transportom, ohranja odprt
prostor in oblikuje bolj kompaktno obliko naselja. Omenjene soseske naj bi tvorile povezano
mrežo obmestnih urbanih jeder, lahko pa so tudi del večje mestne ali predmestne pozidave.
Koncept se naslanja na predpostavko, da so drobna trgovina, zaposlitev in javni prevoz
najpomembnejše funkcije urbanih vozlišč, ki morajo biti v regionalni shemi decentralizirane
(Šašek – Divjak, 1999).
Model je bil uporabljen v več projektih za različna mesta, za regionalno rast, posebno pa za
zgostitev pozidave v območjih nižjih gostot enodružinskih hiš, ki predstavljajo glavni del širjenja
predmestnih površin. »Sekundarne« površine so dodane okrog gostejše pozidanih površin z
mešano rabo zemljišč. Tu so primerne lokacije za šole, rekreacijske parke, lahko industrijo. Vsi
projekti so hkrati vezani na učinkovit javni prevoz (Calthorpe, 1993). Pri modelu dekoncentrirane
zgostitve poselitve so pomembne tudi zelene površine oz. odprti prostori, kar pomeni ohranjanje
kvalitete naravnih habitatov, zaščite zelenih površin in kvalitetnih odprtih površin.
Osnovna vodila na regionalnem nivoju so (Šašek-Divjak, 2000):




izkoriščanje regionalnih potencialov v okviru širšega konteksta, upoštevanje njihove
mnogovrstnosti,
uveljavljanje decentralizirane zgostitve poselitve v obliki manjših centrov in dobrih
povezav med njimi,
ekonomsko oživljanje območij (v obdobju suburbanizacije so velike površine
enodružinske pozidave povzročile na eni strani neracionalno izkoriščanje prostora,
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onesnaževanje, na drugi strani pa tudi zmanjšanje urbanih in ekonomskih investicij v te
predele),
ohranjanje kvalitetnega v tradiciji,
razvijanje kvalitet naravne krajine.

Na regionalnem nivoju je v smislu urejanje prostora pomembno (Šašek-Divjak, 2000):








uveljavljanje decentralizirane zgostitve poselitve z razvijanjem novih oz. dopolnjevanjem
že obstoječih centrov,
lociranje teh centrov ob transportnih regionalnih poteh oz. ob prometnih vozliščih, da bi s
tem zgostili in dopolnili razpršeno gradnjo, ki je nastala zaradi procesov suburbanizacije,
celostno urejanje prometa na nivoju regije, ob tendenci zmanjšanja avtomobilskega
prometa,
urejanje in širjenje predvsem javnega prevoza,
povezovanje regionalne strukture urbane rasti z razvojem javnega prometa,
uveljavljanje mešane rabe površin v osrednjem mestu in v novih decentraliziranih
zgostitvah,
varovanje zelenih površin in naravnega okolja.

Decentralizirani zgostitveni model na regionalni ravni vključuje dvoje strategij:
¾ Razvijanje strnjenega mestnega jedra in njegovega zgodovinskega jedra
Mesto samo potrebuje prenovo, revitalizacijo. Pri urejanju strnjenega mesta so pomembni
predvsem naslednji oblikovalski principi:
 model delitve mesta na razmeroma avtonomne cone,
 mešana raba območij, to je sprememba delitve urbanih funkcij od prejšnjega coninga
do prepletanja različnih urbanih aktivnosti,
 prenova obstoječih urbanih struktur, ki mora imeti prednost pred odpiranjem novih
območij gradnje zaradi ohranjanja nepozidanega prostora za agrarno, rekreacijsko in
drugo rabo,
 sprememba modela transporta s poudarkom na javnem transportu ter prednosti za
kolesarje in pešce.
¾ Na suburbaniziranih in podeželskih območjih pa dekoncentrirano zgoščevanje v obliki
manjših zgostitvenih centrov in dobrih mrežnih povezav med njimi. Ta princip predstavlja
tudi sanacijo suburbaniziranih območij, kjer prevladuje neorganizirana gradnja nizke
gostote (večinoma prostostoječe enodružinske hiše, z območji razpršene gradnje). Pri tem
je pomembno ekonomsko oživljanje območij, saj so v obdobju razvoja suburbanizacije
velike površine pozidave enodružinskih hiš povzročile na eni strani neracionalno
izkoriščanje prostora, onesnaževanje, na drugi strani pa tudi zmanjševanje urbanih in
ekonomskih investicij v ta območja (Šašek-Divjak, 2001).
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5.1.2.

Osnovna struktura centra zgostitve

Osnovna struktura centra je vozlasta. Osrednja namembnost so: trgovski center, javne usluge in
poudarjena transportna postaja. Osrednji del je pomemben kot razpoznavno osrednje komercialno
in socialno središče soseske, ki ga pogosto ni ali pa ni dovolj razvito v že obstoječih soseskah oz.
naseljih. V osrčju združuje komercialno središče z združenimi javnimi in transportnimi
potrebami. Sicer pa je program stanovanjskih, delovnih in javnih površin fleksibilno nanizan
okrog tega središča. Gostota in mešanje funkcij je specifično za posamezni primer. Center
zgostitve obdaja sekundarna površina, ki obsega stanovanjske površine nižjih gostot, individualne
družinske hiše, šole, poslovne prostore in javne površine (cv: Zakirova, 2005). Pri oblikovanju
takega centra so možne alternativne rešitve avtomobilskega prometa, čeprav je poudarek na pešcu
in kolesarju.
Ti principi niso novi, a se bistveno razlikujejo od principov urbanizacije in suburbanizacije v
povojnem obdobju na Koprskem. Če jih želimo uveljaviti in tako sanirati zdajšnje stanje v
prostoru, moramo upoštevati možnosti realizacije, ki jih pri tem nudijo različni instrumenti,
predvsem instrumenti zemljiške politike.
Za uporabo tega koncepta so bistvene prometne navade: način, kako se prevažamo, pogostost poti
in vsakodnevna potovalna razdalja. Poleg oblikovanja cestnega omrežja in sploh prometa, so
urbani tlorisni vzorci in samo oblikovanje zemljišč tisti, ki pomenijo osnovo za dolžino poti in
porabo časa. Če urbanistično oblikovanje naselij v osnovi daje prednost osebnemu avtomobilu,
lahko kot posledico pričakujemo povečano število avtov, ki zahtevajo tudi ustrezno prometno
infrastrukturo. In obratno, če urbanistično oblikovanje naselij nudi možne alternative, to vpliva na
manj voženj z avtomobilom, manjšo gnečo na cestah in manjše onesnaževanje zraka. Če se
poveča javni promet, se njegove usluge izpopolnijo in postane primernejši za večje število ljudi.
Z zmanjšanjem osebnega prometa se zniža tudi onesnaženost zraka. Končno to vpliva tudi na
zmanjšano porabo energije, stanje v okolju se izboljša. Z mešano rabo zemljišč in soseskami, ki
upoštevajo pešca in kolesarja, bi se dalo ta vpliv ublažiti.
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6.

BODOČI PROSTORSKI RAZVOJ MESTNE OBČINE KOPER

V prihodnjem planskem obdobju bo v prostorsko-organizacijskem smislu MO Koper morala
zaživeti kot mestna regija. Pri tem mislimo na sistem delitve funkcij in izgradnjo razvojnega
koncepta, a ne tako kot doslej, v smislu enostavne »razpršene poselitve«, zato je skrajni čas, da
pričnemo organizirano in na usklajen način usmerjati proizvodne kapacitete, centralne in
mestotvorne dejavnosti, gradnjo stanovanj in ohranjati vmesne zelene površine (Ravbar, 1997).
Bodoči razvoj MO Koper mora v skladu s Stategijo prostorskega razvoja Slovenije temeljiti na
uravnoteženem prostorskem razvoju, ki bo enakomerno posvečal pozornost razvoju mesta,
suburbanega in podeželskega pasu, usklajeval različne interese, razreševal prostorske konflikte in
za uspešen razvoj trajnostno izrabljal danosti in potenciale občine ter jih ob tem ohranjal
(Balaban, 2006). Strategija prostorskega razvoja Slovenije (s katero bo morala zaradi vertikalne
usklajenosti biti usklajena tudi Stategija prostorskega razvoja MO Koper) usmerja novo poselitev
predvsem v poselitvena območja urbanih naselij. Pri tem ima notranji razvoj naselij prednost pred
širjenjem na nova območja. Skladno s tem, je potrebno prednostno zagotoviti boljšo izkoriščenost
in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč v naseljih. Notranji razvoj
naselij in racionalnejšo rabo je potrebno uresničevati s spremembo rabe obstoječih objektov in
zemljišč, s prenovo, obnovo, reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih območij, ki
vključujejo poleg prostorskih ciljev tudi gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in
kvalitetnejše bivanje. Prenova naselij je prednostna razvojna usmeritev, ohranja in izboljšuje naj
kakovost urbanega okolja, vzpostavlja ponovno rabo opuščenih območij in sanira degradirana
območja. Celovita sanacija degradiranih urbanih območij naj se izvaja v prostorsko zaokroženih
območjih na podlagi usklajenih programskih izhodišč in prostorskih načrtov in z zagotovljenimi
finančnimi viri. Pri prenovi degradiranih območij je potrebno usklajevanje interesov vseh pri tem
udeleženih subjektov, to je lastnikov nepremičnin, investitorjev, planerjev in mestne uprave.
Spodbujati je potrebno prenovo starih industrijskih območij in jih funkcionalno, arhitekturno in
ekološko sanirati. Območja nekdanje industrije se lahko nameni za nove gospodarske aktivnosti
ali za vsestranski razvoj drugih raznovrstnih dejavnosti, kot so kulturne, športne, trgovske,
prostočasne in druge dejavnosti (Strategija…, 2004).
Primestna naselja bodo v bodoče vpeta v omrežje povezav z mestom in komunikacijami
(nad)regionalnega pomena, zato bi se morala razvijati v kontekstu urbane celote, ki jo tvorita
mesto in primestna območja. V moderni družbi posamezniki, podjetja in različne skupnosti
neprestano spreminjajo grajeno okolje na osnovi planov ali pa tudi brez njih. Zato je vprašanje
lokalne strategije razvoja poselitve poglavitnega pomena (Sendi, 2000).
Smiselno je poudarjati koncept razvoja primestnih območij, ki bi v največji meri združeval
prednosti območja, kot so neposredni stik z odprtim prostorom, urbane funkcije in opremljenost,
neposredna bližina mesta in prometnih povezav. Primestna naselja naj z razvojem postajajo vse
bolj urbana: zagotavlja naj se kakovostno bivanje in pogoji za razvoj gospodarskih dejavnosti,
vendar s specifičnimi značilnostmi, ki primestni prostor razlikujejo od mesta (Balaban, 2006).
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Koncept razvoja primestnih naselij obsega:





formiranje središč javnih programov v primestnih naseljih,
formiranje ustreznega delovnega okolja v povezavi z načrtovanim gospodarskim
razvojem,
vzpostavitev sistema javnih odprtih površin z navezavo na širše krajinsko zaledje,
kakovostna nadgradnja območij suburbane stanovanjske gradnje.

V lokalna središča v primestnem prostoru naj se spodbuja razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih
funkcij, razvoj delovnih mest ter vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in
druženje.
Nadaljni urbani razvoj mesta in obmestja je jasno povezan s smotrno rabo še prostih površin, z
izgradnjo tehnične in socialne (javne funkcije) infrastrukture, z gospodarskim razvojem in
njihovim medsebojnim prepletanjem. Zaenkrat na območju občine stopajo v ospredje naslednji
problemi, povezani z namensko rabo urbanizacijskih površin:





razpršena poselitev in naraščajoča poraba naselbinskih površin,
neenakomerna razporeditev poselitve,
odvisnost naselbinskih struktru od individualnega prometa, narašačjoče obremenitve
okolja zaradi individualnega prometa,
propadanje starega mestnega jedra in rast nakupovalnega središča na mestnem obrobju.

V bodoče bo potrebno odpravljati vzroke, ki vplivajo na večanje razpršenosti gradnje, povzročajo
monokulturna suburbana naselja ter prekomerno onesnažujejo okolje.
6.1. Opredelitve za bodoči prostorski razvoj Mestne občine Koper
Skladno z večjimi razvojnimi težnjami in pritiski na primestni prostor, predvidevamo, da se bo
vloga širšega primestnega prostora še povečala, zato bo potrebno precizno strateško usmerjanje in
načrtovanju razvoja primestnih območij. Specifični prostorski dejavniki, kot sta obmorska lega,
lega mestnega jedra na nekdanjem otoku, omejujejo organsko rast in koncentrično rast mesta.
Prav zato ter splošna težnja po prostorski dekoncentraciji in decentralizaciji, postavljajo pred
prostorske načrtovalce nove izzive, kako uskladiti različne interese v prostoru.
Danes se soodvisnost med mestom in primestnimi naselji kaže v:




intenzivnih dnevnih migracijah med mestom, kjer je skoncentrirana večina delovnih mest
in suburbanimi naselji,
naraščanje števila prebivalcev v obmestnem prostoru in povečanje deleža prebivalstva v
suburbanih naseljih v primerjavi z deležem mestnega prebivalstva,
(sub)urbanem značaju primestnih naselij (tako družbenem, kot fizično-prostorskem).

Strokovnjaki so si enotni v tem, da je za nadaljni prostorski razvoj občine Koper v luči trajnosti
potreben čimbolj enakovreden razvoj v celotni občini, gostiti in dopolnjevati naselja ter sočasno
razvijati javni promet. Pri opredelitvah glede bodočega naselbinskega sistema in opredelitvah
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bodočega notranjega prostorskega razvoja koprske občine, so si prostorski načrtovalci enotni v
tem, da si je treba prizadevati za sistematično razbremenjevanje obalnega pasu ter preusmerjanje
poselitve v zaledje, ki ima velike poselitvene zmogljivosti (Požeš, 1999). Priselitveni pritisk na
mesto Koper je potrebno preusmerjati v obmestna naselja, hkrati je potrebno odpravljati vzroke,
ki vplivajo na večanje razpršenosti gradnje, povzročajo monostrukturna predmestja in izolirane
suburbije ter prekomerno onesnažujejo okolje. Poudarja se načelo polifunkcionalnosti naselij in
delov naselij. Pri tem, bi se vsa tri razvojna območja (mesto, obmestni prostor in podeželje)
poselitve glede na zmogljivosti prostora razvijala čim bolj usklajeno. Zavzemajo se za
razbremenitev mestnega prostora in umikanje poselitve ter proizvodnih in storitvenih dejavnosti
v obmestje. Oboje je moč doseči preko modela decentralizirane zgostitve, ki smo ga v
predhodnih poglavjih opisali.
Osnovne usmeritve ali cilji bodoče poseljenosti po specifičnih območjih naj bi bile po priporočilh
planerskih delavnic naslednje (Požeš, 1999):











trajnostni razvoj: celovito in uravnoteženo upoštevati gospodarske, socialne, kulturne
in okoljske razvojne vidike,
čimbolj enakovreden razvoj v celotni občini: razbremenitev obalnega pasu, z novim
strukturiranjem dejavnosti v njem, z reurbanizacijo in ustvarjanjem pregledne urbane
strukture,
izgrajevanje celotne prometne mreže, izboljšava omrežja javnega prometa in
povezovanje z urbanizacijo,
namesto ekstenzivnega širjenja, sanacija degradiranih površin, boljša prostorska
izraba,
večji del bodočega poselitvenega pritiska naj bi prevzelo obalno zaledje, glede na
razpršeno gradnjo v tem prostoru bo težišče urbanističnih posegov na zaokroževanju
vasi in naselij, gostitvi gradenj in oblikovanju novih središč in s tem novih težišč
poselitve in lokacij za storitvene dejavnosti,
notranje zaledje oziroma podeželje (Šavrini, Bržanija) naj bi ohranilo predvsem
kmetijsko funkcijo, ki naj bi jo dopolnjevale razne oblike “mehkega” turizma ob
ohranjanju tipičnih krajinskih in arhitekturnih elementov ter zaščiti okolja (Natura
2000),
trgovine in druge oskrbe dejavnosti, bi morale biti dostopne z javnimi prevoznimi
sredstvi ali bodisi locirane znotraj oz. blizu stanovanjskih predelov,
razvijati je potrebno oblike bivanja, ki so glede lokacije, izvedbe in izgradnje skladne
z načelom doseganja maksimalne učinkovitosti pri porabi energije ter materialov, pri
tem pa uporabljati tradicionalna vedenja, ki so se z lego v prostoru, orientacijo, rabo
tal in tradicionalmi vzorci pestrosti znali prilagoditi podnebju in mikroklimi in se s
tem izognili energetski potratnosti (Balaban et al., 1999).

Glede na aktualne probleme povezane z naselbinskim sistemom, bi torej za trajnostno naravnan
model prostorskega razvoja mesta oz. občine morali v bodoče prvenstveno zagotoviti naslednje:


Prenovo obstoječih urbanih struktur

Prenova obstoječih mestnih površin mora imeti prednost pred odpiranjem novih območij gradnje.
Na ta način varujemo zeleni pas okrog mesta, ki je v ekološkem smislu nujno potreben kot
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ekološka izravnalna površina. Potrebno je uporabiti vse zapuščene in izpraznjene površine, pred
pozidavo praznih prostorov.


Mešana raba površin

Mešana raba površin pomeni prepletanje funkcij, predvsem bivanja in dela. Sprememba delitve
urbnanih funkcij v mestu od prejšnjega coninga do mešane rabe, je bistveno za izboljšanje
mestnega okolja. Mešana raba površin je mogoča na več nivojih (soseska, četrt, širše območje).
Princip mešane rabe površin, stremi k prostorskemu prepletanju različnih funkcij namenske rabe
površin predvsem v obmestjih. Tako dosežemo postopno preobrazbo dosedanjega naselbinskega
sistema, ki je doslej temeljil na drobnem in razpršenem naselbinskem vzorcu ter na pretežno
monofunkcionalni namenski rabi površin. Takšen način pospeševanja razvoja naselij lahko
poimenujemo še kot »decentralizirano mešanje namenske rabe površin«. Decentralizirana mešana
namenska raba površin je prav zaradi socialno-geografskih zakonitosti, povezanih z načinom
življenja prebivalstva, ne nazadnje tudi prostorsko planerski cilj in hkrati eden možnih
kompromisov med varčno (strnjeno) in razpršeno poselitvijo. Oboje pa prispeva k zmanjšanju
potovanj med bivalnimi in zaposlitvenimi območji (Ravbar, 2002). Dejstvo je, da naraščajoče
razseljevanje, potratna raba površin in povečana poraba energije niso združljivi z načeli
trajnostnega razvoja in izrabo naravnih virov (Ravbar, 2005).


Sprememba modela transporta

Podpirati in razširjati je potrebno predvsem javni transport prebivalcev, dajati prednost
kolesarjem in pešcem, odvisnost od avtomobilskega prometa pa primerno zmanjšati, zlasti na
račun povečanja javnega potniškega prometa. Hkrati je potrebno izboljšati planiranje namenske
rabe površin tako, da bo zmanjšana potreba po mobilnosti in da bodo dopuščene alternativne
oblike cestnemu prometu. Nadalje vzpodbujati gospodarsko, socialno, okoljsko in prostorsko
najbolj smotrne in učinkovite oblike prometa, tudi s spreminjanjem pravil in navad občanov in
preprečevanje nekontroliranega nadaljnega razvoja avtomobilskega prometa.
Z zgoraj opisanimi instrumenti se ustvari dobro prepletena soseska/naselje. Na ta način bi dosegli
prepleten mozaik urbanega prostora. Cilj je zdužitev dela in bivanja znotraj iste prostorske sfere.
Monofunkcionalnost in coning povzročata veliko mobilnosti in posledično tudi zapostavljenost
javnega prevoza, kajti le-ta postane nekonkurenčen. Dandanes se storitve locirajo zlasti na
točkah, kjer so najlaže in čim hitreje dosegljive z osebnim avtomobilom čim širšemu krogu
potrošnikov.
6.1.1.

Usmeritve za razvoj poselitve v MO Koper

Nadaljni prostorski razvoj bi moral slediti konceptu revitalizacije in preusmerjanja urbanih
dejavnosti v obmestni prostor in podeželje, s čimer bi dolgoročno razbremenili urbanizirani
obalni pas. Zato predlagamo:


V MESTU KOPER
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Mesto Koper kot upravno, politično, gospodarsko in univerzitetno jedro občine se mora še naprej
funkcionalno razvijati. Ker je s prostorom v mestnem jedru potrebno ravnati preudarno si
moramo prizadevati za razvijanje mesta Koper in njegovega zgodovinskega jedra, zlasti s
prenovo obstoječih urbanih struktur, transformacijo degradiranih urbanih površin (kot npr.
industrijskih objektov Luke Koper ob prvem pomolu (Bugarič, 2002) in sivih con mesta
(stanovanjsko območje Bošadrage). Pri tem pa ni dovolj samo prenova fizične strukture, pač pa
tudi umestitev novih programov, predvsem družbenih vsebin, v zgodovinsko jedro. Velik korak k
omenjeneni sanaciji in revitalizaciji mesta Koper predstavlja prostorska umestitev Univerze na
Primorskem in njenih članic v staro mestno jedro. Osrednji ukrep je revitaliziranje starega
mestnega jedra.
Površinam na obodu mestnega jedra bo potrebno nameniti mestne in regionalne funkcije ter ga
prostorsko razmejiti z njegovo neposredno okolico, kar je mogoče doseči z zelenim pasom ob
mestu. Slednjega je mogoče urediti kot športno-rekreacijske površine na t.i. koprski Bonifiki.
Naj na tem mestu pozdravimo namero o sanaciji naravnega rezervata Škocjanski zatok, kot
pomembnega mokrišča v občini, ki predstavlja naravno razmejitev mesta od okolice.
Hkrati predlagamo programsko dopolnitev večjih stanovanjskih blokovskih naselij iz konca
sedemdesetih let (primer: Semedela, Olmo-Prisoje, Markovec).


PROSTORSKI RAZVOJ PRIMESTNIH NASELIJ

Primestna naselja bodo v bodoče vpeta v omrežje povezav z mestom in komunikacijami
(nad)regionalnega pomena, zato bi se omenjena naselja morala razvijati v kontekstu urbane
celote, ki jo tvorita mesto in primestna območja. Nadaljni prostorski razvoj bi moral slediti
konceptu preusmerjanja urbanih dejavnosti v obmestni prostor in zaledje, s čemer bi dolgoročno
razbremenili urbanizirani obalni pas. V mislih imamo predvsem dejavnosti, ki niso neposredno
vezane na morje.
Za obmestni oz. suburbani pas predlagamo decentralizirano zgoščevanje ob hkratnem
povezovanju razvoja urbanizacije z javnim prometom, kajti le-tako bomo zmanjšali vožnje z
osebnimi vozili in zmanjšali obremenjevanje okolja. Dekoncentrirana koncentracija dovoljuje
bivanje v suburbaniziranih območjih, a se razvoj koncentrira v oziroma okoli obstoječih centrov,
še posebej novonastalih centrov okoli tradicionalnega centra (Černe, 2004).
Notranji razvoj primestnih naselij bi morali uresničevati s prenovo naselij in delov naselij, z
dopolnjevanjem in zaokroževanjem že začetih poselitvenih jeder in zgostitvami ekstenzivno
poseljenih površin ter pozidavo še prostih površin znotraj ureditvenih območij naselij.
Načrtovanje notranjega razvoja naselja naj poteka po morfološko in funkcionalno zaključenih
celotah upoštevajoč strukturne in funkcionalne soodvisnosti s celotnim naseljem in širšim
prostorom. Pri zasnovi nove pozidave znotraj ureditvenega območja za poselitev je potrebno
upoštevati morfologijo naselij in umeščenost v prostoru, predvsem odnos obstoješega naselja do
odprte krajine. Naselja naj se širijo tako, da se podoba naselij navzven čim manj spreminja oz.
tako, da spremembe prispevajo k večji skladnosti celovite krajinske slike.
Zaustaviti je potrebno nadaljno razpršeno poselitev ter izdelati koncept prostrorsko –
infrastrukturne sanacije in nadgradnje teh območij z namenom doseči racionalnejšo izrabo
prostora, učinkovitejšo izrabo komunalne in prometne infrastrukture, preprečevanje nelegalnih
posegov v prostor in degradacijo okolja.
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Sama stanovanjska gradnja naj se izvaja kot nadaljevanje, zaokroževanje in zaključevanje
obstoječih stanovanjskih območij (Ankaran, Hrvatini, Škofije, Dekani, Bertoki, Pobegi, Čežarji,
Sv. Anton, Vanganel). Za večja območja nepozidanih zemljišč znotraj ureditvenih območij za
poselitev je smiselno načrtovati organizirano gradnjo. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih v
MO Koper opredeljuje na obravnavanem območju večja in manjša območja nezazidanih
zemljišč, za katere je potrebno pred nadaljnimi posegi sprejeti prostorsko izvedbeni akt. Upati je,
da se bo ne teh zemljiščih izvrševala organizirana gradnja.
Za ohranjanje in dvig kakovosti bivalnega okolja je potrebno ohranjati, zlasti pa nadgrajevati
obstoječe oskrbno – storitvene funkcije v stanovanjskih soseskah in lokalnih središčih ter sistem
javnega mestnega, primestnega in lokalnega potniškega prometa. Spodbujati je potrebno tudi
zagotavljanje ustreznih pogojev za kakovostno delovno okolje in ustvarjati nova delovna mesta
ter tako zmanjšati dnevne tokove v smeri mesta. Razvoj mora slediti konceptu policentričnega
razvoja, trendu dela doma in trendu neconiranja oziroma oblikovanje mešanih stanovanjsko –
poslovnih območij.
Tudi novo poselitev naj se usmerja predvsem v primestni prostor, v obliki zgoščenih poselitvenih
jeder. Nadaljno rast naselij, zalsti vprašanje linearnega zgoščanja naselij ob prometnih
povezavah, je potrebno zavirati, z ohranjanjem vmesnih zelenih cezur (Balaban, 2006). Poleg
razvojnih osi v prostoru, ki jih vse bolj določajo prometni koridorji, je usmerjanje poselitve
potrebno načrtovati v skladu z osnovnimi pravili, ki jih v našem prostoru določa reliefna
morfologija. Poselitev bi morali usmerjati tako, da bi se v prostoru formirali jasni prostorski
vzorci ter preprečevali parcialni, stihijski posegi v prostor. Poselitev na merilu posameznega
naselja bi morali razvijati tako, da se formirajo strnjena poselitvena območja, zaključujejo
nekončana območja in da se zapoljnjujeo prazne površine znotraj poselitvenih območij. V
kontekstu usmerjanja poselitve bi morali v čim manjši meri posegati na naposeljena območja,
bistveno bolj bi morala biti intenzivna prenova opuščenih in degradiranih urbanih območij. Pri
tem je pomembno, da so prazna območja znotraj poselitvenih površin predhodno inventarizirana
in ovrednotena (Balaban, 2005).
Mešana raba površin (prostorsko prepletanje različnih funkcij namenske rabe površin) je eden
izmed pomembnejših sodobnih nastavkov za bolj uravnotežen naselbinski razvoj, saj stremi k
prostorskemu prepletanju in socialno – ekonomskemu prepletanju med območji bivanja in dela, s
tem pa lahko neposredno vpliva na racionalnejšo organizacijo prometnih tokov (Ravbar, 2004).
Kot rezultat naraščajočega zanimanja za obmestni prostor, je ključnega pomena, da se naselja v
suburbanem prostoru funkcijsko, ekonomsko, urbano in socialno izpopolnijo, kar pomeni, da se
poveča privlačnost prostora, izboljša prometna povezanost ter poveča funkcionalna avtonomija
suburbanega prostora. Tako bi nastala mreža lokalnih središč z ustrezno oskrbo in delitvijo
funkcij, vezana na poti javnega transporta – avtobusa. Okrog postajališč bi se poselitev zgostila in
zapolnila. Pri tem je osrednji del naselja pomemben kot razpoznavno jedro, socialno in oskrbo
središče, ki ga pogosto ni ali ni dovolj izrazito. Osrednja hrbtenica takega decentraliziranega
modela, ki naj bi vplival na zmanjšano rabo osebnega avtomobila, je javni transport. Pri tem
mora lokalni javni promet nuditi dovolj visoko raven uslug, da je konkurenčen osebnemu
avtomobilu, predvsem v smeri proti mestnemu jedru. Trgovina, oskrba in servisne dejavnosti naj
zavzamejo osrednji prostor naselij ob poteh javnega prevoza. Ob prehodu na informacijsko
družbo se že uveljavljajo nove oblike dela na domu, proizvodne enote se spreminjajo v manjše
enote zato jih je potrebno vključiti v nov koncept prostorskega razvoja.
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Novi poselitveni vzorci morajo preseči stihijsko rast naselij in jo nadomestiti s smotrnim
strukturiranjem nove zazidave v posamezna poselitvena jedra. Razpršeno predmestno poselitev,
predvsem v obliki prostostoječih individualnih hiš, bi na tak način zgostili in obogatili oskrbo.
Pomembno je prostorsko uravnoteženo vlaganje v izgradnjo cestnega omrežja in komunalno
infrastrukturo. Dodajanje je potrebno tudi manjkajoče socialne vsebine in družbeno oživljanje.
Nova delovna mesta naj bi se ustvarjala v prostorsko in okoljsko neobremenilnih visokotehnoloških in storitvenih panogah.
Z usmirjenim zgoščevanjem posredno zmanjšamo razpršeno stihijsko gradnjo nizkih gostot
(območja prostostoječih enodružinskih hiš) oz. problem v dobršnji meri saniramo.
Prizadevati si je potrebno za zaokroževanje že začetih poselitvenih jeder na območjih
Vanganelske doline, Bertokov, Prad, Pobegov, Sv. Antona, Dekanov, Škofij, Ankarana in naselij
na Miljkih hribih.
Primestna naselja morajo biti vpeta v omrežje povezav z mestom in komunikacijami
(nad)regionalnega pomena, zato se mora obravnavano območje razvijati v kontekstu urbane
celote, ki jo tvorita mesto in primestna območja. Glede na vzpostavljen regionalni in
nadregionalni prometni sistem lahko kot najpomembnejše razvojne osi izpostavimo vlogo
avtocestne povezave Koper – Ljubljana in obalne cesta Koper – Dragonja. Z vidika razvojnih osi
in težišč samega razvoja so pomembna tudi vplivna območja samih prometnih vozlišč. Glede
oblikovanja središčnih naselij oz. zgostitvenih centrov in njihove potencialne vloge predlagamo
oblikovanje več razvojnih osi, s samostojnimi centri:






Škofije – Koper – Šmarje – Dragonja,
Koper – Dekani – Črni Kal,
Ankran – Bertoki – Koper,
Sv. Anton – Prade – Bertoki – Koper,
Šmarje – Marezige – Gračišče.

Glavna merila, ki nam lahko služijo za razmeščanje zgostitvenih centrov so:








bivanjska kakovost,
izbor ključnih točk ob koridorjih javnega potniškega prometa,
dostopnost do rekreacijskih površin,
razvoj komunalne infrastruktur (možnost dopolnitve tudi za bližnjo razpršeno poselitev),
dopolnitve načetih območij,
sanacija degradiranih območij,
mestna zemljišča.

Za bolj trajnostno načrtovanje naselji in sosesk lahko omenimo naslednje principe:





vsaka soseska ali naselj naj ima določljiv rob in center,
peš dostopnst, radij 600 m ali 10 minut peš hoje,
mešana raba prostora,
ustrezna lokacija in prometna dostopnost z javnim potniškim prometom.
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Pri oblikovanju novih oz. dopolnjenih centrov je potrebno upoštevati krajinsko strukturo,
obstoječo pozidavo in se navezati na že obstoječe centralne površine manjših predmestnih naselij.
Novi oz. dopolnjeni centri bi predstavljali osrednji del zgostitve poselitve, naselje okrog njih pa
bi bilo oblikovano kot avtonomna enota v peščevem merilu, v katerem se funkcije mešajo in
prepletajo (nasproti zdajšnji monostrukturnosti). V tem okviru bi se pojavili tudi novi
zaposlitveni programi in nove stanovanjske površine. Verjetno bi bilo zgrešeno vnaprej določati
vsebino posameznih centrov, razen okvirno, saj je potrebno iniciativo razvoja prepustiti
posameznim območjem, ki bodo različno izkoriščala svoje razvojne potenciale.


NA PODEŽELJU

Dobršen del podeželskega območja MO Koper je uvrščen na seznam varstvenih območij Natura
2000. Kljub temu, je potrebno izboljšati možnosti glede bivanjskega standarda in dela, podpora
pri socialnem in ekonomskem razvoju, predvsem pri izgradnji cest in infastrukture. Pomembno je
ohranjanje kulturne identitete, grajenih struktur in kulturne krajine.
Ker je za uravnotežen razvoj posameznih območij potrebeno tudi gospodarsko oživljanje
območij, saj slednje ohranja stalnost poselitve na nekem območju, predlagamo revitalizacijo
podeželja ob ponovnem vzpostavljanju in ohranjanju kulturne krajine, ki naj bi temeljila na
urejenih prostorsko-bivalnih pogojih in primerjalnih prednosti za gospodarske dejavnosti, kot sta
kmetijstvo in turizem. Na teh osnovah bi se lahko podeželje usposobilo za samoohranjujoč
razvoj, obenem pa bi se omogočalo poselitveno in prostorsko razbremenjevanje mesta in
obmestnega prostora. Za preporod podeželja je torej potrebno ustvariti primerne razmere oziroma
odstraniti negativne dejavnike, ki so povzročili njegovo propadanje Za podeželsko območje
vidimo potrebo po izpopolnitvi in uravnoteženju obstoječega omrežja naselij s ciljem, da bi
ustvarili hierarhično in gravitacijsko učinkovit ter funkcionalno delujoč sistem, kar pa na prvo
mesto postavlja komunalno in prometno opremljenost podeželja. Predvsem bi morali biti pri
ukrepih revitalizacije podeželja in obnove stanovanjskega fonda preverjeni kriteriji ohranjanja in
varovanja kulturne krajine in kvalitet oblikovanega okolja ob upoštevanju identitete arhitekturne
krajine.
V začetnem procesu oživljanja koprskega podeželja bi morala biti težnja po oblikovanju
središčnih naselij oziroma centralnih krajev. Zato si je potrebno prizadevati za krepitev obstoječih
in spodbujanje novih središčnih naselij. V ta namen bi bilo treba sistematično krepiti vasi z
ugodnimi razvojnimi možnostmi, v vaseh, ki še vedno stagnirajo, pa z zavestnimi ukrepi sprožati
oživitvene razvojne spirale. Na območjih novonastalih razpršenih poselitev, ki so izven
obstoječih vaških jeder, pa bi tvorili nova zgoščena naselja. Pri teh razvojno-pospeševalnih
ukrepih je nujno potrebno kar najbolj upoštevati in ohranjati prostorsko-krajinske danosti in
arhitekturno istovetnost tradicionalnih grajenih struktur (Šašek-Divjak, 2005).
Nujen bo torej celovit, temeljni preobrat v usklajenem okviru občine, pri čemer bi razvojna
težišča pretvorili iz vzporednega obali v pravokotno, mrežno mozaično strukturo, s čimer bi
posegli v zaledje, obalo pa razbremenili.
V bodoče bo torej potrebno rešiti tri zelo kompleksne probleme: razpršena gradnja v suburbanem
pasu, težave v že izgrajenih soseskah in obnova starega mestnega jedra.
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6.2. Povezava urbanizacije in prometne ureditve
Razvoj naselbinskega omrežja predstavlja ozko povezanost z razvojem prometa. Model
dekoncentrirane zgostvi poselitve med ostalim veča pomen javnega transporta in govori o
sočasnem načrtovanju razvoja poselitvenih površin in transporta.
Načini prevoza delijo prebivalce urabenega okolja na več razredov, tiste, ki imajo stalno na
razpolago osebni avto, tiste, ki avtomobila v glavnem ne uporabljajo, in tiste, ki avtomobila
nimajo. Število zadnjih dveh skupin presega število ljudi iz prve skupine. To dejstvo, je dovolj
tehten razlog, ki opravičuje dajanje prednosti javnim prevoznim sredstvom. Z enim potovanjem z
avtomobilom porabimo tri do štirikrat več energije kakor z enim potovanjem z javnim prevoznim
sredstvom. Poleg tega so javna prevozna sredstva bolj naklonjena urbaniziranim površinam, saj
so manjši porabnik javnega prostora.
Nasprotno pa avtomobil omogoča dostop do katerekoli prostorske točke in je torej bolj naklonjen
razpršeni poselitvi, ki pri nižji gostoti porabi več prostora. Posledice takšne poselitve v prostoru
pa tako v Sloveniji, kot v MO Koper že občutimo kot najbolj pereč družbeni, okoljski in
prostorski problem. Danes so prometne povezave med centrom in zaledjem neučinkovite zaradi:
razgibane topografije in redke poselitve podeželja. Sicer prostorsko razvejan javni potniški
promet ni konkurenčen osebnim avtomobilom predvsem zaradi preredkih intervalov voženj.
Posledično se povečuje število voženj z avtomobilom. Dostopnost se lahko poveča le z bolj
učinkovitim javnim potniškim prometom, ki bo povečal mobilnost prebivalcev. Hkrati je
potrebno povečati število dnevnih voženj. Izgrajen sistem javnega potniškega prometa bi se
moral prekrivati in križati na prestopnih postajah, v posameznih zgostitvenih centrih.
V nadaljevanju podajamo najpomembnejše predloge za bodočo prometno ureditev na področju
javnega potniškega prometa. Pri tem lahko javni potniški promet razdelimo na regionalni, lokalni
in mestni nivo. Regionalni javni potniški promet sestavljajo avtobusne linije z izhodiščem v
Kopru. Lokalni javni potniški promet je razdeljen na sistem avtobusnih povezav (radialni in
tangencialni sistem). Linije morajo biti usklajene z razvojnimi nizi in povezovati med seboj tudi
lokalne zgostitvene centre. Pri tem so pomembne prestopne postaje, kjer se z javnim potniškim
prometom srečuje še avtomobil, kolesar in pešec. Le tako lahko pričakujemo, da se bo ustaljeni
vzorec uporabe osebnega prevoznega sredstva obrnil v prid večji uporabi javnega prometa.
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7.

INSTRUMENTI ZA USMERJANJE POSELITVE IN UREJANJE
NASELIJ

Instrumenti so skupek ukrepov za izvajanje ciljev in usmeritev, zapisanih v planskih aktih in
odgovarjajo na vprašanje, kako izvajati oziroma uresničevati zastavljeni cilj. Zaradi narave stvari
se instrumenti za izvajanje prostorskih planov nanašajo na delo številnih upravnih resorjev.
Sistem planiranja v Sloveniji žal temelji na t.i. pasivni prostorski politiki, kjer se država omejuje
na opredeljevanje omejitev pri posegih v prostor, na pa na aktivni prostorski politiki, ki stremi k
doseganju želenega stanja. Razlika med obema pristopoma je velika, čeprav imata oba določene
prednosti in pomankljivosti. Prvi pristop temelji na omejitvah, drugi pa na ukrepih in
instrumentih. Slednjemu je vse do danes prostorska politika posvečala premajhno pozornost.
Instrumentov, ki bi pospeševali organizirano stanovanjsko gradnjo, z dopolnjevanjem
ekstenzivno poseljenih površin in pozidavo prostih površin znotraj ureditvenih območij ter tako
gradnjo na komunalno opremljenih zemljiščih, na podlagi celovitih urbanističnih dokumentov,
oblikovno poenoteno gradnjo prilagojeno arhitekturnih značilnostim območja in urejanjem javnih
površin v naseljih, skorajda nimamo. Ali drugače, slovensko prostorsko planiranje se ne more
izviti iz zakoreninjene prakse, ki stanovanjsko gradnjo prepušča posameznikom, namesto da bi na
podlagi zakonskih določil (ki že obstajajo, vendar se ne izvajajo!), vzpostavilo sistem usmerjanja
stanovanjske gradnje na komunalno opremljena in urbanistično obdelana območja (Drozg, 2001).
Nabor instrumentov za izvajanje aktivne zemljiške politike mora biti prilagojen ciljem urejanja
prostora ter razmeram v prostoru. Pomembno je, da instrumenti služijo udejaniti zastavljeno
vizijo in da sežejo do lokalnega nivoja in do lastnikov zemljišč. Instrumente, ki so namenjeni
urejanju naselij lahko razdelimo v več skupin:


planski instrumenti (občinski prostorski plan, prostorsko ureditveni pogoji, prostorsko
izvedbeni akti),



davčni instrumenti (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, komunalni
prispevek),



tržni instrumenti (ponudba, povpraševanje in cena stavbnih zemljišč),



finančni instrumenti (subvencije za pridobivanje zemljišč, za prenovo objektov, za
ekološko varčno gradnjo),



upravni instrumenti (komasacija stavbnih zemljišč, omejitev lastninskih pravic,
razlastitev, zakonita predkupna pravica, obvezno prilagajanje parcelnih mej),



nadzorni instrumenti (urbanistična inšpekcija),



normativni instrumenti (urbanistični normativi, odloki, ki se nanašajo na urejanje
naselij, prostorsko izvedni akti) (Drozg, 2001).
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Vsak izmed instrumentov potrebuje zakonsko podlago in mora biti vgajen v sistem urejanja
prostora. Zakon o urejanju prostora ureja prostorsko načrtovanje in uveljavlja prostorske ukrepe
za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev. Temelji na usmerjanju poselitve in racionalni rabi
zemljišč. Načrtovalec prostora, torej lokalna občinska uprava, usmerja poselitev tako, da je
potrebno prvenstveno izkoristiti proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih ter
aktivirati, prenoviti in sanirati degradirana območja v naselju. Zakon določa tako upravne kot
finančne ukrepe zemljiške politike.
Upravni ukrepi, ki jih zakon predvideva so: predkupna pravica občine, razlastitev in omejevanje
lastninske pravice, komasacija zemljišč in začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora.
Finančni ukrepi pa so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in komunalni prispevek.
Instrumenta razlastitve in predkupne pravice sta prvenstveno namenjena uresničevanju javnega
interesa. Usmerjena pozidava je sicer družbeno želena, vendar se zanjo instrumenti prisile ne
morejo uporabljati.

7.1. Analiza možnih ukrepov zemljiške politike
Prostorsko planiranje in zemljiška politika sta v teoriji dva povezana sistema. Instrumenti
zemljiške politike morajo služiti učinkoviti realizaciji prostorskih planov, hkrati pa moramo s
prostorskim načrtovanjem najti takšne rešitve, ki jih je z veljavnimi instrumenti mogoče
realizirati. Država in lokalne skupnosti so se do danes izogibale intervencijam v prostoru. Zato je
v pogojih visoke razpršenosti nad zemljišči brez državnih oziroma lokalnih intervencij, skoraj
nemogoče pričakovati, da bi se obstoječi trend stihijske, neorganizirane, razpršene gradnje
ustavil.
Pri ugotavljanju, kako doseči optimalno namensko rabo prostora znotraj ureditvenih območij
naselij v MO Koper je nujno potrebno upoštevati obstoječe stanje, probleme in težnje v prostoru.
Za aktivno udejanjanje vizije trajnostnega prostorskega razvoja, zlasti poselitvenega vzorca, bo
potrebno v bodoče uporabiti nekatere instrumente zemljiške politike. Praksa je skozi desetletja
pokazala, da je želeno vizijo urejanja prostora težko udejanjati samo s prostorskim planom in
prostrorsko ureditvenimi pogoji, s katerimi se ureja načrtovanje na območju izvenmestnga
prostora.
Glede na dejstvo, da se MO Koper trenutno sooča s številnimi problemi povezanimi s
prostorskim razvojem, je model, ki ga predlagamo za izboljšanje stanja v prostoru moč realizirati
zlasti z ustrezno postavljenim konceptom bodočega prostorskega razvoja in uporabo nekaterih
instumentov zemljiške politike, ki jih predvideva tudi Zakon o urejanju prostora.
Ker smo pred sprejemanjem novega prostorskega plana, po veljavnem zakonu Stategije
prostorskega razvoja občine in ker si z vidika trajnosti prizadevamo ohranjati in varovati
kmetijska zemljišč ter na ugotovljeno dejstvo, da je v obmestnem prostoru še mnogo
56

Trajnostni prostorski razvoj Mestne občine Koper

nepozidanih površin znotraj ureditvenih območij namenjenih za poselitev in ker si prizadevamo v
prvi vrsti za zapolnitev teh prostih površin, se nam je zdelo smiselno analizirati možnost uporabe
instrumenta urbane komasacije, ki se ga slovenska praksa še vse premalo ali skoraj nič ne
poslužuje.
Za izvajanje vizije trajnostnega sistema poselitve, torej zapoljevanja še prostih, nezazidanih ali
neracionalno izkoriščenih stavbnih zemljišč, se da veliko storiti že z načrtnim kupovanjem
zemljišč na prostem trgu in posredno z ustvarjanjem zaloge zemljišč. Zakonita predkupna pravica
občine je instrument, ki pripada občini z namenom varovanja javnega interesa v ureditvi naselja.
Občina lahko na trgu kupuje stavbna zemljišča, primerna za različno namembnost ter tako
ustvarja zaloge v želenem obsegu. Ob doslednem, načrtnem in usmerjenem kupovanjem zemljišč
na prostem trgu (pravno podlago za to ima v Odloku o predkupni pravici), bi na izbranem
območju, na katerem bi želili izpeljati instrument urbane komasacije, le-to tudi lažje izvedli, saj
bi lažje zadostili zakonsko določenimi pogojem, to je, da se komasacija uvede, če slednjo
predlagajo lastniki zemljišč, ki imajo v lasti vsaj 67 odstotkov površine zemljišč na predvidenem
komasacijskem območju (Zakon…, 2002) in posledično zapoljevanju prostih, še ne pozidanih
površin znotraj ureditvenih območij za poselitev.
Poleg tega pa imamo še dva finančna instrumenta, ki bi ob implementaciji lahko služila za
udejanjanje vizije, to pa je, da se doseže večjo obremenitev zavezanev plačila nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana ali neracionalno izkoriščena stavbna zemljišča.
Navedeni ukrep pa bo mogoče realizirati v kolikor bo zakon o stavbnih zemljiščih dopuščal
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi na tistih nezazidanih stavbnih
zemljiščih, kjer so sprejeti prostorsko ureditveni pogoji. Le tako je pričakovati, da se bodo
lastniki zemljišč pogosteje odločali za prodajo in ne več hranili stavbna zemljišča za »hude« čase
oz. za svoje potomce.
7.2. Komasacija stavbnih zemljišč
Mehanizem komasacije stavbnih zemljišč praviloma združeje največ značilnosti, ki so pisane
prav na kožo kompleksni gradnji oziroma zapoljevanju še prostih stavbih zemljišč. Največji
problemi, ki se pojavljajo pri kompleksni, usmerjeni gradnji, je velika posestna in lastninska
razpršenost zemljišč in posledično sodelovanje z velikim številom subjektov. Prav motiviranje in
aktiviranje lastnikov k izvedbenemu procesu pa je najtežje, če lastniki zemljišč tudi sami nimajo
od predlaganega projekta določene koristi (praviloma finančne). Praksa kaže, da na obnašanje
lastnikov samo s fiskalnimi instrumenti težko vplivamo, saj se mnogokrat zgodi, da osebne
značilnosti posameznika vplivajo na njegovo ekonomsko obnašanje in da je posledično ponudba
zemljišč neelastična v odnosu do ekonomskih instrumentov (Rakar, 1999). Strokovnjaki, ki so
proučevali ob nastanju zakonodaje možnosti izvedbe komasacije stavbnih zemljišč, menijo, da je
zaradi temeljnega namena komasacij na območju izvedbenih prostorskih aktov, ki je predvsem
oblikovanje gradbenih parcel in praviloma gradnje, s tem tudi mnogo večji interes komasacijskih
udeležencev za aktiviranje zemljišč (Štritof – Brus, 2006).
Med vsemi razpoložljivimi mehanizmi je mehanizem komasacije stavbnih zemljišč zelo
učinkovit prav v pogojih in razmerah, kjer se urejajo kompleksi mešane vrste rabe (zasebna
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stanovanjska gradnja, gradnja v javnem interesu, gradnja za trg in hkrati zaščita kmetijskih
zemljišč) ter je potrebno parcelno strukturo zelo spremeniti. Prav parcelna struktura v povezavi z
neurejenimi dostopi je marsikdaj tisti razlog, ki investitorju na izbranem območju ne dovoljuje
izvedbe gradnje ter tako onemogoča aktiviranje prostih površin v naselju.
S komasacijo stavbnih zemljišč se lahko urejajo tako manjša območja (do nekaj parcel) kakor
tudi večji zazidalni kompleksi. Prav pri večjih zazidalnih kompleksih se je pokazala kot zelo
uspešen, finančno učinkovit in časovno ugoden instrument. Hkrati zagotovimo tako javne kot
zasebne interese in pridobimo zemljišča za trg ob minimalnih posegih v zasebno lastnino. Hkrati
lahko s procesom zaščitimo kmetijska zemljišča na urbanem robu, predvsem za tiste lastnike, ki
so potencialni kmetovalci in ki si želijo s to dejavnostjo nadaljevati v prihodnje (Foški, 2001).
7.2.1.

Kaj je komasacija stavbnih zemljišč

Da dosežemo optimalno namensko rabo prostora, morajo prostorsko načrtovanje in elementi trga
doseči maksimalno harmonizacijo. Ključni element za dosego harmonizacije je komasacija in
vrednotenje zemljišč. Prav zato instrument zelo pogosto uporabljajo v državah z visoko stopnjo
razvitosti prostorskega načrtovanja in z uveljavljeno tržno ekonomijo. Na ta način ščitijo
družbene interese v prostoru in hkrati pripomorejo k učinkovitosti (velika stopnja realizacije)
prostorskega načrtovanja ter na drugi strani, ob upoštevanju vrednotenja zemljišč in
demokratičnosti procesa maksimalno ščitijo ekonomske in prostorske interese lastnikov zemljišč.
Postopek je precej kompleksen in poleg zajemanja zemljišč in komunalnega opremljanja lahko
vsebuje tudi gradnjo v imenu komasacijskih udeležencev, zamenjavo zemljišč za lastniške deleže
v večstanovanjskih objektih itd. (Foški, 2001).
Projekt je zaključen, ko so izenačeni vsi prihodki z odhodki in je stanje na komasacijskem računu
enako nič, rešene vse možne pritožbe in je pravnoformalno stanje takšno, da je gradnja in
eksploatacija razvojnega območja možna. Po izkušnjah v drugih državah, kjer se mezanizma
redno poslužujejo traja projekt od 2 do 6 let, povprečno 4 leta (Rakar, 2000).
Projekt komasacije stavbnih zemljišč temelji na načelu skladnosti, solidarnosti, ekonomske
zaščite interesov in na načelu zaščite interesov komasacijskih udeležencev.
Komasacija stavbnih zemljišč je instrument predvsem v rokah lokalne skupnosti (občine), ki
poskuša na demokratičen način in z lastniki zemljišč izvesti prostorsko izvedbeni akt. Primarni
namen komasacije ni zgolj v preoblikovanju parcelne strukture tako, da ta ustreza posegom v
prostor, temveč predvsem komunalno in infrastukturno opremljanje zemljišč in hkratno
pridobivanje zemljišč za potrebe javnega sektorja in zemljišč za trg. Zaradi preoblikovanja
zemljišč iz nezazidljivih (kmetijskih, degradiranih, neprimerno oblikovanih) v zemljišča ustrezna
za gradnjo (primerna oblika, lega, velikost, primerna komunalna in infrastukturna opremljenost,
skladnost s prostorskimi dokumenti) se zemljiščem poveča vrednost, povečana vrednost zemljišč
pa se skozi postopek komasacije stavbnih zemljišč zajema v zemljiščih za javne programe,
infrastukturo in podobno. Čeprav dobijo v povprečju lastniki zemljišč v ponovno posest približno
60 odstotkov prvotne površine (40 odstotkov se zajame za javne in druge potrebe), je praviloma
vrednost preostanka še vedno višja od vložka posameznika. Prav zaradi te ugodne ekonomske
komponente, kjer pridobijo lastniki zemljišč brez dodatnih vloženih finančnih sredstev zazidljive
površine, občina pa površine v zameno za izvedbo projekta ali za javno opremljanje ali v zameno
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za druge skupne koristi je projekt sprejemljiv tako za lastnike zemljišč kakor tudi za lokalno
skupnost, občino oz. mesto. Največja prednost tovrstnega mehanizma je njegovo
samofinanciranje, potrebni so le ustrezni strokovni kadri in sodelovanje tako lastnikov zemljišč,
mesta kakor tudi potencialnih investitorjev (Foški, 2001).
Slika št. 1: Ilustrativna shema poteka izvedbe projekta urbane komasacije (Foški, 2001)

K ustreznosti instrumenta komasacije stavbnih zemljišč nas napeljujejo predvsem naslednje
ugotovitve:





opravka imamo z razpršeno posestno strukturo, ki marsikdaj tudi po obliki ni ustrezna
za razvoj poselitve,
zaznavni so trendi k stihijski in razpršeni gradnji,
lokalno prebivalstvo se zaveda ekonomskega potenciala zemljišč, kar lahko ugodno
vpliva pri odnosu do pozidave,
zapolnjevanje prostih površin je vsekakor potrebno zasnovati celovito, stihijska in
nenadzorovana gradnja je okoljsko nesprejemljiva.
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Prepustiti pobudo samo privatnemu sektorju in potencialnimi investitorjem, kot je bila dosedanja
praksa je neprimerno in bo dolgoročno najverjetneje pomenilo neudajanjenje vizije trajnostnega
prostorskega razvoja. Vzpodbuda in motivacija s strani lokalne skupnosti lahko projekt pospeši in
ga v doglednem roku tudi realizira.
Predpogoj za uspešno realizacijo prostorskega plana je sočasno s pričetim postopkom komasacije
potrebno aktivirati tudi določene druge mehanizme kot so:







stimulacija lastnikov zemljišč, da sodelujejo v projektu komasacije,
sodelovanje finančnih institucij,
predhodno nakupovanje zemljišč s strani občine (aktivno uporabljati odlok o
predkupni pravici na vseh stavbnih zemljiščih in tako ustvarjati banko zemljišč),
sodelovanje s potencialnimi investitorji in njihova aktivna udeležba pri projektu,
usposobljen strokovni kader,
ustrezna politična volja itd (Foški, 2000).

Čimprej je potrebno priti di spoznanja, da morajo kvalitetno zasnovan plan in instrumenti
zemljiške politike delovati usklajeno in da sta to le instrumenta za razvoj dejavnosti v prostoru.
Oblika instrumentov zemljiške politike, kakor tudi cilji, ki jih z instrumenti želimo doseči, so v
neposredni povezavi z ekonomskim in političnim sistemom družbe. Tako je predvsem politično
vprašanje, kakšni instrumenti bodo sprejeti, na kakšen način in v kolikšnem obsegu se bo izvajala
javna intervencija in katerim smernicam in ciljem prostorskega planiranja bodo služili.
Glede na analizirano in dejstvo, da imamo v naših naseljih še veliko prostih zemljišč bi se s
pravočasnim pristopom k načrtnemu urejanju naselij izognili številnim parcialnim problemom
urejanja poselitve.
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8.

SKLEPNE MISLI

Trajnostni prostorski razvoj predstavlja danes pomembnen cilj prostorskega planiranja in
vključuje vsa področja poseganja v prostor. Načela in usmeritve trajnostnega razvoja tudi na
področju prostorskega planiranja in načrtovanja postavljajo v ospredje nekatere nove poudarke in
razmišljanja. Dosedanji prostorski razvoj MO Koper ni sledil načelom trajnostnega razvoja, zato
se srečujemo s številnimi prostorskimi problemi, in sicer: neuravnoteženost prostorskih razvojnih
vzorcev, neusklajenost razvoja poselitve in prometa, razpršena gradnja v obmestnem prostoru,
propadanje mestnega jedra, rast nakupovalnih središč na robu mestnega jedra ter posledično
coniranje, neustrezno zavarovanje območij naravne in kulturne dediščine v občini ter nenazadnje
neopremljenost vseh naselij v občini s komunalno infrastrukturo.
Razvoj v prostoru odraža posledice razvojnih odločitev na vseh področjih življenja in dela. Zato
je nujno vsa vprašanja v povezavi z načrtovanjem prostora reševati celostno, v povezavi z
gospodarskim in družbenim razvojem, pa tudi z upoštevanjem naravnih danosti in omejitev, po
načelu trajnostno uravnoteženega razvoja. Trajnostni vidik je pri politiki poselitve posebno
pomemben, saj prav dejavnosti, ki so povezane s poselitvenimi procesi, povzročajo v prostoru
največje spremembe in obremenitve okolja. Hkrati poselitveni sistem generira tudi prometne
tokove. Zato je nujno za doseganje trajnostne prostorske strukture omogočiti, da se pri sistemu
prostorskih planov in planiranju doseže hkratno in usklajeno načrtovanje vseh treh sistemov
(poselitvenega, infrastrukturnega, krajinskega).
Ključnega pomena za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja je prav gotovo sistem
poselitve oziroma razmestitev naselij v prostoru. Naselbinski sistem mora temeljiti na načelu
zgostitve okoli točk visoke dostopnosti in policentrizmu. Cilje je mogoče dosegati z uvajanjem
avtonomnosti in samozadostnosti urbanih sistemov na različnih ravneh in s težnjo čim manjšega
sistemskega vnosa energije in snovi.
Poselitveni vzorec naselij suburbanega pasu v MO Koper se je na račun obežno zarisanih
ureditvenih območij po prostorskem planu sprejetem leta 1986 v zadnjih dveh desetletjih še
dodatno razdrobil. Zato smo danes priča vsakodnevnim migracijam saj se več kot tri četrtine
delovno aktivnega prebivalstva iz suburbanega pasu vozi na delo v drug kraj kot stanuje.
Najpogosteje z osebnimi avtomobili, delež tistih, ki uporablja javni potniški promet pa je
zanemarljiv. Razlogi, ki so pripeljali do omenjenega stanja so mnogoteri in zelo komleksni.
Dejstvo je tudi, da je ob tako razdrobljenem poselitvenem vzorcu praktično nemogoče racionalno
izpeljati poti oz. koridorje javnega potniškega prometa. Na občinskih službah pa je, da stanje
izboljša oz. sprejme take mehanizme, ki bodo omogočali da se stanje izboljša. Nedvomno lahko v
tej smeri največ naredi Stategija prostorskega razvoja občine, ki mora, po veljavni zakonodaji,
biti sprejeta do julija l. 2007.
Pri opredelitvah glede bodočega naselbinskega sistema in opredelitvah bodočega notranjega
prostorskega razvoja koprske občine, ugotavljamo, da si je treba prizadevati za sistematično
razbremenjevanje obalnega pasu ter preusmerjanje poselitve v zaledje, ki ima velike poselitvene
zmogljivosti. Priselitveni pritisk na mesto Koper je potrebno preusmerjati v obrobna naselja.
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Pri tem je posebej poudarjena decentralizirana regionalna strategija, kjer se centralne dejavnosti
iz osnovnega jedra mesta preusmerjajo v lokalne centre, ki so predvideni ob transportnih poteh
javnega prometa. Pri tem je zelo pomembnen celostni pristop, s pomočjo prostorskega planiranja
uvajati nove modele transporta, kjer ima prednost javni promet pred osebnim avtomobilskim. Za
dosego omenjega, v diplomskem delu, predstavljamo model decentralizirane zgostitve poselitve.
Osnovne značilnosti zgostitvenih centrov pri razvoju, so v organiziranem razvoju naselij na
regionalnem nivoju. Model stremi k prenovi in razvoju obstoječih naselij vzdolž koridorjev
javnega prometa, peščevim razdaljam do stanovanjskih površin, površin za delo, centralnih
površin. Hkrati ohranja urbanistične in arhitekturne kvalitete, prenavlja degradirana območja oz.
sive cone, pred odpiranjem novih območij gradnje. Skrbi za ohranjanje kvalitetnih naravnih
habitatov, zaščito zelenih površin in kvalitetnih odprtih površin.
Poleg zgoščanje poselitve znotraj naselij je navezovanje poselitve na javni promet na regionalni
in mestni ravni je nujno. Kot je značilno za zahodno Evropo, se tudi v Sloveniji v širših zaledjih
večjih mest pojavljajo izraziti poselitveni pritiski in problemi, ki so vezani na proces
suburbanizacije. V območjih regionalnih središč, kjer so močni prometni tokovi s pogostimi
zastoji motornega prometa, bi moral biti javni promet osnova prometnega sistema. Pomemben je
tudi pri konsolidaciji večjih gravitacijskih območij, zlasti somestij. Vendar pa ugotavljamo, da
vzporedno s povečano rabo osebnega avtomobila upada uporaba javnih transportnih sredstev.
Zato sedanje stanje zahteva sanacijo transportnih sistemov in primerno zgostitev poselitve,
vezano zlasti na razvoj javnega prometa. To pa lahko dosežemo le s sinergetskim povezovanjem
razvoja javnega potniškega prometa in prostorskega načrtovanja v trajnostno usmerjen
poselitveni sistem.
S predlogom decentralizirane zgostitve poselitve v MO Koper bi tako prispevali k trajnostnim
oblikam poselitve in sanaciji sedanjega stanja, zato da bi dosegli zgostitev poselitve in boljšo
prostorsko izrabo, oblikovanje razpoznavnih lokalnih središč in drugih naselij, večanje urbanega
standarda z dopolnjevanjem programov, večjo socialno uravnoteženost, zmanjšanje stroškov
izgradnje infrastrukture in njene sanacije, zagotavljanje minimalnih komunalnih standardov,
uveljavljanje trajnostnih vzorcev poselitve in prometnih sistemov (povezanost zgostitev poselitve
z javnim transportom) in nenazadnje uveljavili tako rabo, ki čimbolj zmanjša prometne potrebe,
omogoča varčevanje z energijo in varovanje odprtih zelenih površin. Poglavitna naloga
usmerjanja urbanizacije s pomočjo mešane rabe površin služi za zavarovanje praznega oz.
odprtega prostora. Z zgostitvami naselbinske in dejavnostne strukture se povečuje učinkovitost in
preglednost urbanega sistema. Mešana raba površin zagotavlja še specializacijo posameznih
zaposlitvenih središč v prostorski delitvi funkcij glede na pričakovane sinergetske učinke. Zato je
eden izmed pomembnejših nastavkov za bolj uravnotežen naselbinski razvoj, saj stremi k
enakomernejšemu prostorskemu in socialno-ekonomskemu prepletanju med območji bivanja in
dela (Ravbar, 2002). Usklajeno usmerjanje različnih dejavnosti na širšem območju mestnih regij
lahko na ta način neposredno vpliva na racionalnejšo organizacijo prometnih tokov (oblikovanje
območij kratkih poti). Čim bolj raznovrstno je prostorsko prepletanje različnih ekonomskih in
socialnih funkcij, tem krajše so dnevne poti zaposlenih in z njimi je povezan tudi življenski slog
tamkajšnjih prebivalcev.
Urbani vzorci, ki upoštevajo različne možnosti v transportu imajo veliko prednosti. Če se poveča
javni promet, se njegove usluge izpopolnijo in postane primernejši za večje število ljudi.
Posledično se zaradi zmanjšanja osebnega prometa, zmanjša onesnaženost zraka. Končno to
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vpliva tudi na zmanjšano porabo energije, zato bi vse oblasti morale spodbujati omenjeni
koncept. Zaenkrat pa se miselnost ni dosti spremenila, še vedno raste uporaba avtomobila.
Eden od pomembnih očitkov obstoječim praksam prostorskega planiranja, ki ni v skladu z
usmeritvami za doseganje (bolj) trajnostnega razvoja je prevelika sektorska specializacija.
Sektorska usmerjenost preprečuje, da bi videli celoto – kompleksnost sistema, kar posledično
zmanjšuje možnost ustreznega ukrepanja. Za ponazoritev si poglejmo poenostavljen, celo
karikiran primer, ki ga v svojem poročilu, navajajo eksperti Evropske unije:





vsakič, ko prebivalec mesta izbere za svojo pot osebni avtomobil namesto javnega
prevoza, pomeni to zmanjšanje dohodka javnemu prometu, kar posledično vodi v nižji
standard in zmanjšuje njegovo atraktivnost,
več ljudi uporablja avto, bolj postaja pomembno za trgovine, poslovne objekte itd., da so
dostopni z avtom in ne z javnim prevozom in se temu ustrezno prilagajajo, kar pomeni, da
se še več ljudi vozi z avtom,
manj ljudi uporablja avtobus, manj so atraktivni in varni, zato tudi starši vozijo svoje
otroke z avtomobili,
življenje brez avta, je nemogoče in ko že imaš avto, ga je potrebno kar največ uporabljati
(Požeš, 1999).

Ponazoritev opozarja na pomen sistemskega razmišljanja in razumevanja povezav. S sektorskimi
upravljalskimi in načrtovalskimi praksami je reševanje problema naslednje:







prometni strokovnjaki vidijo le naraščanje avtomobilskega prometa in odgovor na to je
gradnja cest, ne da bi se zavedali, da bo to problem le še poslabšalo,
planerji namenske rabe površin vidijo le razvojni pritisk na še ne pozidane površine, kar
bodo v najboljšem primeru le zavirali,
lokalni politiki in snovalci razvoja vidijo le prednosti potencialnih naložb v ceste in se
bodo zavzemali za gradnjo cest in proti planiranju restrikcij, v prepričanju da bodo tako
pospešili razvoj, na da bi se pri tem zavedali, da se lahko s tem zmanjša bodoča
atraktivnost mest,
strokovnjaki za zdravje bodo videli le onesnažen zrak,
odgovorni za družbene dejavnosti, bodo videli le, da so določene skupine ljudi, ki so brez
avtomobilov, zapostavljene in bodo to skušali ublažiti z organizacijo posebnih prevozov
(Požeš, 1999).

Nadaljnji razvoj Koprskega zato zahteva pazljivo postavitev in medsebojno uskladitev ciljev
fizičnega razvoja naselij, družbenih dejavnosti, prometa in prometnic, kanalizacijskega omrežja,
kmetijstva, varstva naravne in kulturne dediščine, gozdarstva. Bodoči prostorski plan mora te
vsebine integrirati ne pa le združiti posamezne sektorske plane. Tako oblikovanje plana pa
zahteva jasno postavitev ciljev, ki bodo osnova usklajevanju in integriranju sektorskih ciljev
razvoja.
Prostorsko načrtovanje predstavlja mehanizme za usklajevanje med privatnim in javnim
interesom v družbi pri posegih v prostor in razmeščanju dejavnosti, ki se nato odraža tudi v
socialni sliki prostora in vseh posledicah na okolje. Sistem prostorskega planiranja zato sodi med
najpomembnejša »orožja« tako države kot lokalne skupnosti, v procesu usmerjanja prostorskega
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razvoja in varovanja okolja. Pri tem je v proces odločanja nujno potrebno vključiti javnost.
Različne interesne skupine namreč različno zagovarjajo svoje poglede (Požeš, 1999).
V prostorskem načrtovanju se je izkazalo, da vseh sestavin načrtovanja ni mogoče predvideti in
zato tudi prihodnjega stanja ne v celoti vnaprej določiti. Glede na star sistem je potrebno v
planiranje vnesti več dinamike in prožnosti, nikakor pa ne prepustiti prostor spontanemu razvoju,
čeprav ima včasih tudi slednji določene dobre strani. Sistem prostorskega planiranja zato sodi
med najmočnejša orožja države in lokalne skupnosti v procesu usmerjanja prostorskega razvoja
in varovanja okolja.
Pri iskanju novih pristopov za trajnostni razvoj je pomembno, da so problemi definirani na
ustrezni ravni in da so za reševanje problemov – sestavljeni instrumenti. Bolj ko je definicija
problema ozka, več je nevarnosti, da bo odgovarjajoča rešitev zanemarila povratne učinke in bo
problem še poslabšala. Bolj široko in strateško je problem definiran, več je možnost, da se bo
našla pravilna odločitev in nenazadnje pri razvijanju ustrezne prostorske stategije je nujen
uravnotežen pristop. Potrebna je integracija doslej v veliki meri ločeno izvajanih dejavnosti, na
primer prostorskega in prometnega načrtovanja.
Če sklenemo, da zadostimo usmeritvam in ciljem trajnostnega razvoja, bo potrebno v bodoče
naselja gostiti in jih zaokrožati v sklenjene celote, ki bodo omogočale razvoj oskrbe in drugih
dejavnosti ter zmanjšati vsakodnevno odvisnost od samega mesta. Glede na usmeritve
trajnostnega razvoja bi morali gostiti predvsem območja ob točkah visoke dostopnosti (mesto in
obmestje) in tudi podeželje z javnim transportom. Za uveljavitev tovrstega koncepta pa bo
potrebno detaljno obdelati vsako potencialno lokacijo posebej, kajti vsako naselje je zase unikum
in ga je kot takega potrebno obravnavati.
Širjenje ureditvenih območij za poselitev je smiselno, če znotraj naselja ni več mogoče realizirati
nadaljne stanovanjske in druge gradnje. Analiza prostih in pozidanih površin po posameznih
naseljih v suburbanem pasu pa kaže, da je znotraj ureditvenih območij za poselitev prostih še
veliko zemljišč, na katerih je gradnja že sedaj mogoča ali pa bi bila mogoča v kolikor bi bila
izvdena urbana komasacija. Z vidika trajnosti si v prvi vrsti prizadevamo zapolniti še proste
površine, zato bi bilo smiselno, pred nadaljnim širjenjem urbaniziranih površin inventarizirati vse
proste površine in jih z ustreznimi mehanizmi (davčna obremenitev lastnikov neracionalno
izkoriščenih zemljišč, urbana komasacija) aktivirati. Dosedanja praksa spreminjanja prostorskih
planov na podlagi pobud občanov, ki so se v veliki meri nanašale na širjenje ureditvenih območij
in tako imenovano ex post planiranje, nikakor ni sprejemljivo.
Mnogokrat je slišati, da je bogastvo občine v razpolaganju s prostorom, a če slednjega ne znamo
ali ne zmoremo primerno zavarovati, in mu prilagodi ustrezen razvoj, je prostor prej brem kot
prednost.

64

Trajnostni prostorski razvoj Mestne občine Koper

9.

SUMMARY

Sustainable spatial development nowadays represents a very important goal in spatial planning
and contributes to the input in general principles of sustainability in the planning region. They
include three fields: sustainable settlement system, sustainable infrastructure system and
sustainable landscape architecture. Urbanized areas that are constantly spreading and changing
the appearance of the landscape with dense settlements, industrial regions and road networks,
have a significant influence on realizing a principle of sustainable spatial development. For these
reasons, we are trying to achieve balance between environment, society and economy, above all
the inner sustainable balance.
The sustainable settlement policy and principles are the most significant because of the impact
that the settlement processes have on changing and perishing of the natural landscape and
environment. Settlement system should be based upon principles of accessibility,
policentralization and a balance between urban and rural functions. The goal is possible to
achieve by introduction into autonomy and self-sufficiency of urban systems on different levels.
In my diploma, we found out the main tendencies toward spatial development of Koper
municipality, based on theoretical knowledge and criteria. We have analysed settlement system
and rationality of urban transportation system as main influential criteria. Existent spatial
structure is reducing the possibility of sustainable spatial development. Structure of urban
development is not linked with the development of public transportation; dispersed building
problem is appearing, etc. For these reasons, especially inconvenient land usage, necessity of
building up suitable communal infrastructure and road networks, the society expanses will get
higher and spatial planning will become irrational and unsustainable.
For further spatial development of Koper municipality, we suggest a model of decentralised
concentration. With this suggestion we shall contribute to the sustainable settlement structure,
better land use, forming distinguished local centres, increasing urban standards, greater social
balance, reduction of infrastructural expanses, assured minimum of communal standards, linkage
between regional urban structures and public transport and finaly to put into effect such land use
that shall decrease traffic necessity, enable saving with energy and preserve green areas and
natural landscape. Urban system will be more effective by making dense settlement structures
and economic activities. Realization of model of decentralised concentration shall reestablish
functional, sustainable and aesthetic living environment. The settlements in the suburbanized
district should become more concentrated, economically recovered and equipped with suitable
infrastructure.
The solution to solve all of the above written problems will be hard to achieve only with the
Spatial Plan and under the Spatial Regulation Terms of Koper municipality. We should be able to
come near appointed goal by using different land instruments, especially land readjustment,
merging of individual properties in a given area or commassation. We should take every
opportunity to take the advantage of free – open land witihin settlements and fill up these areas
instead of extending new land for settlements.
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Further spatial development of Koper municipality demands cautious setting up and adjustments
of different goals of physical spatial development of settlements, society acitivities, traffic and
transportation networks, sewage system, rural economy – agriculture, preserving natural and
cultural heritage, forestry. The future Spatial Plan of Koper municipality should integrate and not
only combine all above mentioned contents and separate plans.
You can frequently hear that having space, specific region at municipality's disposal means
wealthiness of it, but if we can't or don't know how to insure it and adapt suitable spatial
sustainable development, the space usualy becomes a burden with irrational expanses and
polluted environment.
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