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Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine
Izvleček:
Naloga obravnava strokovne podlage za poselitev za občinski strateški prostorski akt, to je po
veljavnem zakonu strategija prostorskega razvoja občine.
V prvem delu so pregledana mednarodna in državna izhodišča ter zakonske osnove za
načrtovanje poselitve. Posebej je izpostavljen Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu
priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag, kjer so
navedene obvezne vsebine strokovnih podlag za ta dokument.
V nadaljevanju je ciljno povzeta strokovna literatura s tega področja, in sicer po vsebinah, ki
so določene v omenjenem pravilniku, dodane pa so še druge vsebine, ki se pogosto pojavljajo
v strokovni literaturi.
V tretjem delu so analizirani trije primeri strokovnih podlag za poselitev, prav tako glede na
skladnost s predpisanimi vsebinami v pravilniku.
Zaključno poglavje je zasnovano kot primerjava vseh treh analitičnih sklopov, to je
zakonodaje, teoretičnih izhodišč ter prakse, iz česar je izdelan obseg vsebin strokovnih podlag
za poselitev ter obrazložen način njihove izdelave. Ugotovljeno je, da je potrebno izdelati vse
v pravilniku predpisane analize in poleg njih še nekaj drugih, potrebno pa je upoštevati še
vrsto dejavnikov, da bi zagotovili kakovostne in celovite strokovne podlage, ki so osnova za
načrtovanje uravnoteženega prostorskega razvoja.
Ključne besede: prostorsko planiranje, strokovne podlage, poselitev, strategija prostorskega
razvoja občine, Slovenija

Professional bases for settlement in the municipal spatial development strategy
Abstract:
The dissertation deals with professional bases for settlement for the municipal strategic spatial
act, which is – according to the current legislation – the municipal spatial development
strategy.
In the first part international and national starting points and legal grounds for settlement
planning are presented. Special emphasis is put on the Regulations on detailed contents, form
and way of preparing the municipal spatial development strategy (by-law), in which
obligatory contents of professional bases for this document are indicated.
Then, the professional literature from this field is summarized, and that per the contents
stipulated in the above mentioned Regulations, and there are also added other contents that
frequently appear in the professional literature.
In the third part three samples of professional bases are analysed, also with regard to the
compliance with the prescribed contents in the Regulations.
The final section is conceived as a comparison of the three analytical complexes, namely
legislation, theoretical starting points and practice, which the extent of the contents of
professional bases for the settlement is made of and the way of their preparation explained.
It has been stated that all the analyses prescribed in the Regulations should be carried out and
beside of them also some others, and there also should be considered a series of factors to
assure qualitative and comprehensive professional bases that represent a ground for planning
a balanced spatial development.
Keywords: spatial planning, professional bases, settlement, municipal spatial development
strategy, Slovenia
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1
1.1

UVOD
NAMEN IN CILJI NALOGE, DELOVNA HIPOTEZA, METODE DELA

Namen naloge je pregledati veljavno slovensko prostorsko zakonodajo, dognanja iz
teoretičnih del o načrtovanju poselitve ter izbrane primere že izdelanih strokovnih podlag za
poselitev, da bi primerjali zakonodajo, teorijo in prakso aktualnega prostorskega
načrtovanja v Sloveniji, ko se v skladu z novo prostorsko zakonodajo že začenjajo izdelovati
strokovne podlage in strateški prostorski akti občin, to so strategije prostorskega razvoja občin
(v nadaljevanju tudi SPRO).
S to nalogo smo zato želeli raziskati razmerja med veljavno zakonodajo, temeljnimi in
novejšimi spoznanji stroke ter prakso, da bi v času, ko nova prostorska zakonodaja še ni
povsem preizkušena in uveljavljena, pripomogli k razjasnitvi vsaj katere od številnih dilem, ki
se pojavljajo že ob začetku izdelave prvih strategij prostorskega razvoja občin v praksi.
Cilj naloge je povezati teoretična strokovna izhodišča, zahteve iz zakonodaje ter izbrane
primere slovenske dobre prakse na področju strokovnih podlag za poselitev, ki se izdelujejo
za strateške občinske prostorske akte, da bi dobili obseg vsebin, ki ustreza teoretičnim in
zakonodajnim izhodiščem in je preverjen v praksi ter tako omogoča izdelavo kakovostnih
strokovnih podlag, ki so osnova za načrtovanje uravnoteženega prostorskega razvoja.
Želeli smo izbrati vsebine strokovnih podlag, katerih strokovne rešitve bodo omogočale
ustrezen, uravnotežen, vzdržen, prostoru posamezne občine prilagojen prostorski razvoj.
Nemogoče je sestaviti natančen spisek vsebin strokovnih podlag, ki bi bil neposredno
uporaben v vseh primerih: če je tak, je preveč splošen, če pa je izdelan za posamezne vrste
območij, ni uporaben v vseh primerih. Zato smo v tej nalogi želeli ugotoviti, katere so tiste
vsebine, ki naj bi bile (obvezni) del vseh strokovnih podlag za strateški prostorski akt občine.
Ob tem se je treba zavedati, da se je nujno treba prilagajati obravnavanemu prostoru pri
analizi in strokovnih rešitvah.
Delovna hipoteza
Strokovne podlage za prostorske akte je treba pripraviti tako, da so sorazmerno (glede na
pomen) upoštevane vse sestavine v prostoru. Stopnja udeleženosti oziroma vpliv posamezne
sestavine v strokovnih podlagah je odvisen od geografskih in drugih značilnosti prostora (v
našem primeru občine) ter od prostorskih problemov, ki so tam prisotni. Zato je treba najprej
temeljito in sistematično analizirati celotno območje, nato pa izhajajoč iz tega oblikovati
vizijo razvoja, h kateri bodo usmerjeni prostorski dokumenti – najprej strateški (strategija
prostorskega razvoja občine), nato še izvedbeni (prostorski red občine in lokacijski načrti).
Metode dela
Osnovna metoda dela, ki smo jo uporabili pri izdelavi naloge, je primerjalna analiza.
Primerjali smo vsebino strokovnih podlag, ki se nanašajo na poselitev, kot je opredeljena v
veljavni prostorski zakonodaji, obravnavana v strokovni literaturi in praktično uporabljena v
izbranih primerih izdelanih strokovnih podlag.
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Ker prostorska zakonodaja relativno malo časa velja, še posebej podzakonski akti, med
pripravo te naloge še niso bili izdelani primeri strokovnih podlag za SPRO, skladni s
sprejetim Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega
razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04, v nadaljevanju
pravilnik o SPRO ali pravilnik). Zato smo poiskali primere strokovnih podlag, ki so bili sicer
izdelani v skladu s prejšnjo zakonodajo (Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag ter prostorskih sestavin planskih aktov občin, Uradni list SRS, št. 20/85; v
nadaljevanju navodilo), vendar v zadnjih letih, ko se je nova zakonodaja že pripravljala in so
bile že znane prve delovne različice novega pravilnika. Izbrani primeri so po oceni
Ministrstva za okolje in prostor primeri dobre prakse ter vsebinsko in metodološko sledijo
novim trendom v prostorskem načrtovanju, zato smo jih vključili v obravnavo ter jih
vsebinsko primerjali z novo prostorsko zakonodajo.
Primerjavo smo izvedli opisno. Podlaga so bile določbe veljavne zakonodaje o obvezni
vsebini strokovnih podlag, predvsem pravilnika o SPRO. Te določbe smo primerjali z načeli,
usmeritvami in cilji iz strokovne literature, in sicer po sklopih oziroma vsebinah, določenih v
pravilniku. V nadaljevanju smo te določbe primerjali še z izbranimi primeri izdelanih
strokovnih podlag.
Rezultat primerjave je predlog vsebin in usmeritev za njihovo pripravo, ki naj bi se
obravnavale pri izdelovanju strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja občine, da
bodo sledile zakonskim določbam, strokovnim teoretičnim izhodiščem in ustrezno uporabne v
praksi v smislu njihove izdelave in uporabnosti pri pripravi in sprejemanju tega strateškega
prostorskega dokumenta občine.
Naloga je osredotočena na strokovne podlage za poselitev, vendar je, kot smo že opozorili in
je podrobneje razloženo še v poglavju o osnovnih pojmih, poselitev zelo zapleten sistem, ki se
nujno povezuje z drugimi sistemi, za katere se sicer lahko izdelujejo ločene strokovne podlage
(npr. prometna študija, študija razvoja gospodarstva, demografska študija ipd.).
Pri osnovnih vsebinah strokovnih podlag za poselitev smo izhajali iz pravilnika o SPRO,
preverjali in dopolnjevali smo jih z vsebinami iz strokovne literature in primerov iz prakse.
Pravilnik predvideva dva načina pridobitve strokovnih podlag – tiste, ki jih pripravi
pripravljavec SPRO sam, in tiste, ki mu jih dajejo nosilci urejanja prostora s svojega področja
(v praksi imenovane sektorske strokovne podlage).
Vsebine strokovnih podlag, ki jih mora v skladu s pravilnikom o SPRO pripraviti
pripravljavec sam, zajemajo poleg poselitve tudi druga področja, vendar je močan poudarek
prav na poselitvi (strokovnih podlagah za urbanistične zasnove). Zato smo v obravnavo
vključili vse predpisane vsebine iz pravilnika, pri tem pa tiste, ki se na poselitev nanašajo le
posredno, obravnavali predvsem z vidika poselitve. Iz obravnave smo izločili le tiste
predpisane vsebine strokovnih podlag, ki se nanašajo na izdelovanje krajinske zasnove.
Pri izdelavi posameznih temeljnih vsebinskih poglavij smo uporabili še druge metode dela:
–
v poglavju o zakonskih in drugih določbah predvsem povzemanje izbranih pravnih
predpisov in sprejetih dokumentov,
–
v poglavju o teoretičnih izhodiščih predvsem ciljno iskanje in povzemanje strokovne
literature,
–
v poglavju o analizi izbranih primerov iz prakse predvsem študijo primera.
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1.2

STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE IN STROKOVNE
PODLAGE ZANJO

Strategija prostorskega razvoja občine je predpisana kot prostorski akt v 17. členu ZUreP1. Spada med občinske prostorske akte (poleg prostorskega reda občine in občinskih
lokacijskih načrtov), po namenu pa med strateške prostorske akte (poleg strategije
prostorskega razvoja Slovenije, prostorskega reda Slovenije in regionalne zasnove
prostorskega razvoja).
Namen strategije prostorskega razvoja občine je po 56. členu ZUreP-1 prikazati usmeritve za
razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in
usklajen razvoj na območju občine, pri tem pa ne sme biti v nasprotju s Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) in Prostorskim redom Slovenije (PRS).
Njen namen pa ni, kot so zapisali izdelovalci testnega primera SPRO, navajati podrobnejše
usmeritve za izvajanje prostorskih ureditev, za kar se izdelujejo podrobnejši prostorski akti na
izvedbeni ravni. (Izvedba testnega primera SPRO, 1. faza, 2002, str. 45)
Občina bi morala s tem aktom določiti vizijo svojega prostorskega razvoja, kot je poudarjeno
v pravilniku o SPRO v uvodnem poglavju o vsebini strategije.
Skladno z ZUreP-1 morajo občine sprejeti svoje strategije in prostorske rede najpozneje v treh
letih po sprejetju SPRS, to je do sredine leta 2007.
Dokument je v zakonu in pravilniku sicer natančno opredeljen, vendar v praksi še ni dobro
preizkušen. Ob začetku izdelave prvih strategij se že odpirajo nekatera vprašanja, ki kažejo
na to, da bo treba še veliko usklajevanja, pojasnjevanja in preizkušanja, preden bo dokument
zaživel v praksi in se bo lahko uporabljal za to, za kar je namenjen. Nekaj teh težav smo
omenili v nadaljevanju.
Ker je to nov dokument v novem sistemu prostorskega načrtovanja, se pojavlja povsem
načelno vprašanje odnosa SPRO do dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov
občin. Formalno SPRO ni neposredni naslednik prej veljavnih planov, vendar bi se po ravni
obravnave lahko primerjal s prejšnjim dolgoročnim planom. Merilo prejšnjih planov je bilo
1 : 5000 za kartografsko dokumentacijo srednjeročnega družbenega plana oziroma 1 : 25.000
in 1 : 50.000 (publikacijske karte) za kartografski del dolgoročnega plana. Merilo SPRO je
prav tako 1 : 50.000 (ali podrobnejše). Za SPRO so uveljavljene nove vsebine, ki jih prejšnji
plani niso poznali, vsaj ne pod temi imeni (npr. poselitveno območje ipd.). V praksi bosta
naslednika dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana strategija in prostorski red
občine. Ni pa še jasno, ali se bo npr. namenska raba prostora določala povsem na novo ali pa
se bo prevzela iz veljavnega plana in se le nekoliko spremenila, kot se je to dogajalo ob
spremembah in dopolnitvah planov.
ZUreP-1 zavezuje, da strategija prostorskega razvoja občin ne sme biti v nasprotju s SPRS,
vendar ni jasno opredeljeno, kaj to pomeni v praksi. Pri izdelavi prostorskih dokumentov na
nižji ravni od SPRS se namreč izdelujejo podrobnejše strokovne podlage, prostor se preuči
natančneje, analize, problemi in rešitve se prikažejo na kartah mnogo podrobnejšega merila
(vsebine SPRS so za območje cele Slovenije grafično prikazane na formatu A 4 ali manj,
medtem ko naj se SPRO za posamezne občine izdelujejo v merilu 1 : 50.000 ali
podrobnejšem, regionalne zasnove prostorskega razvoja pa v merilu 1 : 100.000). Pri tem
nujno prihaja do vsaj deloma drugačnih ugotovitev in rešitev, kot so navedene v SPRS, ki pa
še niso nujno v nasprotju z njenimi določbami, ampak jih morda dopolnjujejo, drugače
razporejajo in podobno.
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Zakonsko opredelitev namena strategije prostorskega razvoja občine bi lahko torej nekoliko
preoblikovali, in sicer da je njen namen navesti usmeritve za prostorski razvoj dejavnosti tako,
da je zagotovljen vzdržen in usklajen razvoj občine, pri tem pa naj se upoštevajo tudi
usmeritve nadrejenih prostorskih dokumentov, ki se podrobneje razčlenijo in ustrezno
konkretizirajo na območju občine.

Strokovne podlage so ena ključnih faz v prostorskem načrtovanju. Poenostavljeno povedano
se z njimi izdela analiza stanja v prostoru ter poda predlog za urejanje prostora v prihodnosti,
ki se nato upošteva pri pripravi prostorskega akta, za katerega se strokovne podlage
pripravljajo. Pri tem pa je treba opozoriti, da so »strokovne podlage zagotovilo za kakovost
prostorskega akta samo, če jih imamo za aktivni del postopka načrtovanja« (Marušič, 2005,
str. 4). To pomeni, da ne smejo biti same sebi namen (jih izdelujemo zato, ker so pač
zahtevane), ampak z njimi strokovno argumentirano poiščemo najustreznejše prostorske
rešitve.
Zahtevane so z določbami ZUreP-1 (7. člen) ter podrobneje opredeljene v podzakonskih aktih
za pripravo posameznih prostorskih aktov.
Strokovne podlage se pripravljajo za vse vrste prostorskih aktov in pokriti morajo vse
prostorske sisteme (poselitev, prometno in gospodarsko javno infrastrukturo ter odprti prostor
/v prostorski zakonodaji in stroki se uporablja izraz krajina/). Vsebinsko morajo ustrezno
zajeti vsa ključna področja in tako zagotoviti ustrezno podlago za odločitve o prostorskem
razvoju občine na strateški ravni, kot je opredeljeno tudi v pravilniku o SPRO.
Žal pravilnik ne opredeljuje natančno, katera področja je treba zajeti s strokovnimi podlagami,
kot je to opredeljevalo prej veljavno navodilo (katere strokovne podlage pripravi občina in
katere nosilci planiranja).
Kot je ob uveljavitvi nove prostorske zakonodaje zapisala V. Lavrenčič, naj bi bile »osnovne
strokovne podlage (za SPRO) pripravljene tako, da bi jih bilo mogoče dopolniti z novimi
podatki in uporabiti tudi pri pripravi drugih prostorskih aktov ali za preverjanje različnih,
kasnejših predlogov prostorskega razvoja« (Lavrenčič, 2004, str. 3).
Strokovne podlage za poselitev so torej del strokovnih podlag, ki jih je treba pripraviti ob
pripravah SPRO (in drugih prostorskih aktov). Pripravijo se za območje celotne občine ter
podrobneje za posamezna naselja. Njihov namen je ugotoviti značilnosti, omejitve in
možnosti za razvoj poselitve na območju občine (oziroma obravnavanem območju).
Kot smo pojasnili v poglavju o osnovnih pojmih, se poselitev, kot jo razumemo v tej nalogi
(sistem poselitve), nujno prepleta z drugimi sistemi, torej s področji, ki jih podrobneje
pokrivajo druge strokovne podlage. Zato se pri vsebinah strokovnih podlag za poselitev nujno
pojavljajo tudi vsebine drugih področij (npr. krajine, prometa, gospodarstva, komunalne
infrastrukture ipd.), vendar manj poglobljeno in predvsem z vidika neposredne soodvisnosti s
poselitvijo.
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1.3

OSNOVNI POJMI

V nadaljevanju so predstavljeni osnovni pojmi prostorskega načrtovanja poselitve, ki so
uporabljeni v tej nalogi. Pri natančnejšem opredeljevanju pomena in odnosov med pojmi smo
pogosto naleteli na težave. V zakonodaji in strokovni literaturi se namreč pojavljajo različne
razlage za isti pojem, pa tudi enake razlage za različne pojme.
Na težave z izrazoslovjem v prostorskem načrtovanju in urbanizmu je opozorila že A.
Zavodnik, ki je prepoznala tri poglavitne razloge za nastalo zmedo:
»Besedni zaklad tako mlade znanstvene veje je še vedno v razvoju, z novimi spoznanji se
nenehno spreminja.
Interdisciplinarnost pomeni poenotenje jezika različnih znanstvenih vej: nastaja širša
»prostorska« terminologija, ki ni samo last urbanistov, temveč vseh tistih, ki se ukvarjajo s
prostorom.
Zaradi narave planerske stroke, ki deluje v tesnem sodelovanju s širšo javnostjo, mora biti
njen besedni zaklad razumljiv tudi nestrokovnjakom« (Zavodnik, 1997, str. 127).
Navedenim razlogom lahko dodamo še nedavno menjavo zakonodaje na tem področju, ki je
uvedla nove pojme, ki v stroki in v praksi še niso povsem uveljavljeni in so zato pogosto tudi
različno (napačno?) razumljeni.
V tej nalogi so načeloma uporabljeni pojmi, kot so določeni v veljavni zakonodaji. Pri
povzemanju različnih strokovnih virov in pripravljenih primerov iz prakse je uporabljeno
izrazoslovje, uporabljeno v posameznem viru.
Prostorski akt kot pojem v Zakonu o urejanju prostora ni posebej opredeljen. Navedeno je,
da se s prostorskimi akti določajo in načrtujejo prostorske ureditve ter da se delijo na državne,
občinske in skupne, po namenu pa na strateške in izvedbene akte.
V terminološkem slovarju urejanja prostora, ki je še osnutek, je prostorski akt (kot pravni
pojem) pravni akt (dokument), s katerim se določajo in načrtujejo prostorske ureditve, npr.
državni, skupni in občinski prostorski akti, strateški in izvedbeni prostorski akti. Njegov
sinonim je prostorski dokument. Prostorski akt kot pojem prostorskega načrtovanja pomeni
državni, regionalni, lokalni ali skupni strateški ali izvedbeni načrt urejanja prostora, ki se
sprejme v zakonsko predpisanem postopku (TSUP, 2005).
V tej nalogi smo se omejili na občinske strateške prostorske akte – strategijo prostorskega
razvoja občin ter deloma na dolgoročne in srednjeročne prostorske planske akte občin, ki še
veljajo in so bili pripravljeni v skladu s prej veljavno prostorsko zakonodajo.
Glede na določila ZUreP-1 morajo prostorski akti in druge odločitve o zadevah urejanja
prostora temeljiti na strokovnih podlagah.
Strokovne podlage po ZUreP-1 so:
–
predpisi, analize in strokovna dognanja o lastnostih in zmogljivostih prostora in okolja,
–
analize razvojnih možnosti,
–
drugi pogoji in usmeritve za razvoj posameznih dejavnosti v prostoru, opredeljenih v
razvojnih in drugih dokumentih ter drugih strokovnih podlagah,
–
analize medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru,
–
geodetski, statistični in drugi podatki o urejanju prostora.
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V prej veljavnem Zakonu o urejanju prostora so bile strokovne podlage opredeljene kot
strokovna dela, opravljena za planske akte, in so pomembna za odločitve pri urejanju
prostora. Njihove sestavine so analize možnosti družbenega razvoja ter druge raziskave,
študije in projekti o naravnih lastnostih prostora ter razvojnih možnostih v prostoru.
Terminološki slovar urejanja prostora (osnutek) opredeljuje strokovne podlage kot študijo,
elaborat ali kako drugače poimenovan dokument, katerega naloga je, da pripravi strokovno
obdelavo poglavitnih vprašanj, ki se postavljajo pri pripravi prostorskega akta za prostorsko
ureditev ali objekt – zasnove, načrta ali pa zakona, odloka, predpisa, normativa ipd. (TSUP,
2005).

Prostor je sestav fizičnih struktur na zemeljskem površju ter nad in pod njim, do kamor
sežejo neposredni vplivi človekovih dejavnosti (ZUreP-1, 2002). Taka razlaga je tudi v
geografskem terminološkem slovarju (GTS, 2005).
Prostorski razvoj je spreminjanje prostora zaradi človekovih dejavnosti (ZUreP-1, 2002).
Vzdržen prostorski razvoj je zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob
varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi dobrin, varstvu kulturne dediščine in
drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča zadovoljevanje potreb sedanje
generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij (ZUreP-1, 2002).
Izraz trajnostni razvoj je uporabljen v mednarodnih dokumentih, ki so utemeljili tovrstni
razvoj (Agenda 21 in dokumenti, ki so nastali na njeni podlagi). Angleški izraz »sustainable«
se v slovenskem jeziku prevaja kot trajnosten, vzdržen, vzdržljiv, trajen, trajno sprejemljiv,
zmeren, sonaraven, vsestransko sprejemljiv, ki se more prenesti, znosen, stanoviten (Agenda
Habitat, Carigrajska deklaracija ..., 1997).
Pri obravnavi teh dokumentov in njihovih vsebin smo uporabljali izraz trajnostni, sicer pa
izraz vzdržen, ki se je pojavil pozneje in ga je prevzel tudi nov zakon o urejanju prostora ter
dokumenti, ki so nastali na njegovi podlagi.
Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi varstvenih
zahtev in ob upoštevanju razvojnih možnosti:
–
načrtuje namenska raba prostora,
–
določajo pogoji za razvoj dejavnosti v prostoru in njihova razmestitev ter
ukrepi za izboljšanje obstoječih fizičnih struktur in
–
določajo pogoji za umestitev načrtovanih objektov v prostor in njihovo izvedbo
(ZureP-1, 2002).
Urbanistično načrtovanje je posebna veja prostorskega načrtovanja, s katero se načrtujejo
poselitev in z njo povezane prostorske ureditve ter določajo pogoji za umestitev objektov v
prostor (ZUreP-1, 2002 in GTS, 2005).
A. Pogačnik je nekoliko bolj na široko razložil ta pojem. Urbanistično planiranje je
načrtovanje urbanih aglomeracij, torej zlasti mestnih naselij. Poleg inženirskotehničnih
vidikov enakovredno upošteva tudi gospodarske, socialne, okoljevarstvene, pravne, umetniške
in druge. Ker je omejeno na naselja mestnega značaja, prihajajo v ospredje arhitektonski,
gradbeno-tehnični, komunalni in oblikovni vidiki ter varstvo urbanega okolja (Pogačnik,
1999).
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Poselitev je osrednji pojem, na katerega se nanaša ta naloga, pri njegovi opredelitvi pa smo
imeli precejšnje težave. Kot pojem ni opredeljena ne v ZUreP-1, ne v SPRS, ne v SSKJ. V
slednjem je razložen le pojem »poseliti«, ki pomeni »z naselitvijo zavzeti, zasesti; z
naselitvijo napraviti, da so na kakem ozemlju, v kakem kraju prebivalci« (SSKJ, 1997).
Poselitev je opredeljena le kot glagolnik od »poseliti«.
Poiskali smo nekaj razlag pojma poselitev v strokovni literaturi.
V geografskem terminološkem slovarju je poselitev opredeljena kot pojem iz demogeografije
in geografije naselij. Za prvo pomeni obljudenost nekega območja s stalnim ali sezonskim
prebivalstvom. Za geografijo naselij pa je poselitev omrežje naselij v gospodarskem,
funkcijskem, fiziognomskem in oblikovnem smislu, pomemben oblikotvorni element
pokrajine (GTS, 2005).
V osnutku terminološkega slovarja urejanja prostora je poselitev pojem, ki spada v prostorsko
načrtovanje in je opredeljena kot sklop vseh naselij, povezanih v omrežje naselij. Pojem
vključuje vzorec razporeditve naselij v geografskem prostoru, njihove značilnosti in
funkcionalne vezi med naselji raznih vrst, ki so izraz raznih vrst in oblik (prostorskih)
povezav. Izhajajo iz raznih (vseh) vrst dejavnosti prebivalstva; od dela, prebivanja do
rekreacije (TSUP, 2005).
Poselitev oziroma poselitveni sistem po Ravbarju pomeni najmanj troje:
–
razmestitev naselij v pokrajini,
–
oblike človeških bivališč, ki pri tem nastajajo,
–
razmestitev socialnogeografskih aktivnosti prebivalstva, ki prebivajo v naseljih.
S pojmom poselitev označujemo razmestitev naselij v funkcijskem in oblikovnem smislu
(Ravbar, 1995).
Poselitev je po A. Zavodnik izraz in preplet vseh človekovih aktivnosti, ki se odražajo v
fizičnem prostoru (z vsakokratnimi naravnogeografskimi omejitvami). To zelo široko
opredelitev poselitve je avtorica zožila tako, da je bil pojem poselitve obravnavan kot eden
izmed kompleksnih sistemov. Za izhodišče je uporabljena opredelitev sistema poselitve po V.
Kokoletu: Sistem poselitve je sklop vseh naselij, povezanih v omrežje naselij. Pojem
vključuje fizični vzorec razporeditve naselij v geografskem prostoru, njihove značilnosti in
funkcionalne vezi med naselji raznih tipov, ki so izraz raznih vrst in oblik (prostorskih)
povezav. Te izhajajo iz raznih (vseh) vrst dejavnosti prebivalstva: od dela, prebivanja do
rekreacije (povzeto po V. Kokole, Scenarij prostorskega razvoja SR Slovenije, Ljubljana
1980).
Poselitev je torej sistem, v katerem prevladujeta visoka dinamika spreminjanja in visoka
stopnja kompleksnosti posameznih fizičnih struktur. Z identiteto prepoznavamo tudi njegove
posamezne dele, ki se obnašajo neodvisno in drugače od drugih. Opredelimo jih lahko kot
poselitvene vzorce, ki jih sestavljajo homogene (fizične) strukture v prostoru (Zavodnik,
1997).
Poselitveni (naselbinski, urbani) sistem je urbano omrežje, ki temelji na medsebojni
povezanosti mest, delitvi dela med njimi v smislu centralnonaselbinske teorije, in na dejstvu,
da so mesta glavni družbeni in prostorski razvojni poli (Zavodnik, 1997, povzeto po Vrišer,
Regionalno planiranje, 1978).
Sestavljajo ga skupine naselbinskih enot, povezanih v funkcionalno celoto. V tem smislu je
policentrični (naselbinski) sistem povezan sklop več centrov, ki si medsebojno ustrezno delijo
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posamezne funkcije in jih povezujejo v celoto (Zavodnik, 1997, povzeto po Urbanistični
terminološki slovar, Urbanistični inštitut RS, 1975).
S pojmom poselitev označujemo razmestitev naselij v pokrajini. Značilnost razmestitve in
poselitveni vzorec, ki pri tem nastaja, določajo naravne razmere ter kulturni, družbeni in
gospodarski dejavniki. Hkrati je razmestitev naselij tudi pomembna oblikotvorna sestavina
pokrajine, saj so naselja poleg površja in rastja njena najbolj izstopajoča značilnost.
Ustvarjajo tako imenovano kulturno pokrajino in oblikujejo njeno podobo (Krajevni leksikon
Slovenije, 1995).
Geografija poselitve preučuje človekovo naselitev zemeljskega površja. Je posebna združitev
dela vej družbene geografije, glavni veji geografije poselitve sta geografija prebivalstva in
geografija naselij.
Temeljna geografska vprašanja o poselitvi so:
kje, kam (v katero smer) – razmestitev poselitve, poselitveni vzorci, selitve, migracije
(izhodišča, cilji, smeri, poti),
zakaj – vzroki procesi, posledice naseljevanja in preseljevanja,
kaj, kako – oblike, vrste poselitve, prepletenost družbenih in naravnih prvin in
dejavnikov poselitve (Krevs, 2004).

Glede na vse te opredelitve in še druga razmišljanja, ki smo jih zasledili med pripravljanjem
te naloge, smo oblikovali svojo opredelitev pojma poselitev v smislu, kot smo ga tudi
obravnavali v tej nalogi:
Poselitev je sistem. V najširšem smislu je to sistem dveh sestavin: prostorske in vsebinske.
Poselitev v prostorskem smislu sestavljajo naselja (s svojo lego in vlogo) in povezave med
njimi (prometne in druge infrastrukturne). V vsebinskem smislu je poselitev prebivalstvo s
svojimi dejavnostmi (gospodarskimi in družbenimi), ki te povezave ustvarja in uporablja.
Sistem poselitve je način, kako je poselitev organizirana. Vključuje vsebinsko in prostorsko
sestavino. Poselitveni vzorec je prostorska sestavina, pojavna oblika poselitve. Razvoj
poselitve je torej spreminjanje prostorske sestavine poselitve zaradi razvoja (spreminjanja)
vsebinske sestavine.
Poselitev je odprt sistem v prostorskem in vsebinskem smislu. Odprti sistemi se povezujejo z
okolico (po Klemenčič, 1987). Poselitev na obravnavanem območju (npr. občini) se
prostorsko povezuje s sosednjimi sistemi (občinami), vsebinsko pa z drugimi sistemi (npr.
kmetijstvom, gozdarstvom, vodarstvom ipd.).

Razpršena poselitev je tip poselitve, ki jo opredeljuje veliko število v prostoru razpršenih
malih naselij, ki jih tipološko uvrščamo v razdrobljena, razpršena, raztresena, razpostavljena
in razložena naselja kot del avtohtone poselitve. (SPRS, 2004)
Razpršena poselitev je sinonim za avtohtone poselitvene oblike (samotne kmetije, zaselke in
razložena naselja) (Urejanje prostora z vidika razpršene gradnje, 1996).
Razpršena gradnja so območja z nizko gostoto naselitve, nestrnjeno, redko razmestitvijo
objektov v prostoru, med katerimi je več kot 100 m nepozidanih oziroma kmetijskih zemljišč
(SPRS, 2004).
Razpršena gradnja pomeni razmeščanje objektov, ki ni v skladu z avtohtono gradnjo in
urbanističnimi določbami. Je oblika zazidave iz novejšega obdobja, ki pomeni neracionalno
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izrabo prostora. Neracionalnost se kaže v neupoštevanju značilnosti avtohtone poselitve
(položaja in oblike) ter neupoštevanju urbanističnih izhodišč urejanja prostora in razmeščanja
objektov (Urejanje prostora z vidika razpršene gradnje, 1996).

Naselje je eden osnovnih pojmov pri preučevanju poselitve. To je splošno poznan in
uporabljan pojem v vsakdanjem življenju, pa vendar je težko dati enotno in v vseh pogledih
ustrezno razlago. V primerjavi s pojmom poselitev je naselje opredeljeno v ZUreP-1 in SPRS
in tudi v SSKJ:
Naselje je območje strnjene pozidave (ZUreP-1, 2002).
Naselje je območje, ki obsega zemljišča pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter
gradbeno inženirskimi objekti in javne površine. Naselje tvori skupina najmanj desetih
stanovanjskih stavb. (Poseljeno območje, ki ima manj kot deset stanovanjskih stavb, je
zaselek.) Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter velikosti,
urbanistični ureditvi in arhitekturi. Na podlagi fizionomskih, morfoloških in funkcijskih meril
in kazalcev se naselja razvršča v urbana in podeželska naselja ter vasi (SPRS, 2004).
Naselje je del zemeljske površine, naseljen tako, da tvori zaključeno celoto (SSKJ, 1997).
Tudi v strokovni literaturi je naselje različno opredeljeno:
Naselja so kompleksen pojav, ki združuje številne in različne segmente človekovega
delovanja in bivanja. Opredelitev, ki bi zajemala vse vsebine naselja, bi bila preveč abstraktna
in premalo zgovorna (Zasnova poselitve v Sloveniji, 1995).
V geografiji naselij je naselje vsaka občasna, sezonska, polstalna ali stalna človeška
naselbina, od skupka preprostih bivališč lovcev in nabiralcev do sodobnih velemest. Sinonim
za naselje je kraj. Po statistični opredelitvi pa je naselje skupina strjeno ali nestrjeno
pozidanih stanovanjskih stavb s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in spremljajočimi
objekti, ki v gospodarskem in administrativnem smislu sestavlja temeljno naselbinsko enoto z
lastnim imenom in lastnim sistemom oštevilčenja (GTS, 2005).
Osnutek terminološkega slovarja urejanja prostora opredeljuje naselje kot pojem iz geografije
in podaja enako opredelitev kot GTS (TSUP, 2005).
Vsaka stavba ali skupina zgradb, namenjenih za bivanje ljudi, je naselje. Po osnovnem
gospodarskem viru, po značaju dela, s katerim se ukvarjajo stanovalci, razlikujemo kmetska
ali ruralna naselja ter nekmetska, mestna ali urbanska naselja. Poglavitne zastopnike prvih
imamo v vaseh, a druge skupine v mestih. Meja med njimi ni potegnjena vedno in povsod
dovolj določeno (Gabrijelčič, Fikfak, 2002, povzeto po Melik, 1963).
V statutih slovenskih občin so navedena vsa naselja, ki spadajo k posamezni občini. Meje
med njimi so opredeljene z registrom prostorskih enot (RPE, ki je statistična kategorija), ki
pokrivajo celoten prostor občine, republike. Število in poimenovanje naselij ter meje med
njimi se lahko spreminjajo: naselja se združujejo, zaselki se večajo in postajajo samostojna
naselja, deli enega naselja se priključijo sosednjemu ipd. Ena od opredelitev naselja, ki
izhaja iz prakse, je torej lahko tudi ta, da je naselje območje, omejeno z mejo RPE in
poimenovano v statutu občine, v katero prostorsko spada.
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V tej nalogi razumemo naselje predvsem kot del sistema poselitve, in sicer kot njegov
temeljni element. Naselje je prav tako sistem, njegovi elementi (objekti, prometne povezave,
javni prostori, prebivalci, dejavnosti ipd.) se na strateški ravni prostorskega načrtovanja ne
obravnavajo podrobno, ampak le do tiste mere, ki omogoča odločitve na strateški ravni. Ti
elementi se evidentirajo, opredelijo se njihove osnovne značilnosti, po katerih se naselje loči
od drugih. Natančneje elemente naselja obravnavajo izvedbeni prostorski akti (občinski
lokacijski načrt, prostorski red občine).
Naselje v tej nalogi obravnavamo kot prostorski in vsebinski pojav, torej nas zanimajo
njegova velikost, zgradba, zunanja podoba, pa tudi njegove funkcije, vloga v omrežju naselij,
prebivalstvo s svojimi dejavnostmi ipd.
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1.4

KRATICE IN OKRAJŠAVE

V prostorski zakonodaji se v teoriji in praksi pojavljajo dolga in zapletena imena za različne
dokumente, postopke in podobno. Pri vsakodnevni uporabi teh pojmov so se uveljavile ali se
uveljavljajo kratice in okrajšave, ki smo jih iz praktičnih razlogov pogosto uporabljali tudi v
tej nalogi. Ob prvi navedbi takega pojma je v oklepaju navedena še njegova okrajšava,
najpogosteje uporabljene pa so zbrane in razložene po abecednem vrstnem redu v
nadaljevanju.
DUO – degradirana urbana območja (po Koželj, 1998)
ESDP – European Spatial Development Perspective (Evropske prostorskorazvojne
perspektive – EPRP)
GTS – Geografski terminološki slovar (ZRC SAZU, 2005)
navodilo – Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag ter prostorskih
sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85)
pravilnik ali pravilnik o SPRO – Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave
strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št.
17/04)
PRO – prostorski red občine
PRS – prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
SPRO – strategija prostorskega razvoja občine
SPRS – strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika
TSUP – osnutek terminološkega slovarja urejanja prostora (FGG, ZRC SAZU in Acer Novo
mesto, 2005)
ZUreP-1 – Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03)
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2

IZHODIŠČA IZ ZAKONSKIH DOLOČB, PROSTORSKIH AKTOV
DRŽAVE IN MEDNARODNIH DOKUMENTOV

Oblika in vsebina prostorskih aktov in tudi njihovih strokovnih podlag sta predpisani v
predpisih o urejanju prostora, v tako imenovani prostorski zakonodaji. Zakonodaja je torej
prvi in pravnoformalni temelj, ki ga je treba najdosledneje upoštevati pri pripravi prostorskih
aktov in njihovih strokovnih podlag.
V nadaljevanju je predstavljena veljavna prostorska zakonodaja s poudarkom na delih, ki se
nanašajo na izdelovanje prostorskih aktov in njihovih strokovnih podlag. Ker nova prostorska
zakonodaja (Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1) velja šele tri leta in med pripravljanjem te
naloge še niso bili sprejeti vsi predpisani podzakonski akti (in posledično prostorski
dokumenti, ki se bodo pripravljali na njihovi podlagi), smo pregledali in v nadaljevanju
predstavljamo tudi prej veljavno zakonodajo, ki v nekaterih delih še velja do sprejetja vseh
novih podzakonskih aktov oziroma do izdelave ustreznih prostorskih aktov na podlagi nove
zakonodaje.
Metodološka navodila za pripravo strokovnih podlag za prostorske sestavine planskih aktov
občin sta v prejšnjem sistemu prostorskega planiranja določala Zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 14/85 in drugi) in Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag ter prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85). Z novo
državo smo dobili novo ustavno ureditev in nov pravni red, kar je prineslo mnoge spremembe
tudi na področju urejanja prostora.
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je nadomestil
prejšnji zakon o urejanju prostora in še nekaj z njim vsebinsko povezanih zakonov. V
primerjavi s prejšnjo zakonodajo lahko opazimo nekoliko drugačne poudarke na načrtovanju
in urejanju naselij. Star zakon o urejanju prostora je poudarjal predvsem koristi človeka,
urejanje prostora je bilo usmerjeno k zagotavljanju kakovostnih, enakovrednih, skladnih
razmer za bivanje in delo. Nov zakon pa je bolj usmerjen k varovanju okolja, racionalni in
smotrni rabi prostora kot trajnostne naravne dobrine. Urejanje prostora ne služi več v prvi
vrsti človeku, ampak človeka usmerja k varovanju in ohranjanju prostora in mu preprečuje
njegovo razvrednotenje, kar bo v dolgoročnem smislu ohranjalo oziroma izboljševalo bivalne
razmere sedanji generaciji in ohranjalo kakovostne razmere prihodnjim generacijam.
Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja
občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04) je razveljavil prej
omenjeno navodilo. V novem pravilniku je poudarek predvsem na tistih vsebinah strokovnih
podlag, ki se nanašajo na poselitev (urbanistične zasnove), preostala področja so sicer
navedena kot obvezna vsebina, vendar je podrobnejša vsebina bolj ali manj prepuščena
nosilcem urejanja prostora oziroma pripravljavcem strokovnih podlag. Navodilo pa je
podrobno predpisovalo vsebino celotnih strokovnih podlag (imenovanih analiza možnosti
dolgoročnega oziroma srednjeročnega razvoja). Manj je bilo usmeritev glede oblike
dokumenta, seznama poglavij v besedilu ter seznama grafičnih prilog, kar je v pravilniku zelo
natančno določeno. Pomembna sprememba (po naši oceni negativna, pokazal pa bo čas) je
tudi v tem, da pravilnik ne zahteva več interdisciplinarne delovne skupine za izdelavo
prostorskih aktov in strokovnih podlag zanje, kar je bilo v navodilu jasno zahtevano.
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Skladno z novim zakonom in podzakonskimi akti sta bila v letu 2004 pripravljena Strategija
prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije kot naslednika prejšnjega
dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana države. Oba dokumenta upoštevata enaka
temeljna načela kot prejšnji prostorski plan države, kot so npr. razvijanje policentričnega
urbanega sistema, usmerjanje poselitve v obstoječa središča skladno s funkcijo v omrežju
naselij, utemeljeno in premišljeno širjenje naselij in podobno. Prostorski plan v prejšnjem
sistemu je vseboval tako imenovana obvezna izhodišča, Strategija prostorskega razvoja
Slovenije pa jih več ne pozna, zavezujoča je njena celotna vsebina in je tako izhodišče za
nižje ravni prostorskega načrtovanja.
Razvoj poselitve je v SPRS precej podrobneje obdelan kot v nekdanjem prostorskem planu
države, dane so usmeritve za različne vrste naselij in njihov notranji razvoj, medtem ko so bile
v prostorskem planu (precej bolj na kratko) navedene predvsem usmeritve za razvoj različnih
hierarhičnih stopenj naselij ter omejitve glede neracionalnega širjenja naselij. Prostorski red
Slovenije (ki je sicer precej podrobnejši dokument od prejšnjega prostorskega plana države in
sta zato morda težje primerljiva) prav tako zelo poudarja notranji razvoj naselij (prenova in
uporaba obstoječih površin za gradnjo), medtem ko se osnovna pravila za načrtovanje
poselitve vsebinsko zelo ujemajo z usmeritvami iz prejšnjega prostorskega plana države.
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2.1

2.1.1

PREDSTAVITEV VELJAVNE ZAKONODAJE

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)

S prvim januarjem 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora, ki je nadomestil
starega, sprejetega junija 1984 (Zakon o urejanju prostora, Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in
Uradni list RS, št. 71/93), prav tako pa so prenehali veljati ti zakoni:
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97),
Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90,
85/00),
Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/74 in 42/86) ter
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) (razen v majhnem delu).
Nekaj temeljnih značilnosti novega zakona:
ZUreP-1 je uvedel novo shemo prostorskih aktov. Delijo se na državne, občinske in skupne.
Državni prostorski akti so strategija prostorskega razvoja Slovenije, prostorski red Slovenije
in državni lokacijski načrti. Občinski prostorski akti so strategija prostorskega razvoja občine
z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, prostorski red občine ter občinski lokacijski načrti.
Skupni prostorski akt države in občin je regionalna zasnova prostorskega razvoja.
Po namenu se prostorski akti delijo na strateške in izvedbene.
Strateški prostorski akti so strategija prostorskega razvoja Slovenije, prostorski red Slovenije,
regionalna zasnova prostorskega razvoja ter strategija prostorskega razvoja občine. Po vsebini
in namenu lahko strateške prostorske akte primerjamo s planskimi akti po prejšnji zakonodaji,
predvsem z vsebinami dolgoročnih planov.
Pomembna novost je regionalna zasnova prostorskega razvoja, ki je vmesni akt med državno
(ki se izdeluje v zelo majhnem merilu – v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije je vsa
država prikazana na listu A 4) in občinsko (SPRO se izdeluje v merilu 1 : 50.000 ali
podrobnejšem) ravnjo prostorskega načrtovanja. Regionalno planiranje je uvedel že Zakon o
regionalnem prostorskem planiranju leta 1967, vendar se takrat v praksi ni uveljavilo.
Regionalne zasnove prostorskega razvoja po novem zakonu pa se za nekatere regije že
izdelujejo in občine od njih pričakujejo večje možnosti za racionalno prostorsko načrtovanje
in medobčinsko usklajevanje predvsem pri posegih, ki prostorsko zajemajo območja več
občin ali so regijskega pomena, zato lahko pričakujemo, da bo ta prostorski akt zaživel v
praksi.
Izvedbeni prostorski akti so državni lokacijski načrti, občinski lokacijski načrti ter prostorski
red občine. Izvedbeni prostorski akti so zelo primerljivi s prej veljavnimi PIA (prostorskimi
izvedbenimi akti), kljub temu da je njihova shema precej poenostavljena. Nov zakon pozna le
lokacijske načrte (ki zajemajo vsebine prejšnjih ureditvenih, zazidalnih in lokacijskih
načrtov), ločeni pa sta državna in občinska raven. Zanimivo je, da zakon ne opredeljuje
izvedbenega akta na regionalni ravni. Prostorski red občine je primerljiv s prejšnjimi in še
veljavnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP), čeprav je zasnovan precej podrobneje, in
sicer kot temeljni izvedbeni prostorski akt občine, na podlagi katerega se bodo izdajale
lokacijske informacije.
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Na podlagi PUP so se izdelovale lokacijske dokumentacije. Mnogo strokovnjakov meni, da so
bile učinkovitejše od lokacijskih informacij. Medtem ko lokacijske informacije le povzemajo
vsebine prostorskega reda, je bilo v pripravo lokacijske dokumentacije vključeno terensko
delo za vsako posamezno gradnjo. Na podlagi ogleda na kraju samem pa so bile dane
podrobnejše zahteve za gradnjo in druge ureditve.
Glede poselitve ZUreP-1 navaja te temeljne usmeritve:
Nova poselitev se usmerja v poselitvena območja. Pri tem je treba zagotoviti racionalno rabo
zemljišč in objektov (5. člen).
Širitev naselja je dopustna, če ni več mogoče zagotoviti smotrnega razvoja in urbanih
kakovosti, usmerjati pa jo je treba na zemljišča, ki so manj pomembna z vidika trajnostne rabe
naravnih dobrin ter ohranjanja narave in kulturne dediščine (5. člen). Ta določba je novost v
primerjavi s prejšnjim zakonom, ki je novo poselitev usmerjal izključno v ureditvena območja
naselij, zunaj njih pa le za namene posameznih dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo,
pridobivanje rudnin, turizem in rekreacija in sorodne).
Urbanistična zasnova je ena od vsebin strategije prostorskega razvoja občine. Njen namen je
podrobneje določiti strategijo prostorskega razvoja naselja. Pripravlja se za mesta in lokalna
središča, lahko pa tudi za druga naselja, ki se jim določajo območja širitve ali prenove (58.
člen). Njena priprava ne poteka nujno hkrati s pripravo SPRO, lahko se izdela pozneje.
Območja širitve naselja so površine za načrtno usmerjanje poselitve, da bi se preprečil
nesmotrn in neobvladljiv razvoj. Določijo se površine zunaj naselja, ki se jim v skladu z
zakoni in predpisi lahko spremeni namenska raba, če za poselitev v naselju ni več racionalnih
možnosti (59. člen).
V 30. členu ZUreP-1 določa, da se lahko strokovne rešitve pridobijo z izdelavo več variantnih
rešitev, vendar niso obvezne za strategijo prostorskega razvoja Slovenije, prostorski red
Slovenije, strategijo prostorskega razvoja občine in prostorski red občine, obvezne pa so pri
izdelavi urbanističnih in krajinskih zasnov, regionalnih zasnovah prostorskega razvoja ter
državnih in občinskih lokacijskih načrtih.
Strokovne podlage so po tem zakonu opredeljene kot predpisi, analize in strokovna dognanja
o lastnostih in zmogljivostih prostora in okolja, analize razvojnih možnosti ter drugi pogoji in
usmeritve za razvoj posameznih dejavnosti v prostoru, analize medsebojnih učinkov
posameznih dejavnosti v prostoru ter geodetski, statistični in drugi podatki s področja urejanja
prostora (7. člen).
Prostorski akti in druge odločitve o urejanju prostora morajo temeljiti na strokovnih podlagah.
Strategija prostorskega razvoja občine kot strateški občinski prostorski akt določa usmeritve
za razvoj dejavnosti in rabe prostora, tako da je omogočen vzdržen in usklajen razvoj na
območju občine (56. člen).
2.1.2

Podzakonski predpis – Pravilnik o SPRO

Zakon zavezuje, da je treba v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejeti podzakonske
akte o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave prostorskih aktov ter vrstah njihovih
strokovnih podlag.
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Eden teh podzakonskih predpisov je tudi Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu
priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list
RS, št. 17/04), v katerem so navodila za izdelavo strategije prostorskega razvoja občin.
Njegovo vsebino podrobneje predstavljamo v tem poglavju, določbe o izdelavi strokovnih
podlag pa smo v naslednjih poglavjih uporabili kot podlago za primerjavo teoretičnih izhodišč
ter primerov iz prakse z zakonskimi določbami.
Temeljne določbe pravilnika:
Pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave strategije prostorskega razvoja
občine ter vrste njenih strokovnih podlag. V SPRO so določeni izhodišča in vizija
prostorskega razvoja občine, usmeritve za usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti ter ukrepi za
njeno izvajanje.
Prostorsko strategijo sestavljajo ti vsebinski sklopi:
–
izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
–
zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru (določi se vizija prostorskega razvoja
občine),
–
zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru (poselitev, komunalna
infrastruktura, krajina),
–
zasnovo prostorskega razvoja in urejanja naselij (urbanistične zasnove),
–
zasnovo prostorskega razvoja in urejanja krajinskih območij (krajinske zasnove),
–
ukrepe za izvajanje SPRO.
Glede na obseg določb je v pravilniku največji poudarek dan pripravi urbanističnih zasnov,
saj je njihova vsebina najpodrobneje obdelana. Kot je poudaril M. Prelog, bi morala SPRO
predvsem »določiti območja, kamor se bo usmerjala poselitev in z njo povezane dejavnosti, in
sicer ne le po principu določanja »belih lis« kot posameznih območij na ozemlju občine, kjer
ni sektorskega varovanja oziroma omejitev zaradi razvoja drugih dejavnosti, temveč naj bi
načrtovalska pravila upoštevala tudi zakonitosti skladnega in racionalnega razvoja naselij
oziroma poselitve« (Prelog, 2004, str. 112).
V nadaljevanju pravilnik določa še usmeritve za pripravo krajinskih zasnov, ukrepe za
izvajanje prostorske strategije ter predpisuje njeno obliko. V zadnjem delu je opisan način
izdelave SPRO ter so podrobneje predstavljene vrste in vsebine strokovnih podlag.
Področje poselitve je podrobneje obdelano v poglavju o pripravi urbanističnih zasnov.
Urbanistična zasnova določa strategijo prostorskega razvoja posameznega naselja ali skupine
funkcionalno povezanih naselij glede na njihove razvojne potrebe in možnosti, zlasti za
mesta, pomembnejša lokalna in lokalna središča, lahko pa tudi za druga naselja, v katerih je
zaradi kompleksnosti razvojnih potreb predviden v primerjavi z drugimi naselji intenzivnejši
razvoj. V teh naseljih se določijo območja za širitev oziroma prenovo (6. člen).
Vsebina urbanistične zasnove zajema:
–
ureditveno območje,
–
zasnovo razporeditve dejavnosti v naselju,
–
območja in koncept prenove ter širitve naselja,
–
zasnovo namenske rabe površin s prikazom površin, namenjenih javnemu dobru,
–
zasnove infrastrukturnih sistemov,
–
zasnovo ureditve zelenih in športnorekreativnih površin,
–
zasnovo prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
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–
–
–
–

usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje naselja in ohranjanje
arhitekturne identitete v naseljih,
zasnovo prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje prostora v naselju,
usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine ter
členitev območja urbanistične zasnove na posamezne funkcionalne enote (7. člen).

Kot je povzel M. Prelog, je tudi za urbanistično zasnovo potrebna vizija (zasnova razporeditve
dejavnosti v prostoru). Posebej pa je treba določiti območja in koncepte prenove oziroma
širitve naselja, pri čemer je dana prednost prenovi pred širitvijo.
Urbanistične zasnove ni treba pripraviti za vsa naselja, le za večja, pomembnejša, tista z
intenzivnejšim razvojem ali pa tista, v katerih občina pričakuje razvojne težnje. Naselja, za
katera ni predvidena izdelava urbanistične zasnove, pa so lahko vključena v območje
krajinske zasnove, na katerem se prav tako pripravi zasnova namenske rabe in v okviru tega
zasnova poselitve. Območja krajinskih in urbanističnih zasnov se med seboj ne smejo
prekrivati (Prelog, 2004).
Usmeritve glede priprave strokovnih podlag:
Pravilnik zavezuje, da morajo biti strokovne podlage za pripravo prostorske strategije
izdelane celovito na podlagi:
–
razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc nosilcev urejanja prostora,
–
razvojnih potreb in zahtev iz predpisov, programov in načrtov varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
–
predpisanih geodetskih podatkov ter
–
drugih podatkov in razpoložljivih prostorskih, okoljskih, družbenih in gospodarskih
analiz.
Z njimi se analizira stanje, ugotovijo in navedejo problemi in na tej podlagi pripravijo osnove
za odločitve v prostorski strategiji (prvi odstavek 35. člena). Raven podrobnosti priprave
strokovnih podlag je opredeljena tako, da naj bodo strokovne podlage izdelane do tiste stopnje
natančnosti, ki omogoča odločitve na strateški ravni.
Del strokovnih podlag pripravi (oziroma zagotovi) pripravljavec prostorske strategije sam,
tako imenovane sektorske strokovne podlage pa nosilci urejanja prostora za svoja področja,
pri čemer morajo prav tako upoštevati raven obdelave.
Vsebina strokovnih podlag je podrobneje razčlenjena v 36. (za območje celotne občine) in
38. členu (kot dopolnitev strokovnih podlag, podrobnejša obdelava naselij, za katera se
pripravlja urbanistična zasnova, ter za krajinske zasnove).
Določbe teh dveh členov navajamo v celoti, saj so bile podlaga za oblikovanje naslednjih
poglavij te naloge.
»Strokovne podlage pripravljavca vsebujejo analize in strokovne rešitve.
Analize vsebujejo zlasti:
–
analizo stanja v prostoru, ki vsebuje analizo fizičnega stanja prostorskih struktur,
analizo pravnega stanja iz predpisov urejanja prostora in varstva okolja ter analizo trga
zemljišč,
–
analizo teženj prostorskega razvoja občine, identifikacijo problemov in potreb,
–
analizo razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
–
analizo razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v prostoru, iz katere so razvidne
različne možnosti prostorskega razvoja (analiza privlačnosti),
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–
analizo ranljivosti prostora, iz katere so razvidni vplivi posameznih dejavnosti na
naravo, vključno z biotsko raznovrstnostjo in naravnimi vrednotami, na bivanjsko okolje ter
kulturno dediščino, na naravne vire, vključno z vplivi na potenciale za razvoj kmetijstva,
gozdarstva, vodnega gospodarstva, rekreacije in turizma in drugih naravnih virov ter na
potenciale za regionalni in urbani razvoj z namenom, da se optimira prostorski položaj
načrtovanih dejavnosti,
–
še druge analize prostora, ki so pomembne za odločitve o prostorskem razvoju občine.
Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora, za katere se v postopku priprave prostorske
strategije ugotovi, da so pomembne za odločitve o prostorskem razvoju občine.
Na podlagi različnih razvojnih možnosti in analize ranljivosti se opravi vrednotenje in predlog
izbire najustreznejših strokovnih rešitev. Izbrani predlog strokovne rešitve se podrobneje
strokovno obdela v predlogu prostorske strategije« (36. člen).
Za izdelavo urbanistične in krajinske zasnove se lahko na podlagi strokovnih podlag za SPRO
izdelajo podrobnejše strokovne podlage. Osredotočili smo se na usmeritve za pripravo
strokovnih podlag za urbanistično zasnovo.
»Pripravljavec zagotovi pripravo urbanistične zasnove na osnovi strokovnih podlag
pripravljenih za prostorsko strategijo, ki se ustrezno dopolnijo. Za posamezno naselje oziroma
skupino naselij se izdelajo dodatne analize glede:
–
demografskih in socialnih razmer,
–
dejanske rabe površin in obstoječe organizacije dejavnosti,
–
namenske rabe površin, kakor je določena v veljavnih prostorskih aktih,
–
notranje strukture naselij glede:
–
vzorca grajenih struktur naselja,
–
izkoriščenosti zemljišč,
–
pozidanosti s prikazom ustrezno izrabljenih, degradiranih, ekstenzivno
izrabljenih in nezazidanih zemljišč,
–
sistema zelenih površin naselja,
–
gostote poselitve,
–
značilnosti prometne mreže in omrežja zvez,
–
možnosti prenove degradiranih površin in intenziviranja ekstenzivno izrabljenih
zemljišč,
–
ohranjenosti kulturne dediščine, arhitekturne identitete naselja in zaznavanja kakovosti
prostorske podobe ali skupine naselij,
–
privlačnosti prostora, vključno s prostorskimi možnostmi širitve naselja z vidika
navezav na obstoječo gospodarsko in družbeno infrastrukturo ter dejavnosti v
prostoru,
–
ranljivosti obstoječih in potencialnih kakovosti prostora ter ustreznosti prostora z
vidika predvidenih prostorskih ureditev z upoštevanjem varstvenih in razvojnih
zahtev,
–
ustreznosti prostora, ki vključuje variantne rešitve z upoštevanjem varstvenih in
razvojnih zahtev.
Analize privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti se izdelajo v skladu s prostorskim redom
Slovenije.
Strokovne podlage lahko zajemajo ob analizah, navedenih v prvem in drugem odstavku tega
člena (za pripravo urbanističnih oziroma krajinskih zasnov, op. p.) tudi druge analize, ki so
potrebne glede na posebnosti ureditvenega območja oziroma predvidenih prostorskih
ureditev« (38. člen).
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Strokovne rešitve pri pripravi urbanistične zasnove se lahko pridobijo tudi z variantnimi
rešitvami. Te se praviloma pripravijo za območja širitve in prenove naselja (39. člen). Ta
določba je v neskladju z ZUreP-1, ki v 30. členu določa, da so pri izdelavi urbanističnih in
krajinskih zasnov ter prostorskega reda občine obvezne strokovne rešitve z več variantnimi
rešitvami, medtem ko pravilnik k temu ne zavezuje.
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2.2

KRATEK PREGLED PREJ VELJAVNE PROSTORSKE ZAKONODAJE

V smernicah Ministrstva za okolje in prostor – Urada za prostorsko planiranje je bilo do
sprejetje nove zakonodaje navedeno, da je pri načrtovanju prostorskega razvoja oziroma
dejavnosti v prostoru ter določanju namenske rabe prostora treba izhajati iz določb te
prostorske zakonodaje:
−
Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št.
71/93),
−
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97),
−
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
−
Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90, 85/00) in
−
Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Kratki povzetki in bistveni poudarki navedene zakonodaje:
Zakon o urejanju prostora o poselitvi navaja:
–
Z usmerjanjem poselitve omogočiti skladnejši razvoj v RS in vzpostavljati tako
omrežje naselij, da so ob upoštevanju značilnosti posameznih območij in zahtev za
smotrno razporeditev dejavnosti v prostoru, omogočeni čim bolj enakovredni pogoji za
bivanje in delo (16. člen).
–
Nova poselitev se usmerja predvsem v ureditvena območja naselij, ki s svojimi
funkcijami služijo širšim gravitacijskim območjem in imajo glede na naravne razmere
in prometno povezanost pogoje za nadaljnji razvoj (17. člen).
–
Če v naseljih ni mogoče ohraniti sedanjih dejavnosti, od katerih je odvisen obstoj
naselja, se v njih predvidijo druge dejavnosti, ki so v skladu z obstoječimi
urbanističnimi in arhitektonskimi vrednotami ter drugimi kvalitetami bivalnega okolja
(18. člen).
–
Zunaj ureditvenih območij naselij se lahko določajo območja za poselitev in druge
posege v prostor le, če so neposredno namenjena kmetijski proizvodnji, izkoriščanju
gozdov, pridobivanju in raziskovanju rudnin, turizmu in rekreaciji ter drugim
dejavnostim, ki so neposredno povezane z navedenimi območji. Pod določenimi
pogoji pa so dopustni tudi posegi v prostor, ki zaradi tehnoloških, ekoloških in
prometnih razlogov niso mogoči v ureditvenih območjih naselij, ter graditev objektov
za potrebe splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite (19. člen).
Pri pripravi planskih aktov se kot podlaga za odločitve upoštevajo analize možnosti
družbenega razvoja (v nadaljevanju tudi AMDR) ter druge raziskave, študije in projekti o
naravnih lastnostih prostora ter razvojnih možnostih v prostoru, to je strokovne podlage (23.
člen).
V njih morajo biti upoštevani:
–
gospodarske in socialne sestavine okolja,
–
dosedanja namenska raba prostora,
–
dosedanja organizacija dejavnosti v prostoru,
–
potrebe za spremembo rabe prostora,
ter prikazani:
–
medsebojni vplivi dejavnosti v prostoru,
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–
njihovi vplivi na družbeni razvoj ter
–
vplivi na naravne in družbene vrednote človekovega okolja.
Prikažejo se tudi mogoče variantne rešitve prostorskega razvoja (24. člen).
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor določa temeljna načela
urbanističnega načrtovanja (povzeto predvsem za področje poselitve):
–
Urbanistično načrtovanje zajema pripravo in sprejetje prostorskih izvedbenih aktov (3.
člen).
–
Graditev in širitev naselij, infrastrukturnih objektov in naprav se načrtuje na stavbnih
zemljiščih (določenih v dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu), in sicer kot
prostorska celota ne glede na postopnost izvajanja (5. in 6. člen).
–
Zagotoviti je treba racionalno rabo zemljišč, objektov in naprav (8. člen).
–
Urbanistično arhitektonska podoba naselij in drugih posegov v prostor mora biti
usklajena s krajinskimi značilnostmi, naravno in kulturno dediščino, tipologijo
arhitekture in drugimi vrednotami okolja (9. člen).
–
Preučiti je treba vpliv posegov v prostor na okolje, zagotoviti varno delo in bivanje ter
pogoje za obrambo in zaščito, zavarovati plodno zemljo pred uničenjem ter
prebivalcem zagotoviti čim enakovrednejše življenjske razmere (10.–14. člen).
V nadaljevanju zakon opredeljuje prostorske izvedbene akte – vrste, vsebino ter postopek
priprave in sprejetja.

Zakon o stavbnih zemljiščih določa stavbna (zazidana, nezazidana) zemljišča, javno
gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro ter pogoje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči. Pomemben je 49. člen, ki določa, da zemljišča, ki so bila na dan uveljavitve (25. 7.
1997) zakona pozidana in so zunaj ureditvenih območij naselij, dobijo status zazidanega
stavbnega zemljišča s pravnomočnostjo odločbe o parcelaciji.

Do sprejetja novih predpisov o urejanju prostora in na njihovi podlagi sprejetih planskih aktov
je bila z Zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju podaljšana
veljavnost prostorskih sestavin dolgoročnih planov Republike Slovenije in lokalnih skupnosti
za obdobje od leta 1986 do leta 2000. S tem je bila odpravljena pravna praznina, ki bi nastala
1. 1. 2001, ko bi formalno prenehale veljati prostorske sestavine dolgoročnih planov.

Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin predpisuje vsebino in metodologijo priprave strokovnih podlag, ki jih
je bilo treba izdelati ob pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občine – ti so se
izdelovali v 80. letih prejšnjega stoletja – ter njihovih sprememb in dopolnitev, ki so se
izdelovale vse do julija 2004, ko je bila sprejeta Strategija prostorskega razvoja Slovenije.
Občina je bila v 8. členu navodila zavezana pripravljati strokovne podlage za območja
poselitve ter druga področja skupnega pomena, za katera ni neposrednega nosilca. Druge
strokovne podlage pripravljajo nosilci planiranja, to je tiste, ki jih potrebujejo za planiranje
razvoja svojih dejavnosti v prostoru. V 15. členu pa so našteta področja, ki jih je treba v
strokovnih podlagah nosilcev planiranja preučiti: kmetijstvo, gozdarstvo, rudnine, vodarstvo,
energetika, infrastrukturna omrežja, proizvodne dejavnosti, družbene, oskrbne in storitvene
dejavnosti ter varovanje naravne in kulturne dediščine.
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Občine v strokovnih podlagah (prostorskih sestavinah AMDR) obravnavajo prostor v celoti,
posebej podrobno pa območja z večjimi težavami, to so vsa območja, za katera se pripravi
urbanistična oziroma krajinska zasnova. Pri pripravi AMDR je treba upoštevati ugotovitve iz
predhodne strokovne ocene, strokovne podlage nosilcev planiranja ter ugotovitve iz raziskav
AMDR, pa tudi obvezna izhodišča iz prostorskih planskih aktov države (16. člen).
Prostorske sestavine AMDR se pripravijo v teh sklopih (17. člen):
1. analiza dosedanjega razvoja, stanja in razvojnih teženj,
2. predlog zasnov dolgoročnega razvoja v prostoru,
3. strokovna izhodišča za oblikovanje prostorskih sestavin smernic.
V prvem sklopu je treba preučiti ključne probleme urejanja prostora, zlasti pa:
a) položaj in vlogo občine in njenih pomembnejših naselij v odnosu do sosednjih občin
ter v državi (stopnja centralnosti in prometna vloga naselij, analize in projekcije
prebivalstva in delovnih mest, razpoložljivost naravnih virov);
b) značilnosti poselitve in organizacije dejavnosti (stanje in prihodnji razvoj prebivalstva
in delovnih mest, razmestitev in zmogljivost dejavnosti, omrežje naselij – velikost,
funkcije, funkcijska območja, opremljenost z infrastrukturo in dejavnostmi ipd.);
c) značilnosti prostora in možnosti za spreminjanje namenske rabe (obremenitev okolja
in ogroženost prostora, na območjih predvidenih večjih sprememb pa še primernost,
ranljivost in ustreznost prostora za razvoj posameznih dejavnosti).
Drugi sklop, zasnove dolgoročnega razvoja, shematično prikazujejo mogoč razvoj na
posameznem območju ter soodvisnosti pri njihovem razvoju. Izhajajo iz analize stanja,
ugotovljenih potreb in temeljnih usmeritev za organizacijo dejavnosti v prostoru. Lahko se
izdelajo tudi v več različicah. V zasnovah je treba preučiti in prikazati:
–
omrežje naselij z infrastrukturnimi omrežji (velikost, funkcijo, opremljenost,
poselitveno politiko in tipologijo naselij, bilanco razpoložljivih in potrebnih površin,
funkcije in zmogljivosti infrastrukturnih omrežij, predvidene prometne tokove, potrebe
po energiji in komunalnih storitvah ter rekreacijo v naravnem okolju):
–
način ravnanja z odpadki;
–
vodne vire, vodnogospodarske ureditve, objekte in naprave;
–
območja in objekte naravne in kulturne dediščine;
–
območja za obrambo in zaščito;
–
varstvo in izboljšanje okolja.
Tretji sklop je sklepno poglavje, v katerem so zgoščeno prikazana strokovna izhodišča za vse
prostorske sestavine smernic, posebej pa se navedejo tiste sestavine, ki bi lahko bile obvezno
izhodišče za pripravo srednjeročnih družbenih planov.
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2.3
2.3.1

PROSTORSKI AKTI DRŽAVE
Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v
prostoru. Je okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države, postavlja usmeritve za
razvoj v evropskem prostoru ter določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo.
Kot je poudaril J. Kopač, gre za prvi strateški prostorski dokument po novem Zakonu o
urejanju prostora in nadomešča prej veljavni dolgoročni in srednjeročni družbeni plan države.
Temelji na konceptu vzdržnega prostorskega razvoja. Vključuje izhodišča in usmeritve
delovnih področij vseh ministrstev, zlasti pa prostorsko razvojne cilje, cilje varstva okolja,
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. SPRS nima obveznih izhodišč (kot jih je imel
prej veljavni državni plan), zavezujoča je njena celotna vsebina in je vodilo za vse druge ravni
načrtovanja prostorskega razvoja (Kopač, 2004).
Dokument je vsebinsko sestavljen iz štirih poglavij: Izhodišča in cilji prostorskega razvoja
Slovenije, Zasnova prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in usmeritvami za dosego
ciljev prostorskega razvoja Slovenije, Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na
regionalni in lokalni ravni ter Ukrepi.
Povzeli smo najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na razvoj in načrtovanje poselitve in so
osnovno izhodišče, ki ga je treba upoštevati pri izdelavi občinskih strategij in podrobnejših
prostorskih aktov, ki jim sledijo.
V prvem poglavju so poleg izhodišč (domači in mednarodni dokumenti) navedeni tudi cilji
prostorskega razvoja Slovenije. Ključni za poselitev so:
–
razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij,
–
večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru,
–
kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij,
–
skladen razvoj območij s skupnimi prostorskorazvojnimi značilnostmi,
–
medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij.
Drugo poglavje je namenjeno zasnovi prostorskega razvoja države. Opredeljujejo jo
prednostne naloge, med katerimi je treba glede usmerjanja razvoja poselitve posebej omeniti
predvsem:
–
policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj
Spodbuja se razvoj policentričnega urbanega sistema, ki ga sestavlja dvostopenjsko
strukturirano omrežje središč nacionalnega pomena (15 središč s posebnim pomenom
Ljubljane, Maribora in Kopra kot središč z mednarodnim pomenom) in regionalnega pomena
(15 središč), na katerega se navezuje omrežje drugih središč (medobčinska, pomembnejša
lokalna in lokalna središča). Razvoj poselitve se prednostno usmerja v urbana naselja, ki so že
središča ali pa se bodo razvila zaradi značilnosti svojega položaja v omrežju naselij in potreb
zaledja. Omrežje družbene javne infrastrukture se razvija v skladu z omrežjem središč;
–
vitalna in urejena mesta
Za zagotavljanje vitalnosti ter kakovosti bivalnega prostora se razvoj in urejanje mest
načrtujeta celovito, da bi povečala lokacijsko privlačnost mest, omogočala gospodarski
razvoj, skrbela za varnost in kakovost bivalnega in delovnega okolja ter kakovostno
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dograjevanje infrastrukturnih sistemov. Mesta naj se razvijajo v vitalno, lepo in urejeno
okolje, pomembni sta prenova in revitalizacija mest, razvijajo naj se po načelu
polifunkcionalnosti;
–
usklajen razvoj širših mestnih območij
Prostorske potrebe razvoja mest in drugih naselij naj se načrtujejo in urejajo na podlagi
medobčinskega sodelovanja. Posebno pozornost je treba namenjati usklajenemu razvoju širših
mestnih območij središč nacionalnega pomena, predvsem pa Ljubljane, Maribora, Kopra,
Celja in Nove Gorice;
–
povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter gradnja
gospodarske javne infrastrukture
Prometno omrežje se razvija kot celovit prometni sistem, ki povezuje vse oblike in vrste
prometa. Da bi se zagotovili prometna povezanost vseh območij v državi, skladnejši
prostorski razvoj in boljše povezovanje s širšim evropskim prostorom, je treba usklajeno
razvijati prometno omrežje in omrežje naselij ter medsebojno povezovati prometna vozlišča.
Poseben poudarek je na razvoju javnega potniškega prometa v mestih in za povezavo med
podeželjem in urbanimi naselji.

Slika 1: Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij (vir:
SPRS, 2004)

Tretje, najobsežnejše poglavje obravnava razvoj prostorskih sistemov (poselitve,
infrastrukture in krajine). V nadaljevanju so izvlečki iz poglavja o razvoju poselitve.
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Dokument predpisuje razvoj mest in drugih naselij, racionalno rabo zemljišč in objektov v
naseljih, komunalno opremljanje zemljišč ter arhitekturno prepoznavnost mest in drugih
naselij.
Opredeljena so merila in kazalci, na podlagi katerih se za načrtovanje poselitve naselja
razvrščajo v posamezne vrste (po funkciji v omrežju naselij, velikosti, urbanistični ureditvi in
arhitekturi).
Merila so zlasti velikost naselja, raznovrstnost dejavnosti, možnost zaposlitve, privlačnost
naselja, morfološke značilnosti, usmerjenost naselja, Kazalci pa zlasti število in struktura
prebivalcev, velikost poseljenih površin, gostota poselitve na poseljenih površinah,
usmerjenost v storitvene ali proizvodne dejavnosti, število zaposlenih, raznovrstnost
dejavnosti in njihovo število. Na podlagi meril in kazalcev se naselja razvrščajo v velika,
srednja in majhna mesta, v druga urbana in podeželska naselja, vasi in zaselke. Predvsem
urbana naselja se opredeljujejo kot bolj ali manj pomembna središča, v katerih se skrbi za
zadosten stanovanjski sklad, razvija storitvene ter proizvodne dejavnosti in delovna mesta.
Nova poselitev se usmerja predvsem v poselitvena območja urbanih naselij. Naselja se
načrtujejo in urejajo v skladu z naravnimi ali drugimi omejitvami ter tako, da je zagotovljena
smotrna raba energije.
Bistveni poudarek je na prenovi obstoječih naselij (notranji razvoj naselij) – prenova kulturne
in druge stavbne dediščine, degradiranih urbanih območij ter starih industrijskih in rudarskih
območjih. Širitev naselij in gradnja zunaj poselitvenih območij sta dovoljeni le pod
določenimi pogoji (ko v naselju ni več primernih zemljišč, če se s širitvijo omogoča razvoj
naselja, če je naselje opredeljeno kot urbano, upoštevati je treba temeljne cilje urejanja
prostora in načela razvoja poselitve ipd.).
Glede gradnje zunaj poselitvenih območij SPRS določa, naj se z njo ustvarjata prepoznaven
red v prostoru in racionalna organizacija dejavnosti. Če je poseljena površina zunaj
poselitvenega območja prepoznana kot avtohton poselitveni vzorec, se ohranja in varuje.
Razpršena gradnja zunaj poselitvenih območij, ki je vir okoljskih obremenitev ali vidnih
motenj, pa se sanira.
Dane so še usmeritve za razvoj poselitve v podeželskih naseljih, vaseh in zaselkih, turističnih
naseljih in območjih počitniških hiš, v nadaljevanju poglavja o poselitvi pa so obravnavani še
racionalna raba zemljišč in objektov v naseljih, komunalno opremljanje zemljišč ter
arhitekturna prepoznavnost mest in drugih naselij.
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Slika 2: Razvoj mest in drugih naselij (vir: SPRS, 2004)

2.3.2

Prostorski red Slovenije

Prostorski red Slovenije je strateški prostorski akt države, ki določa pravila za urejanje
prostora. Pravila se uporabljajo za prostorsko načrtovanje poselitve, gospodarske
infrastrukture in krajine, določanje namenske rabe prostora, meril in pogojev za urejanje
prostora in lokacijskih pogojev, pripravo strokovnih podlag za izdelavo prostorskih rešitev ter
pripravo poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov.
Prostorski red navaja tri vrste pravil:
–
splošna pravila prostorskega načrtovanja,
–
pravila za načrtovanje prostorskih sistemov in
–
pravila za načrtovanje in graditev objektov.
Med prvimi so tudi pravila za pripravo in upoštevanje strokovnih podlag.
Strokovne podlage so v prostorskem redu razdeljene na obvezne in druge.
Obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov so:
–
analiza stanja in teženj v prostoru,
–
analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru (privlačnost prostora)
ter
–
študija ranljivosti prostora.
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Lahko se pripravijo tudi druge strokovne podlage za različna področja razvoja oziroma s
področij varstva okolja in njegovih delov, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine.
Vse strokovne podlage morajo biti pripravljene tako, da omogočajo usklajevanje razvojnih
interesov z varstvenimi zahtevami ter zagotavljajo pregledne in ponovljive strokovne rešitve.
Za presojo kakovosti strokovnih rešitev in strokovnih podlag PRS zahteva pripravo
strokovnih ocen (recenzij), s katerimi se preverja ustreznost uporabljenega gradiva,
uporabljenih metod, teoretskih izhodišč ter načrtovalskih konceptov in predlaganih strokovnih
rešitev.
Podrobneje bomo predstavili predpisano vsebino obveznih strokovnih podlag za pripravo
prostorskih aktov.
Analiza stanja in teženj v prostoru mora vsebovati:
–
opis naravnih in ustvarjenih sestavin prostora,
–
oceno dosedanjega razvoja, položaj in vlogo obravnavanega območja v širšem
prostoru,
–
pravno stanje iz prepisov, ki določajo ureditve, ukrepe in omejitve v prostoru,
–
analizo trga zemljišč ter
–
prikaz ključnih problemov in razvojnih teženj v prostoru.
Ta analiza je izhodišče za pripravo preostalih dveh obveznih strokovnih podlag.
Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru (z njo se ugotavlja
privlačnost prostora) mora vsebovati:
–
cilje prostorskega razvoja,
–
analize, iz katerih so razvidne različne možnosti prostorskega razvoja z vidika
gospodarskih, kulturnih in socialnih koristi, ter
–
merila ta ugotavljanje privlačnosti prostora (temelji na vrednotenju ustreznosti
zemljišča).
Študija ranljivosti prostora mora vsebovati:
–
opredelitev načrtovanih prostorskih ureditev ter z njimi povezanih opravil;
–
opredelitev in vrednostno analizo posrednih in neposrednih vplivov posameznih
prostorskih ureditev na naravne in ustvarjene sestavine prostora, zlasti na kakovostne
prostorske strukture.
Obseg ali stopnja ranljivosti prostora se določi s presojo količinske in kakovostne spremembe
prostora na podlagi analize stanja in teženj v prostoru.
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi presoje, s katero se ugotavlja ustreznost prostora,
ki je neposredno povezana z razvojem posamezne dejavnosti ali načrtovanjem prostorske
ureditve in je rezultat privlačnosti in ranljivosti prostora.
Strokovne rešitve se izdelajo v variantah, kadar so razvojne potrebe v nasprotju z varstvenimi
zahtevami, kadar so razvojne zahteve med seboj v nasprotju in kadar je za prostorski akt
zahtevana presoja sprejemljivosti o ohranjanju narave oziroma celovita presoja vplivov na
okolje s področja varstva okolja.
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, 2002) v 30. členu pravi, da variantne rešitve za SPRS,
PRS, SPRO in PRO niso obvezne, torej so obvezne le, kot je navedeno v opisani določbi
Prostorskega reda Slovenije.
K pravilom za načrtovanje prostorskih sistemov spadajo tudi pravila za načrtovanje
poselitve, načrtovanje poselitvenih območij in načrtovanje območij namenske rabe v sistemu
poselitve.
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Sicer pa je treba vse prostorske sisteme (poselitev, gospodarsko infrastrukturo in krajino)
načrtovati medsebojno usklajeno, tako da se sistem poselitve združuje v policentrično omrežje
mest in drugih naselij z zagotavljanjem usklajenega razvoja dopolnjujočih dejavnosti,
učinkovite povezanosti in oskrbe s sistemom gospodarske infrastrukture ter kakovostnega
razmerja do sistema krajine.
Poselitev je treba načrtovati tako, da so zagotovljeni:
–
kakovostna prostorska struktura,
–
varčna in učinkovita raba prostora,
–
učinkovita in enakovredna dostopnost,
–
razmere za zdravo življenje ter druženje in rekreacijo,
–
konkurenčnost naselij v širšem prostoru,
–
zmanjšana ogroženost naselij zaradi naravnih in drugih nesreč,
–
ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot,
–
ohranjanje kulturne dediščine,
–
smotrna raba energije.
Pri načrtovanju poselitvenih območij – to so območja, ki obsegajo eno ali več funkcionalnih
enot oziroma eno ali več območij osnovne namenske rabe prostora v naselju – so dana pravila
za določanje teh območij, načrtovanje poselitvenih območij mest in drugih urbanih naselij ter
podeželskih naselij in vasi glede notranjega razvoja poselitvenih območij ter glede njihove
širitve.
Na koncu poglavja o pravilih za načrtovanje poselitve so dana še pravila za načrtovanje
območij namenske rabe v sistemu poselitve, ki obsega območja stanovanj, območja
proizvodnih dejavnosti, mešana območja, posebna območja, območja družbene infrastrukture
ter območja zelenih površin.

2.3.3

Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije

Pred uveljavitvijo nove prostorske zakonodaje je bil osrednji državni prostorski akt Prostorske
sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (ali krajše
prostorski plan RS), ki so bile sprejete v začetku leta 1986 in nato mnogokrat spreminjane in
dopolnjevane. V tem dokumentu so bile dane osnovne smernice za načrtovanje razvoja
poselitve.
V letu 1999 sta sprememba in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije prinesli precejšnje spremembe za poselitve, ki so
veljale za obvezno državno izhodišče pri pripravljanju prostorskih aktov občin:
–

–

poselitev se usmerja v ureditvena območja naselij, ki se jim ponovno določi meja. Pri
tem je treba izkoristiti stavbna zemljišča v naselju z aktivno prenovo obstoječega
stavbnega fonda, sanirati degradirana urbana območja in aktivirati nezadostno
izkoriščena stavbna zemljišča. Izjemoma se naselje lahko širi, če razvoj v strnjenem
naselju ni mogoč ali bi bistveno poslabšal kakovost bivalnih razmer;
za območja s prepoznavnim vzorcem razpršene poselitve (razpršena in razložena
naselja) se ureditveno območje ne določi. Ohrani se avtohtona oblika poselitve;
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–

–

območja obstoječe razpršene gradnje, ki razvrednoti prostor in ne upošteva avtohtone
poselitve, se sanira s funkcionalnim in morfološkim zgoščevanjem ter
zaokroževanjem;
nova razpršena gradnja ni dovoljena, razen za kmetijske dejavnosti in dopolnilne
dejavnosti kmetij zaradi prestrukturiranja kmetijstva pri prilagajanju evropskemu trgu.
Pri tem je treba zagotoviti ohranjanje kulturne krajine in poselitev podeželja.

Namen in predlog obsega širitve naselja morata biti utemeljena z demografskimi,
gospodarskimi, funkcijskimi in drugimi prostorskorazvojnimi potrebami. Temeljiti morata na
strokovnih podlagah, iz katerih je razvidno, da predlagana rešitev upošteva vrsto naselja,
njegove morfološke, funkcijske in okoljske značilnosti ter ustreza zemljiškim, komunalnim,
prometnim in okoljevarstvenim zahtevam in je družbeno sprejemljiva.
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2.4

DRŽAVNI
IN
NAČRTOVANJU

MEDNARODNI

DOKUMENTI

O

PROSTORSKEM

Državni in mednarodni dokumenti dajejo temeljna izhodišča in načela, za katera so se država
oziroma države podpisnice zavezale, da jih bodo upoštevale pri načrtovanju (v tem primeru)
prostorskega razvoja. Z vključitvijo v Evropsko unijo smo v Sloveniji namreč dobili še četrto
raven v prostorskem načrtovanju, poleg lokalnega, regionalnega in državnega še
meddržavnega oziroma evropskega.
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri (po našem mnenju) ključni dokumenti, ki so bili
sprejeti v zadnjih letih in so posredno ali neposredno vplivali na nastajanje nove prostorske
zakonodaje v Sloveniji in s tem tudi na izdelovanje strokovnih podlag za prostorske akte. Iz
tega razloga smo jih tudi dodali k pregledu zakonodaje in prostorskih aktih države.
Pregledali smo predvsem vsebine, iz katerih izhaja veljavna slovenska prostorska zakonodaja,
ter v njih poiskali poudarke, ki se nanašajo na urejanje poselitve. Želeli smo predvsem najti
temeljne vsebine, usmeritve, poudarke, ki jih je treba upoštevati oziroma k njim težiti pri
izdelovanju strokovnih podlag za prostorske akte in prostorskem načrtovanju nasploh.

2.4.1

Ocena stanja in teženj v prostoru Republike Slovenije

Ocena stanja in teženj je nastala v letu 2001 pred sprejetjem nove prostorske zakonodaje kot
priprava nanjo. Temelji na ciljih in usmeritvah vzdržnega prostorskega razvoja ob varčni rabi
prostora in naravnih dobrin ter upoštevanju zahtev varovanja okolja in narave.
Dokument poudarja glavne značilnosti slovenskega prostora ter opozarja na najbolj pereča
vprašanja prostorskega razvoja in preteklega sistema prostorskega načrtovanja. Zasnovan je
kot podlaga in utemeljitev naslednjega dokumenta, Politike urejanja prostora RS, in iz njega
izhajajočih dokumentov (nov zakon o urejanju prostora, strategija prostorskega razvoja
Slovenije), hkrati pa je izhodišče za pripravo enotne metodologije z merili in kazalniki za
stalno spremljanje stanja in teženj v prostoru, ki bo podlaga za pripravo rednih poročil o
stanju in težnjah na področju urejanja prostora.
V sklepih dokumenta je povzeto, da so pri urejanju prostora v Sloveniji med najbolj perečimi
vprašanji predvsem (povzeti so tisti poudarki, ki se pretežno nanašajo na urejanje poselitve):
–
neenakomeren urbani razvoj, povezan s pomanjkanjem instrumentov zemljiške in
stanovanjske politike,
–
pritiski suburbanizacije ob avtocestnem križu,
–
stihijska in nenadzorovana razpršena gradnja,
–
velik delež nezakonitih (črnih) gradenj,
–
degradirana urbana in druga območja,
–
propadanje starih industrijskih mest,
–
nenačrtna in pomanjkljiva prenova mestnih jeder,
–
slaba infrastrukturna opremljenost naselij,
–
prestrukturiranje podeželja zaradi spremenjene vloge kmetijstva,
–
slabe prometne povezave ob sicer razvejanem prometnem omrežju,
–
premajhen poudarek na železniškem prometu in nezadostna mreža javnih prevoznih
sredstev,
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–
–

slaba sistemska rešitev varstva kmetijskih zemljišč tudi v urejenih naseljih,
nespoštovanje in neupoštevanje predpisov o urejanju prostora.

Pomembnejša usmeritev glede urejanja poselitve je še, da si mora Slovenija ustvariti
uravnoteženo omrežje mest in drugih naselij, ki bo delovalo usklajeno na vseh ravneh ter bo
sposobno sodelovati z drugimi državami in z njimi tekmovati.
Podeželska naselja se bodo še v prihodnje zmerno zgoščevala, skrbela za razvoj storitev,
dejavnosti in delovnih mest. Poselitev bo treba usmerjati v strnjena, prometno in komunalno
ustrezno opremljena naselja, preprečevati možnost postavitve objektov zunaj posameznih
območij, ustrezno usmerjati kmetijsko in počitniško gradnjo, ohranjati kulturno krajino in
identiteto naselij tudi s prenovo obstoječega stavbnega fonda.
Zaradi pomanjkanja celovite predstave o želenem prostorskem razvoju je bila doslej priprava
občinskih in državnih prostorskih planskih dokumentov omejena le na iskanje ustreznih
lokacijskih rešitev za uresničevanje različnih razvojnih pobud. Neurejenost urejanja prostora
je še posebej vidna pri razvoju naselij.
V Sloveniji ni ustreznega usklajevanja med zemljiško in stanovanjsko politiko ter politiko
urejanja prostora, zaradi česar se neracionalno gospodari z zemljišči, neučinkovito vlaga v
pridobivanje in opremljanje zemljišč ter s preskromno ponudbo zemljišč za graditev omogoča
in podpira špekulacije.
Ocena stanja je edini od državnih in mednarodnih dokumentov, katerega vsebine smo
uporabili pri primerjavi z vsebinami, ki so zahtevane v pravilniku o SPRO kot obvezne
vsebine strokovnih podlag, in sicer zato, ker so tu zbrane vse ključne vrste podatkov in
vsebin, na katerih temelji politika urejanja prostora, torej je zaželeno, da se ti podatki in
vsebine uporabijo tudi pri izdelovanju strategije prostorskega razvoja občine.

2.4.2

Politika urejanja prostora v Republiki Sloveniji

Politika urejanja prostora temelji na oceni stanja in daje usmeritve za dolgoročno, nenehno in
usklajeno urejanje prostora. Vlada je ta dokument sprejela decembra 2001 in je pomemben
akt v (novem) sistemu prostorskega načrtovanja. Z njim bo Slovenija zagotavljala vzdržni
razvoj in postopoma odpravljala slabosti spontanega in enostranskega razvoja v prostorskem,
gospodarskem, socialnem in okoljskem pogledu. Skupaj s Strategijo gospodarskega razvoja in
Strategijo regionalnega razvoja je bila do sprejetja Strategije prostorskega razvoja Slovenije
(ki v načelih izhaja iz Politike urejanja prostora) pomemben razvojni dokument države ter
okvir za usklajevanje sektorskih politik v prostoru.
Uvodoma so v dokumentu povzeti stanje in težnje prostorskega razvoja, sledijo pa temeljna
načela in cilji ter usmeritve za njihovo uresničitev.
Temeljni cilj je zagotavljanje prostorskega razvoja po načelih vzdržnega razvoja na celotnem
ozemlju države. Pri tem se prednostno uveljavlja javni interes, zagotavlja vključevanje
javnosti ter smotrno gospodari s prostorom, časom, energijo in denarnimi sredstvi.
Med številnimi usmeritvami smo navedli predvsem tiste, ki se nanašajo na urejanje poselitve:
–
spodbuja naj se policentrični razvoj mest in drugih naselij,
–
krepijo naj se regionalna središča na obmejnih območjih,
–
prostorski razvoj naj se uravnava z ustrezno zemljiško in komunalno politiko,
–
urbana območja je treba prostorsko povezovati,
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–

zagotavljata naj se smotrna raba površin in revitalizacija degradiranih urbanih
območij,
–
teži naj se k skladnemu razvoju podeželja,
–
prometno omrežje naj se učinkoviteje organizira, razvijajo naj se prometna vozlišča ,
–
mesta in naselja naj se načrtujejo skladno s sistemom javnega potniškega prometa.
V zadnjem delu so navedeni še ukrepi za učinkovito izvajanje politike urejanja prostora, ki so
zakonska in institucionalna ureditev, finančno-ekonomski ukrepi, razvoj stroke in
informacijskega sistema, promocija urejanja prostora ter sodelovanje javnosti.
Politika urejanja prostora je sicer ne obsežen, toda pomemben dokument, ki je ob upoštevanju
na eni strani ocene stanja v državi in na drugi strani sprejetih mednarodnih dokumentov
osnova, na kateri temeljijo do zdaj sprejeti prostorski akti države in posledično vsi prostorski
dokumenti nove generacije (v skladu z novo zakonodajo), torej morajo tudi strokovne podlage
za prostorske akte slediti temeljnim usmeritvam, ki so dane v tem dokumentu.
2.4.3

Evropske prostorsko razvojne perspektive (EPRP)

Neformalni svet ministrov, pristojnih za prostorsko planiranje iz takratnih držav članic
Evropske unije (v nadaljevanju tudi EU) je v maju 1999 sprejel dokument Evropske
prostorsko razvojne perspektive – EPRP (v angleščini European Spatial Development
Perspective – ESDP) s podnaslovom V smeri uravnoteženega in trajnostnega razvoja
Evropske unije. S tem dokumentom so bili sprejeti skupni cilji in koncept prihodnjega
prostorskega razvoja na območju EU.
EPRP ni pravno zavezujoč dokument, je le politični okvir za boljše sodelovanje med
sektorskimi politikami, državami, regijami, mesti.
Osnovni namen prostorsko razvojnih politik je delovati v smislu uravnoteženega in vzdržnega
razvoja na ozemlju Evropske unije. Temeljni cilji evropske prostorske politike, ki naj bodo
enakomerno doseženi v vseh regijah EU, so:
–
gospodarska in socialna kohezija,
–
ohranjanje naravnih virov in kulturne dediščine,
–
bolj uravnotežena konkurenčnost evropskega ozemlja.
Simbolično so prikazani v trikotniku ciljev za uravnotežen in trajnosten prostorski razvoj.

Slika 3: Prikaz temeljnih ciljev za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja (vir: EPRP,
2000, str. 10)

37

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

K tem ciljem je treba težiti v vseh regijah Evropske unije hkrati in upoštevati njihovo
medsebojno povezavo na državni, regionalni in lokalni ravni.
Prostorske razvojne politike pospešujejo trajnostni razvoj z uravnoteženo poselitveno
zgradbo. Iz tega izhajajo trije cilji sektorskih politik oziroma usmeritve za prostorski razvoj
EU:
1. razvoj uravnoteženega in policentričnega sistema mest in krepitev partnerstva med
mestnimi in podeželskimi območji, kar vključuje premagovanje zastarelega dualizma
med mestom in podeželjem;
2. zagotavljanje enakopravnega dostopa do infrastrukture in znanja (pospeševanje
konceptov integralnega transporta in komunikacij, ki podpirajo policentričen razvoj
ozemlja; za kar je treba najti regionalno prilagojene rešitve) ter
3. preudarno upravljanje in varovanje narave in kulturne dediščine, kar prispeva k
ohranjanju in poglabljanju regionalne identitete ter k vzdrževanju naravne in kulturne
raznolikosti v dobi globalizacije.
V okviru prvega cilja je zajeto tudi prizadevanje za dinamična, privlačna in konkurenčna
mesta in urbane regije, kar je mogoče dosegati z:
–
nadzorom nad fizično širitvijo mest,
–
mešanjem funkcij in družbenih skupin (še posebej v velikih mestih),
–
preudarnim upravljanjem urbanih ekosistemov ter varčevanjem z naravnimi viri,
–
boljšo dostopnostjo do različnih vrst prometa (učinkovite in okolju prijazne) ter
–
ohranjanjem in razvojem narave in kulturne dediščine.
Za doseganje boljšega odnosa med mesti in podeželjem je treba zlasti:
–
vzdrževati osnovno oskrbo s storitvami in javnim prometom v majhnih in srednje
velikih mestih na podeželskih območjih,
–
spodbujati sodelovanje med mesti in podeželjem (krepiti funkcionalne regije),
–
vključevati podeželje, ki obkroža velika mesta, v prostorsko razvojne strategije
urbanih regij, pri čemer naj se posebna pozornost posveti kakovosti življenja v
urbanem okolju,
–
spodbujati in podpirati sodelovanje med majhnimi in srednje velikimi mesti,
–
spodbujati podjetniška omrežja med majhnimi in srednje velikimi podjetji v mestih in
na podeželju.
Ena težjih nalog pri prostorskem razvoju EU je usklajevanje ciljev razvoja, ravnotežja in
varstva v tako raznolikem prostoru. Določiti je treba, kakšen poudarek naj bi dali zastavljenim
ciljem in njihovim medsebojnim odnosom glede na lokalni položaj, kar je edini način za
dosego uravnoteženega in trajnostnega razvoja v Evropski uniji.

2.4.4

Agenda 21

Agenda 21 je program ukrepov za uresničitev načel in sporazumov, ki so bili sprejeti na
Konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru leta 1992, tako
imenovanem srečanju na vrhu. Dokument je zasnovan kot načrt za uveljavljanje družbeno,
gospodarsko in okoljskotrajnostnega razvoja, to je razvoja, ki zadovoljuje potrebe v
sedanjosti, ne da bi pri tem ogrozil možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih
potreb.
V knjigi »Agenda za spremembo s srečanja na vrhu. Agenda 21 in drugi sporazumi iz Ria de
Janeira v razumljivem jeziku« (1995) so bistveni poudarki za posamezne vsebine sprejetih
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dokumentov iz Ria. Eno od poglavij je namenjeno tudi trajnostnim naseljem. Izhaja iz
domneve, naj bi leta 2000 že polovica svetovnega prebivalstva živela v mestih (po podatkih
Habitata, Centra za človeška naselja pri Združenih narodih, je v letu 2000 živelo v mestih 47
% svetovnega prebivalstva, torej je bila domneva pravilna; vir: spletne strani Habitata).
Osnovne usmeritve za doseganje trajnostnega razvoja mest (na svetovni ravni) so:
–
revnim, brezdomcem in brezposelnim omogočiti dostop do zemlje, posojil in
gradbenega materiala,
–
ljudem je treba omogočiti zavarovanje posestnih pravic,
–
naselja črnih gradenj in revnih četrti bi morali ustrezno opremiti, da bi ublažili
pomanjkanje mestnih stanovanj,
–
vsa mestna območja morajo imeti osnovno komunalno opremo (čista voda, sanitarije,
zbiranje odpadkov ipd.),
–
pri gradnji bi morali dati prednost lokalnim materialom, energetsko varčni gradnji,
zdravju neškodljivemu gradbenemu materialu in delovno intenzivnim tehnologijam,
–
pospeševati je treba varčevanje z energijo in uvajati obnovljive energetske vire,
–
spodbujati je treba uporabo množičnega javnega prometa, poskrbeti za pločnike in
kolesarske steze ter zmanjšano uporabo osebnih motornih vozil,
–
zmanjšati je treba revščino v mestih,
–
za zmanjšanje selitev v velika mesta je treba izboljšati življenjske razmere na
podeželju in spodbujati rast srednjih mest,
–
preprečevati širjenje mest na kmetijska zemljišča in ekološko občutljiva območja,
–
naselja naj se načrtujejo na lokacijah in z materialom, ki zmanjšuje nevarnost škode
pri naravnih katastrofah.
V projektu nevladnih organizacij Agenda 21 za Slovenijo so poudarjeni cilji in naloge
Slovenije za doseganje trajnostnega razvoja. Za mesta in naselja so postavljeni trije cilji:
visoka kakovost življenja, partnersko in skladno razmerje med mestom in podeželjem, ter
mesta in naselja, ki so usklajena z naravnim okoljem.
Med nalogami pa posebej omenimo:
–
razvijanje prometnih tehnologij, ki dajejo prednost javnim prevoznim sredstvom,
kolesarjenju in pešačenju,
–
obnavljanje obstoječih gradbenih fondov, spodbujanje mešanih vlog in dela na domu,
–
upoštevanje regionalne krajinskoarhitekturne tradicije,
–
povezovanje z drugimi mesti v državi in tujini, v katerih uveljavljajo načela
trajnostnega razvoja.
Prave rešitve so mogoče le na podlagi celovitega pogleda na problematiko mest in naselij.

2.4.5

Carigrajska deklaracija, Agenda Habitat ter Deklaracija Svetovnega zbora mest
in lokalnih uprav

Carigrajska deklaracija, Agenda Habitat in Deklaracija Svetovnega zbora mest in lokalnih
uprav so temeljni dokumenti II. konference Združenih narodov o človekovih naseljih, ki je
bila leta 1996 v Carigradu. Dokumenti pomenijo dopolnitev, nadaljevanje usmeritev Agende
21 in drugih dokumentov iz Ria de Janeira skladno s prizadevanji za trajnostni razvoj
človekovih naselij. Namen konference je bil obravnavati dve temi svetovnega pomena, in
sicer »ustrezno stanovanje za vse« ter »trajnostni razvoj človekovih naselij v urbanizirajočem
se svetu«.
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V uvodnem nagovoru je opozorjeno, da je v Sloveniji eden temeljnih problemov trajnostnega
razvoja naših naselij in podeželja prav gotovo struktura poselitve, prometna dostopnost in
komunalna opremljenost, zlasti oskrba s pitno vodo.
Carigrajska deklaracija je zaveza udeležencev konference, da podpirajo izvajanje ciljev,
načel in priporočil, ki jih vsebuje Agenda Habitat.
Agenda Habitat je sestavljena iz treh vsebinskih sklopov: ciljev in načel, zavez ter
svetovnega programa delovanja – strategij izvajanja.
V ciljih in načelih je med drugim poudarjeno, da je trajnosten razvoj nujno potreben pri
razvoju človekovih naselij. V polnem obsegu upošteva potrebe po doseganju gospodarske
rasti, socialnega razvoja in varstva okolja. Trajnosten razvoj naselij zahteva uravnoteženo
geografsko (in drugo) porazdeljenost, podpira gospodarski in socialni razvoj, zdravje,
izobraževanje, ohranja biotsko raznovrstnost in kulturno raznolikost ipd. kakovost zraka,
vode, gozda, rastlinstva, prsti na standardih, ki omogočajo ohranjanje človekovega življenja in
blaginjo prihodnjih rodov.
Med zavezami sta za prostorski razvoj naselij pomembni predvsem »ustrezno stanovanje za
vse« ter »trajnostna človekova naselja«.
Za doseganje prve zaveze so med drugim dani ti cilji:
–
zagotavljanje stanovanjskih politik in strategij,
–
zakonska zaščita stanovanjske pravice ali lastništva,
–
spodbujanje ustreznega stanovanjskega financiranja,
–
spodbujanje lokalno dosegljivega, ustreznega, cenovnega dostopnega in varnega
gradbenega materiala in tehnologij,
–
omogočanje dostopa invalidom,
–
večanje cenovno dostopnih stanovanj,
–
izboljšanje obstoječih stanovanj ipd.
Cilji za doseganje trajnostnih človekovih naselij pa so predvsem:
–
ustvarjati okolje, ki omogoča ekonomski in socialni razvoj ter varstvo okolja,
–
povezovati urbano načrtovanje s stanovanjskimi in prevoznimi vprašanji,
–
ustrezno opremljati vsa naselja,
–
priznavati in krepiti prizadevanja neformalnega in zasebnega sektorja,
–
spodbujati izboljšanje razmer v nelegalnih naseljih kot hiter ukrep proti pomanjkanju
stanovanj v mestih,
–
spodbujati oblikovanje geografsko uravnotežene poselitvene strukture,
–
zmanjšati urbano onesnaževanje,
–
spodbujati dialog med zasebnimi, javnimi in nevladnimi zainteresiranimi stranmi,
–
izboljšati dostopnost mest in v mestih,
–
spodbujati čim boljšo uporabo zemljišč,
–
vključiti demografska vprašanja v politiko razvoja naselij,
–
spodbujati ponoven razvoj nekoč že oskrbovanih zemljišč (oživitev zemljišč),
–
vzdrževati in krepiti vitalnost podeželskih območij ipd.
Deklaracija Svetovnega zbora mest in lokalnih uprav vsebuje ugotovitve, izjave, zaveze in
pozive udeležencev Svetovnega zbora mest in lokalnih uprav. Pomembnejši poudarki, ki se
nanašajo na urejanje naselij, so predvsem:
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–
–
–

–

skrbeti je treba, da bodo mesta spodbujala podeželska območja namesto da jih
siromašijo, kar zahteva večjo ozaveščenost pri povezovanju mest in podeželja,
trajnostni razvoj mora biti najprej zasnovan in uresničen na lokalni ravni,
politika decentralizacije je osrednjega pomena pri vzpostavljanju trajnostnega razvoja,
priznati mora lokalnim skupnostim strateško vlogo pri izražanju in vključevanju
lokalnih sil,
vsa mesta in naselja so med seboj vedno bolj povezana ipd.

Na posebnem zasedanju Združenih narodov leta 2001 v New Yorku je bila sprejeta
Deklaracija o mestih in drugih naseljih v novem tisočletju, kjer so pregledali in ocenili
izvajanje Agende Habitat. Srečanje so poimenovali Istanbul+5. Pomeni ponovno utrditev
Agende Habitat ter Carigrajske deklaracije in s tem tudi Agende 21 iz Ria de Janeira. V istem
letu je bilo pripravljeno tudi Slovensko nacionalno poročilo o izvajanju Agende Habitat.
Namen poročila je bil predstaviti ključne spremembe pri razvoju mest in drugih naselij v
Sloveniji v petih letih po sprejetju Carigrajske deklaracije, katere podpisnica je tudi Slovenija.

Sprejeta je še vrsta dokumentov, deklaracij, izjav ipd., vendar menimo, da smo s
predstavitvijo izbranih dobili ustrezno sliko o državnih, evropskih in svetovnih težnjah pri
načrtovanju prostorskega razvoja. Ključna ideja vseh je zagotavljanje trajnostnega razvoja na
vseh ravneh človekovega delovanja, torej na eni strani odpravljanje napak iz preteklosti in na
drugi preprečiti nove, ki bi jih morali popravljati naši potomci.
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3

TEORETIČNA IZHODIŠČA

Z izdelovanjem prostorskih aktov in njihovih strokovnih podlag se praviloma ukvarjajo
interdisciplinarne skupine strokovnjakov – urbanistov in prostorskih načrtovalcev, ki izhajajo
iz različnih strok – geografije, arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva, geodezije,
sociologije oziroma urbane sociologije ipd. Vsaka teh strok razvija teorije in spoznanja, kako
kar najučinkoviteje in ustrezno urejati prostor.
Med številčno strokovno literaturo, ki se ukvarja s poselitvijo v prostorskem načrtovanju, smo
se skušali posvetiti predvsem novejši literaturi. Nedvomno je strokovne literature na temo
načrtovanja še bistveno več in nastaja vedno nova, vendar menimo, da smo kljub temu zajeli
najpomembnejša spoznanja in usmeritve stroke in s tem dosegli, da poglavje služi svojemu
namenu.
Teoretična izhodišča predstavljamo v dveh delih. Prvi se nanaša na obravnavo celotnega
prostora občine, drugi del pa na obravnavo posameznih naselij. Ta delitev izhaja iz pravilnika
o SPRO, z njo pa smo v pravilniku predpisane vsebine združili v smiselne vsebinske sklope in
pri vsakem skušali najti pojasnilo, obravnavo, prispevek v strokovni literaturi.
V pravilniku je zajet le eden od mogočih seznamov strokovnih podlag za poselitev. Ker ta
dokument trenutno velja, ga je treba pri izdelavi SPRO neizogibno in v celoti upoštevati.
Stroka oziroma v tem primeru stroke, saj gre za interdisciplinarno področje, naj bi bile korak
pred veljavno zakonodajo, preučevale naj bi nova gibanja pri razvoju poselitve, razvijale nove
metode za njeno načrtovanje, postavljale nove cilje in iskale rešitve za njihovo uresničitev.
Zato smo skušali predvsem v novejši literaturi poiskati tudi tiste vsebine, ki se pogosto
pojavljajo v povezavi z načrtovanjem poselitve, niso pa zajete med obveznimi vsebinami v
pravilniku. Navedli in predstavili smo jih na koncu obeh delov tega poglavja.
V strokovni literaturi smo poskusili predvsem poiskati razlog oziroma namen za obravnavo
posamezne teme v strokovnih podlagah (zakaj je pomembna pri načrtovanju poselitve) in
kakšne načine je mogoče uporabiti za njeno obdelavo.
Odgovoriti smo skušali na vprašanja, kaj je treba obravnavati pri prostorskem načrtovanju
poselitve, zakaj ter po možnosti tudi kako.

42

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

3.1
3.1.1

OBRAVNAVA CELOTNEGA PROSTORA OBČINE
Analiza stanja v prostoru

Pravilnik predpisuje izdelavo analize stanja v prostoru, ki naj vsebuje analizo:
–
fizičnega stanja prostorskih struktur,
–
pravnega stanja iz predpisov urejanja prostora in varstva okolja ter
–
trga zemljišč.
V strokovni literaturi je priprava analize stanja pogosto obravnavana, pojavlja se kot eno
temeljnih in začetnih orodij pri načrtovanju poselitve nasploh in pri lotevanju različnih nalog,
projektov.
Izdelovalci testnega primera SPRO so poudarili, da je ena obveznih vsebin strokovnih podlag
tudi analiza prostora, ki se opravi s statističnimi, gospodarskimi, demografskimi in drugimi
podatki, podatki iz sistema zbirk prostorskih podatkov ter z upoštevanjem kazalnikov
prostorskega razvoja, ki so navedeni v SPRS in PRS.
Praviloma se pri izdelavi analize stanja odpirajo številne teme, področja, ki se jih zdi smiselno
in jih je treba pregledati, še posebej, kadar so na voljo aktualni, tekoči in lahko dosegljivi
podatki. Pogosto se zato zgodi, da se izdelovalec analize stanja izgublja v množici opisov,
podatkov, pregledov, brez jasnega (ali vsaj jasno izraženega) cilja. A. Černe je opozoril, da
»bi veljalo zasnovati analize predvsem na podlagi selektivnega pristopa, opredeljevanja
prioritet, opredeljevanja ciljev za reševanje razvojnih problemov ter zasnove strategij za
doseganje ciljev« (Černe, 2002, str. 407).
Fizično stanje prostora je temeljni dejavnik, ki vpliva na razvoj poselitve. V zgodovini so
bile naravne razmere temeljni in nujni pogoj za razvoj naselja, z razvojem tehnologije pa je ta
dejavnik manj izključujoč, vendar še vedno eden najpomembnejših. Neupoštevanje naravnih
razmer se kaže pri mnogih težavah novejše poselitve, npr. gradnja na poplavnih območjih ali
območjih plazenja tal, gradnja na vetrovno izpostavljenih krajih ipd. Avtohtona poselitev ni
nikoli na krajih, na katerih bi pozidavo ogrožale poplave, plazovi, hudi vetrovi ipd. Prav tako
avtohtona pozidava ni nastala ne prestrmih krajih, kot je zdaj pogosto značilno za območja
razpršene gradnje, ki nastaja na strmih vinogradniških pobočjih ali na vrtačastem prostoru,
neprimernem za kmetijsko obdelavo. Kljub temu da sodobni gradbeni material omogoča tako
gradnjo, je pogosto gradbeno-tehnično slabo zgrajena, poseben problem pa je še vidna
razvrednotenost prostora.
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Slika 4: Primer neavtohtone poselitve, ki ne upošteva naravnih danosti prostora; Kriška vas
nad Višnjo Goro (vir: Strokovne podlage za SPRO Ivančna Gorica, delovno gradivo, Acer
Novo mesto, november 2004)
Kot je zapisano v Oceni stanja RS, se »zemljepisna pestrost in naravna razgibanost terena
kažeta v razvoju na vseh področjih življenja in dela: v gospodarskih strukturah, ozemeljski
razporeditvi prebivalstva, tipih poselitvenih območij, raznolikosti arhitekturnega oblikovanja
in policentričnega razvoja Slovenije sploh« (Ocena stanja..., 2001, str. 10).
M. Ravbar je navedel dejavnike, ki posredno določajo prostorsko zasnovo in smer širjenja
naselij. To so po njegovem mnenju »naravni dejavniki, kot so relief in vodotoki, pa tudi
kvalitetna kmetijska zemljišča, poplavna območja, pogoste smeri vetra, naklon pobočja,
stabilnost tal ipd.« (Zasnova poselitve v Sloveniji, 1995, str. 18).
Po A. Pogačniku pa so »glavni kriteriji primernosti za poselitvene površine naravni pogoji
(čisto in nehrupno okolje, ustrezen nagib, lega, nosilnost tal, nepoplavno, slabše kmetijsko ali
gozdno zemljišče, območja, ki niso varovana, ustrezna so območja s kvalitetnimi ambienti,
ustrezno infrastrukturo vsaj v bližini ipd.) in ustvarjeni pogoji (bližina delovnih mest,
oskrbnih središč, razvitost prometnega, komunalnega, energetskega omrežja, deloma že
pozidane lokacije, zunaj koridorjev infrastrukture, onesnaženih in zavarovanih območij ipd.)«
(Pogačnik, 1992, str. 59).
Analizo pravnega stanja razumemo kot pregled veljavnih prostorskih aktov (izhajajo iz
predpisov o urejanju prostora) in odlokov o varovanju (izhajajo iz predpisov o varstvu okolja,
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine) na območju, ki ga strokovne podlage
obravnavajo. Strokovna izhodišča so za te akte pomembna pri njihovi pripravi, ko pa že
veljajo, jih izdelovalec strokovnih podlag le evidentira in upošteva, za kar pa niso potrebni
posebno teoretično znanje in metode. V strokovni literaturi smo zasledili predvsem analize in
razlage veljavne zakonodaje in preostalih pravnih predpisov (še posebej novejših prispevkov,
ko se zakonodaja razmeroma hitro spreminja), ne pa tudi načina, kako obravnavati, kako se do
tega opredeliti pri pripravi prostorskih aktov oziroma strokovnih podlag zanje.
Analiza trga zemljišč je ključnega pomena za izvajanje zemljiške politike. Ta se po A.
Pogačniku »izvaja preko instrumentov civilnega prava (nakup, prodaja, menjava zemljišč) in
preko instrumentov javnega prava (urejanje, obdavčenje, stimulacije v obliki finančne
pomoči)« (Usmeritve in kriteriji..., 2001, str. 165).
Eden od ciljev zemljiške politike je po istem avtorju tudi »z usmerjanjem in regulacijo trga
stavbnih zemljišč s pomočjo davčnih instrumentov vplivati na usmerjanje poselitve, rast in
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razvoj naselij« (Usmeritve in kriteriji.., 2001, str. 165), kar je po našem mnenju ključni razlog
za opravljanje analize trga zemljišč v okviru strokovnih podlag za poselitev.
Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2004 pripravljalo priporočila za pripravo analiz
regionalnih trgov zemljišč, ki bodo podlaga za pripravo novih planskih aktov. Izdelovalci
strokovnih podlag za Priporočila za pripravo analiz regionalnega trga zemljišč so si zastavili
dva cilja tega priporočila: »spodbuditi in poenotiti pripravo analiz trga nepremičnin na
regionalni ravni za potrebe priprave prostorskih aktov in ukrepov aktivne zemljiške politike
na eni strani ter celovito seznanitev vseh zainteresiranih s problematiko trga nepremičnin v
določeni regiji na drugi strani« (Zakrajšek, 2004, str. 63). Popolna in enaka obveščenost vseh
je namreč ena ključnih prvin zemljiške politike.
Analiza trga zemljišč naj bi odgovorila na nekatera osnovna vprašanja o stanju in
predvidenem razvoju trga nepremičnin, njegovih osnovnih kazalnikih (cene, donosnost,
ne/zasedenost), dinamiki tega trga v preteklosti na obravnavanem območju, sprejetih in
predvidenih prostorskih aktih, zalogi zemljišč in njihovem stanju, količini in vrsti
povpraševanja, potrebnih ukrepih glede prostorskih aktov, zemljiške politike in preostalega.
Glede na zastavljena vprašanja naj bi analiza trga zemljišč za urejanje prostora vsebovala te
vsebinske sklope (povzeto po Zakrajšek, 2004, str. 64, 65):
1. Namen in območja analize
2. Ocena trga nepremičnin
3. Razlike trga nepremičnin po posameznih območjih
4. Spremembe rab zemljišč v preteklem obdobju
5. Stanje izkoriščenosti zemljišč
6. Ocena zaloge zemljišč
7. Pregled prostorskih projektov
8. Ocena potreb po zemljiščih
9. Predlogi ukrepov.
J. Dekleva je poenostavljeno pojasnil bistvo analize trga zemljišč, in sicer da »zajema analizo
ponudbe zemljišč po stopnjah opremljenosti, analizo povpraševanja na osnovi projekcij
razvoja in analizo cen zemljišč. Prostorski plan naj glede na predvidene tržne razmere
zagotavlja ustrezno ponudbo zemljišč« (Dekleva, 2004, str. 84).
Opozoril pa je tudi, da bo treba za pripravo navedenih analiz zagotoviti tudi ustrezno
usposabljanje občinskih strokovnjakov za prostor in razvoj komunalne infrastrukture.

3.1.2

Analiza razvojnih teženj, pobud in privlačnosti prostora

V ta tematski sklop smo združili tri vrste predpisanih analiz iz pravilnika, in sicer:
–
analizo teženj prostorskega razvoja občine, identifikacijo problemov in potreb,
–
analizo razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja ter
–
analizo razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v prostoru, iz katere so razvidne
različne možnosti prostorskega razvoja (analiza privlačnosti).
O težnjah prostorskega razvoja občine ter prepoznavanje težav in potreb je v strokovni
literaturi malo napisano, saj je ta vsebina neposredno vezana na prakso, sodelovanje občine,
za katero se pripravlja SPRO. Te vsebine je težko ločiti od razvojnih pobud javnega in
zasebnega sektorja, saj se nemalokrat izražajo prav v težnjah prostorskega razvoja občine
oziroma kot njene potrebe ali težave. Občine s tovrstnimi pobudami oziroma prav zaradi njih
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pripravljajo prostorske akte, naloga izdelovalca akta pa je, da jih evidentira, ovrednoti in
vključi v pripravo prostorskega akta (tudi) z analizo razvojnih potreb in možnosti – analizo
privlačnosti prostora.
Izdelovalci testnega primera SPRO so poudarili, naj se »vsebina in obseg strokovnih podlag
pripravita glede na zahtevnost ključnih prostorskih problemov, ki so opredeljeni v programu
priprave. Opredelitev ključnih prostorskih problemov občine je ena izmed obveznih vsebin
strokovnih podlag« (Izvedba testnega primera SPRO, 2002, str. 47).
A. Mlakar je prepoznavanje težav v prostoru prav tako označil kot eno ključnih prvin pri
pripravi prostorskih aktov. Kot najpogostejše je omenil medsebojno konfliktno namensko
rabo prostora, razvrednotenje in obremenitve v prostoru, premajhno ali neizkoriščenost
območij, prometno nedostopnost in komunalno neopremljenost, neizoblikovanost središč,
degradirana urbana območja, »pat« območja, pomanjkanje, zanemarjenost in neustrezno
razporeditev javnih, odprtih, zelenih in rekreacijskih površin ipd. Poleg zaznavanja problemov
so pomembni tudi trendi (želje) v prostoru ter naravnanost rešitev v aktih za reševanje teh
problemov (Mlakar, 2004, str. 2).
Analizi razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja je namenjene veliko pozornosti,
predvsem v povezavi z vključevanjem javnosti v postopke prostorskega načrtovanja, ki se v
zadnjem času vse bolj poudarja. Že v Oceni stanja RS je zapisano, da »družbena
sprejemljivost objektov in dejavnosti, ki posegajo v lokalno okolje, temelji na dejavni
udeležbi lokalnega prebivalstva pri soodločanju o načrtovanih posegih v okolje ... Cilj je
omogočiti vsem zainteresiranim stranem, da dejansko sodelujejo pri načrtovanju in
upravljanju prostora« (Ocena stanja..., 2001, str. 43).
Naraščanje pomena vključevanja javnosti kot vse očitnejša usmeritev k povečevanju pomena
in pogostosti sodelovanja javnosti pri odločanju na področju okoljskih in prostorskih zadev
sta obrazložila D. Pek Drapal in M. Drevenšek. Menita, da je »povečan interes oblasti za ...
učinkovitejšo participacijo javnosti ... posledica naraščajoče politizacije prostorskega
planiranja«, pa tudi v tem, da se kaže participacija javnosti kot »pomembno orodje za
upravljanje okoljskih sprememb in promocijo bolj »trajnostne« družbe« (Pek Drapal,
Drevenšek, 2001, str. 616).
Tudi D. Kos je poudaril, da ima »planiranje kot zgolj birokratsko strokovno delovanje malo
možnosti, da bi bilo uspešno ... Prevladujoča smer prenove planiranja je uvajanje
kolaborativnega oziroma soodločevalskega planiranja ... Osnovni cilj sodelovanja pri
planiranju je legitimizacija vedno bolj raznovrstnih interesov, iskanje učinkovite oblike
dialoga med predstavniki različnih interesov in vključevanje novih znanj v planerske
procedure« (Kos, 2003, str. 654, 655).
A. Zavodnik je sodelovanje različnih javnosti označila kot formalno obveznost države pri
prostorskem načrtovanju: »Problematika nastajanja reda v tako visoko kompleksnih sistemih,
kot je poselitev, ni odvisna le od države in politike, ki se pri njenem reševanju opira na
strokovna znanja. Država se mora vse pogosteje prilagajati nehierarhičnim odnosom znotraj
horizontalne mreže vseh akterjev (socialnih skupin, političnih strank, zasebnega podjetja,
lokalnih skupnosti, raznih združenj, društev in posameznikov), ki imajo izražen interes v
prostoru. Celo več: da bi svoje pravno formalne pristojnosti lahko izpolnila, si mora
sodelovanje teh akterjev zagotoviti« (Zavodnik, 1997, str. 126).
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Konkretno na obravnavo pobud pa se je osredotočil A. Mlakar v svojem prispevku o pripravi
SPRO in PRO. Meni, da bi morali prostorski načrtovalci »preseči logiko »ponudbenega«
urbanizma oziroma pasivnega prostorskega planiranja ... V odnosu do investitorjev in
pobudnikov naj bo ključno spoštovanje izhodišč strateških aktov. V aktih vseh pobud v
prihodnosti seveda ni moč predvideti, lahko pa predvidimo, kaj želimo s posameznim delom
mesta početi, na ravni urbanistične in krajinske zasnove to tudi prikazati, v ta območja
investicije usmerjati, na ravni prostorskega reda pa omogočiti dovolj širok manevrski prostor
za prilagajanje specifičnostim bodočih prostorskih ureditev ... Načrtovalska praksa mora še
opraviti prehod iz »predstavljanja« aktov javnosti v »sodelovanje« javnosti pri pripravi
prostorskih aktov« (Mlakar, 2004, str. 3).
Analiza razvojnih potreb se izdeluje na podlagi pobud. Iščejo se privlačni (ustrezni) prostori,
lokacije za posamezne dejavnosti, rabe, za katere je izražena potreba na obravnavanem
območju. Informacije o razvojnih potrebah mora dati občina oziroma razvojni subjekti (t. i.
developerji).
Z analizo privlačnosti prostora se opredelijo primerne lokacije za te dejavnosti, za katere so
izražene razvojne potrebe. Analizo privlačnosti so avtorji Terminološkega slovarja urejanja
prostora opredelili kot »postopek določanja potencialov za postavitev neke dejavnosti v
prostor« (TSUP, 2005).
V krajinski arhitekturi je razvita natančna metodologija za izdelavo analiz privlačnosti, in
sicer je precej sorodna oziroma se dopolnjuje z izdelavo analiz ranljivosti, ki je podrobneje
opisana v naslednjem poglavju. Analizi se izdelujeta, da bi poiskali ustrezne lokacije za
posamezne dejavnosti v prostoru, pri čemer naj bo zadoščeno razvojnim in varstvenim
interesom. Z analizo privlačnosti se poudarijo razvojni interesi, z analizo ranljivosti pa
varstveni. Izhodišče za izdelavo analize privlačnosti je opis dejavnosti, iskanje zakonitosti, ki
dejavnosti razporejajo v prostoru, iskanje meril, ki jim sledijo vlagatelji ipd. Strokovna
literatura in zakonodaja (PRS) sta skopi z natančnejšo razlago analiz privlačnosti. Praviloma
so obravnavane oziroma zgolj omenjane kot orodje, ki skupaj z analizo ranljivosti (ki pa je
zelo natančno razložena) privede do analize ustreznosti prostora.
3.1.3

Analiza ranljivosti prostora

Pravilnik predvideva zelo obširno vsebino analize ranljivosti prostora. Izdela naj se analiza
ranljivosti prostora, iz katere so razvidni vplivi posameznih dejavnosti na naravo, vključno z
biotsko raznovrstnostjo in naravnimi vrednotami, na bivanjsko okolje ter kulturno dediščino,
naravne vire, vključno z vplivi na razvojne možnosti kmetijstva, gozdarstva, vodnega
gospodarstva, rekreacije in turizma in drugih naravnih virov ter za regionalni in urbani
razvoj, da se optimira prostorski položaj načrtovanih dejavnosti.
Z analizo ranljivosti prostora oziroma okolja se ukvarjajo predvsem geografi in krajinski
arhitekti. Pri prvih je vodilna avtorica na tem področju dr. M. Špes, pri drugih pa dr. J.
Marušič in A. Mlakar. Opredelitve pojmov in načini izdelave analiz ranljivosti se med
strokama razlikujejo, temeljni cilj pa je enak: analize ranljivosti so preventivno orodje varstva
okolja.
Po M. Špes je ranljivost »lastnost okolja, od katere je odvisno, kako se bo to odzvalo na
načrtovane posege. Izhaja iz dosedanjih antropogenih obremenitev in danih regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti okolja, ki so zaradi pritiskov praviloma že zmanjšane« (Študija
ranljivosti okolja, 2002, str. 21).
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M. Ravbar govori o pokrajinski ranljivosti, in sicer jo opredeljuje kot »razmerje med
pokrajinsko občutljivostjo (regeneracijska sposobnost) in doseženo stopnjo obremenjenosti
(emisije, imisije).« Izdelana je »na podlagi ocen o regeneracijskih potencialih za zrak in vode
(dodatna kriterija sta lahko degradacija prsti in reliefa) ter ob upoštevanju obstoječe stopnje
onesnaženosti voda in ozračja« (Zasnova poselitve v Sloveniji, 1995, str. 108).
A. Mlakar je na splošno opredelil »ranljivost (ali občutljivost) kot stanje okolja, prostora,
zemljišča, pojava ali sestavine okolja, ki je lahko vzrok za nastanek negativnega vpliva, če bi
se določen poseg uresničil« (Mlakar, 2003, str. 1).
Ranljivost prostora je bila opredeljena že z Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), ki
sicer ne velja več, vendar je definicija lahko še vedno aktualna: »Ranljivost prostora je
izražena z možnimi negativnimi vplivi predvidene dejavnosti na naravne in z delom
pridobljene vrednote okolja« (17. člen).
J. Marušič razume analize ranljivosti oziroma ugotavljanje občutljivosti prostora kot »metodo,
s pomočjo katere ugotovimo bolj ranljive oziroma občutljive dele prostora« (Marušič, 2004,
str. 1).
J. Marušič je razčlenil tudi uporabo pojmov ranljivost prostora in ranljivost okolja.
Dvojnost izhaja iz časa, ko je prostorska zakonodaja govorila o ranljivosti prostora, okoljska
zakonodaja pa o ranljivosti okolja, s tem da ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ali obe
zakonodaji pod pojmom prostor oziroma okolje razumeta isti pojav.
Pravi, da je »analize ranljivosti ... mogoče prepoznati v dveh različnih oblikah preventivnega
okoljevarstvenega delovanja: upravljanje okolja in urejanje prostora.« V okviru prvega se
kaže kot »tehnološka« ranljivost, ki izhaja iz okolja, v okviru drugega pa kot »prostorska«
ranljivost, ki izhaja iz človekove dejavnosti. Kot je razložil J. Marušič: »Enkrat optimiramo
tehnologijo, vendar imamo prostor kot konstanto, drugič optimiramo lokacijo, prostorski
položaj neke dejavnosti ali posega, toda v tem primeru imamo tehnologijo za konstanto«
(Vključevanje analiz ranljivosti..., 2004, str. 4).
Predstavil je tri načine izdelave analiz ranljivosti, v katerih se ranljivost ugotavlja za različne
prvine prostora oziroma okolja:
–
veliko analiz ranljivosti, ki so se pripravljale pri načrtovanju različnih prostorskih
ureditev, izhaja iz reševanja treh skupin okoljevarstvenih interesov, ki se v družbi oblikujejo v
odnosu do okolja: varstvo narave, varstvo virov in varstvo bivalnega okolja;
–
študije ranljivosti okolja, ki so se izdelovale v geografskih krogih ter na podlagi
prejšnjega zakona o varstvu okolja, praviloma analizirajo posamezne dele okolja: relief, zrak,
prst, vodo;
–
primerjalne študije za infrastrukturne objekte pa praviloma vključujejo dve poglavji, ki
obravnavajo prostorskookoljski vidik: vplive na okolje in vplive na regionalni in urbani razvoj
(torej sestavini prostora).
Ugotovil je, da zajema študija ranljivosti prostora, kot je opredeljena v zdaj veljavnem
pravilniku o SPRO »znatno večji obseg obdelovanih okoljsko prostorskih vsebin, kot pa bi jih
obsegale študije ranljivosti okolja, izdelane na podlagi prejšnjega Zakona o varstvu okolja«,
kar je ocenil kot pozitiven premik v razumevanju analiz ranljivosti v okviru prostorskega
načrtovanja (Vključevanje analiz ranljivosti..., 2004, str. 8, 9).
Kljub razlikam pri opredeljevanju pojma ranljivosti in njegovem navezovanju na prostor
oziroma okolje, je namen izdelave študij oziroma analiz ranljivosti pri obeh strokah precej
podoben.
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Po Špesovi je namen študije ranljivosti »prikazati stopnjo ranljivosti okolja kot celote in
njegovih pokrajinotvornih sestavin« (Študija ranljivosti okolja, 2002, str. 11) oziroma gledano
z vidika urejanja prostora »z optimalnim številom kazalcev in kriterijev oceniti ranljivost
okolja in njegovih sestavin za potrebe načrtovanja bodočih posegov v okolje in usmerjanje
prostorskega razvoja v izbrani pokrajinski enoti« (Špes, 2002, str. 586).
J. Marušič pa ga je opredelil takole: »Bistveni namen analize ranljivosti je opredeljevanje
delov prostora, kamor naj ne bi umestili določene dejavnosti ali določenega posega in s tem
iskanje mesta, kjer bo določena dejavnost sprejemljiva tudi z vidikov varstva okolja«
(Vključevanje analiz ranljivosti..., 2004, str. 5).
A. Mlakar je ob podobni razlagi dodal še, da »ranljivost torej še ne pove, kje naj bi dejavnost
ali poseg postavili v prostoru. Da bi opredelili možna mesta za dejavnost v prostoru, je treba
prostor vrednostno členiti tudi v pogledu meril privlačnosti, ki jih postavlja dejavnost oziroma
poseg v prostor« (Mlakar, 2003, str. 1).
Analize ranljivosti so mogoče na različnih ravneh prostorskega načrtovanja na strateški,
izvedbeni, državni, regionalni in občinski. Pri pripravi strategije prostorskega razvoja občine
je mogoče na podlagi analize ranljivosti opraviti različne naloge:
–
»opredelitev območij, kamor naj se ne umeščajo posamezne dejavnosti ali prostorske
ureditve oziroma ne širi poselitveno območje;
–
lokacijske izboljšave posameznih infrastrukturnih in drugih prostorskih ureditev –
iskanje in primerjava alternativnih lokacij, tras;
–
členjenje prostora na funkcionalne enote;
–
opredelitev območij kompleksnega, strateškega varstva,
–
izvedba celovite presoje vplivov na okolje« (ki je zahtevana po Zakonu o varstvu
okolja) (Vključevanje analiz ranljivosti..., 2004, str. 30).
Na strateški ravni prostorskega načrtovanja je analiza ranljivosti pomembna kot način iskanja
lokacije za posamezno dejavnost ali poseg, medtem ko je na podrobnejših ravneh načrtovanja
predvsem osnova za opredeljevanje tehnoloških oziroma prostorsko ureditvenih izboljšav
oziroma usmeritev (Vključevanje analiz ranljivosti..., 2004).
Za izdelovanje analiz ranljivosti sta razviti celoviti metodologiji, ki ju bomo skušali v
nadaljevanju na kratko, le v osnovnih potezah predstaviti ter opozoriti na temeljne razlike in
podobnosti.
V geografiji je razvita metodološka zasnova študij ranljivosti okolja, ki »temelji na načelih
sonaravnosti in ohranjanju ekosistemske stabilnosti oziroma odpornosti, ki omogoča, da se ob
kratkotrajnih zunanjih vplivih (šokih) narava sama obnavlja ... Na eni strani vrednotimo
naravnogeografske kazalnike, ki opredeljujejo nosilnost okolja in njegovih sestavin oziroma
njihovo samočistilno, nevtralizacijsko sposobnost, na drugi strani pa dosedanje človekove
posege v to okolje, spremembe v rabi tal in naravnih virov oziroma stopnjo obremenjenosti ali
splošno onesnaženost in degradacijo« (Študija ranljivosti okolja 2002, str. 11 in Špes, 2002,
str. 587).
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Slika 5: Vsebina in delovne faze študije ranljivosti okolja (vir: Študija ranljivosti okolja,
2002, str. 10)
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»Namen študij je prikazati stopnjo ranljivosti okolja kot celote in njegovih pokrajinotvornih
sestavin, zato podrobneje analiziramo zrak, vode (površinske in podtalnico), relief z litologijo,
prst in naravno vegetacijo (gozd). Družbenogeografske karakteristike in osnovne značilnosti
pokrajinske rabe prostora pa obravnavamo v funkcijski povezavi s stanjem
naravnogeografskih pokrajinotvornih elementov oziroma njihove pokrajinske učinke z vidika
ocenjevanja obremenjenosti (emisije, ostale obremenitve in motnje kot posledica človekovih
dejavnosti)« (Študija ranljivosti okolja, 2002, str. 11 in Špes, 2002, str. 588).

Slika 6: Primer karte ranljivosti: Skupna ocena ranljivosti okolja v mestni občini Koper z
vidika zraka (vir: Študija ranljivosti okolja, 2002, str. 123)

V krajinski arhitekturi je razvita metodologija s pomočjo izdelave modelov ranljivosti, ki
vključuje (povzeto po Vključevanje analiz ranljivosti..., 2004):
1. opredelitev območja obdelave,
2. členitev prostora na homogene enote,
3. opredelitve v zvezi s posegom oziroma dejavnostjo,
4. opredelitve v zvezi z okoljem,
5. izbor modelov,
6. konceptualizacijo modela in opredelitev meril,
7. izbor pomembnih podatkov,
8. vrednotenje,
9. združevanje ocen,
10. grafično predstavitev modela,
11. združevanje modelov ranljivosti – skupna ranljivost sistema okolja za posamezen poseg.
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Slika 7: Zasnova modela ranljivosti (vir: Vključevanje analiz ranljivosti..., 2004, str. 72)
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Slika 8: Primer modela ranljivosti: Iskanje območij za usmerjanje prostorskega razvoja
predelovalne industrije v MO Ljubljana (vir: Vključevanje analiz ranljivosti..., 2004, str. 31)
Predstavljeni metodologiji se precej razlikujeta, temeljna razlika je členitev prostora na enote,
za katere se ugotavlja ranljivost.
V geografskem pristopu so to sklenjene, vnaprej znane enote, poligoni, imenovane
pokrajinskoekološke enote. Pokrajinskoekološka členitev upošteva prevladujoče nosilne
elemente okolja, torej tiste, ki imajo večji vpliv tudi na človekovo delovanje in pokrajinsko
rabo (npr. relief, litološka zgradba, podnebje, hidrološke značilnosti, prst ipd.). Za izdelavo
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študij ranljivosti okolja na lokalni ravni je Slovenija razčlenjena na 223 pokrajinskoekoloških
enot, merila regionalizacije pa omogočajo tudi nadaljnje podrobnejše členitve ali pa njihovo
združevanje v pokrajinske tipe.
V krajinski arhitekturi je prostor členjen na celice enakih velikosti (npr. 100 x 100m, 25 x
25m ipd.), uporablja se rastrski sistem členjenja prostora. Vsaka celica pomeni osnovno
informacijsko enoto in postane posebne vrste homogena prostorska enota. Velikost celice se
prilagaja vrsti posega, osnovno vodilo je, naj bo celica vsaj tako majhna, kot znaša velikost
posega, za katerega se analiza ranljivosti izvaja.
Druga pomembna razlika je v tem, da analize ranljivosti v geografiji izhajajo iz pokrajine in
njene nosilne zmogljivosti, v krajinski arhitekturi pa iz posameznih posegov oziroma
dejavnosti (odvisna od posega v prostor, ne le od kakovosti okolja). Geografska metoda izhaja
iz (prejšnjega) Zakona o varstvu okolja, krajinska pa iz prostorske zakonodaje.
Za oba načina so značilne izdelovanje karte ranljivosti za posamezne prvine in skupne
ranljivostne karte. V geografiji so ocene ranljivosti posameznih sestavin okolja (zrak, vode,
relief, prst, gozd) osnova za sintezno oceno ranljivosti pokrajinskoekološke enote v celoti. V
krajinski arhitekturi pa se posamezni modeli ranljivosti nanašajo na skupine sestavin okolja
(varstvo narave, varstvo virov in varstvo bivalnega okolja) za posamezno dejavnost oziroma
poseg ter so osnova za skupno karto ranljivosti, ki se prav tako nanaša na posamezno
dejavnost oziroma poseg in ne na prostor nasploh.
Skupno je tudi to, da se pri obeh pri vrednotenju uporabljajo interakcijska matrika, natančno
določeni (izbrani) kazalniki ter večstopenjska (4 oziroma 5) lestvica ocenjevanja stopnje
ranljivosti.

3.1.4

Druge analize pri obravnavi celotne občine

Pravilnik dopušča možnost, da izdelovalec SPRO izdela tudi druge analize prostora, za katere
se v postopku priprave prostorske strategije ugotovi, da so pomembne za odločitve o
prostorskem razvoju občine.
S tem je izdelovalcu strokovnih podlag omogočeno ali pa celo naloženo, da se prilagodi
obravnavanemu prostoru (občini), da poišče tiste vsebine, ki so na tem območju ključne ali
posebne, jih preuči in ustrezno vključi v strokovne rešitve.
Med množico različnih tem, ki se pojavljajo v strokovni literaturi in obravnavajo prostorske
analize zaokroženih območij (krajevnih skupnosti, občin, regij, države), smo kot najpogosteje
izpostavljene in ključne za odločanje o prostorskem razvoju občine na strateški ravni spoznali
te:
a) obravnava območja v širšem prostoru
Že ZUreP-1 med posebnimi določbami o pripravi SPRO in PRO v 68. členu zavezuje, da
morajo biti o pripravi teh dveh dokumentov posebej obveščene tudi sosednje občine, da lahko
v postopku priprave dajejo predloge in mnenja o prostorskih ureditvah, ki lahko vplivajo na
njihovo urejanje prostora.
Ob sprejetju Strategije prostorskega razvoja Slovenije je V. Lavrenčič med drugim poudarila,
da se bodo morale za opredelitev vizije prostorskega razvoja (ki je po njenem mnenju
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najpomembnejši del SPRO) »občine med seboj temeljiteje povezovati, saj za posamezno
območje občine ni mogoče opredeliti neodvisne vizije prostorskega razvoja, ki bi imela
dolgoročni značaj« (Lavrenčič, 2004, str. 3).
Izdelovalci testnega primera SPRO so prav tako ugotovili, da je ena obveznih vsebin
strokovnih podlag tudi umestitev območja občine v širši in ožji prostor, vendar se je ta
ugotovitev pri oblikovanju in sprejemanju pravilnika o SPRO nekje izgubila. Edina določba,
ki bi lahko pomenila vključevanje območja obravnave v širši prostor, je ena od nalog
pripravljavca SPRO, ki mora med drugim poskrbeti, da so o pripravi prostorske strategije
obveščene sosednje občine oziroma tiste občine, ki jih zadevajo predvidene prostorske
ureditve (34. člen pravilnika).
V uvodnih poglavjih smo opredelili pojem poselitve kot sistem, in sicer kot odprt sistem. Kot
je zapisal M. M. Klemenčič, lahko »vsak sistem lahko obravnavamo kot del drugega,
splošnejšega, ki ga imenujemo nadsistem. Vsak sistem lahko preučujemo z dveh aspektov:
kot element nadsistema in kot samostojni sistem. V prvem primeru posvečamo pozornost
zunanjim povezavam sistema in njegovim funkcionalnim lastnostim, v drugem pa notranjim
povezavam in njegovim strukturnim lastnostim« (Klemenčič, 1987, str. 36).
Izhajajoč iz tega lahko ugotovimo, da se poselitev na obravnavanem območju povezuje s
sosednjimi območji, da so vplivi vzajemni in da poselitve na enem območju ne smemo in ne
moremo načrtovati brez poznavanja in upoštevanja značilnosti sosednjega oziroma širšega
območja. Nujno je torej, da se pri izdelavi strokovnih podlag obravnavano območje umesti v
širši prostor, da se njegova lega oziroma položaj opredeli in ovrednoti.

b) razpršena gradnja, črna gradnja
O razpršeni gradnji in črnograditeljstvu je v strokovni literaturi mnogo prispevkov, od takih,
ki ju zgolj zaznavajo in opisujejo, do drugih, ki ga že opredelijo kot problem, ki ga je treba
reševati, nekateri avtorji pa so skušali že dati bolj ali manj konkretne predloge za njegovo
reševanje. Osredotočili smo se predvsem na slednje, najprej pa je treba navesti nekaj
temeljnih opredelitev in pojasnil.
Opredelitev pojma razpršene gradnje je veliko, kot najbolj povedno pa smo spoznali
opredelitev V. Drozga: »Razpršena gradnja je oblika zazidave iz novejšega obdobja, ki
predstavlja neracionalno izrabo prostora. Neracionalnost se kaže v neupoštevanju značilnosti
avtohtone poselitve (položaja in oblike) ter neupoštevanju urbanističnih izhodišč urejanja
prostora in razmeščanja objektov« (Urejanje prostora z vidika razpršene gradnje, 1996, str.
13).
Omenimo še zelo slikovito razlago V. B. Mušiča o pojavu, vzrokih in posledicah razpršene
gradnje, ki je stara že 25 let, vendar še danes aktualna: »Težnje fizičnega razvoja naselij in
stanje okolja skrbijo danes slehernega občana, čeprav se taisti slehernik, kadar gre za njegovo
osebno prizadetost, obnaša tako, kot mu tisti hip ustreza. Hišo si postavi na očetnjavi kar sredi
polja in po navadi tako, da se ne sklada z okoljem; zadovolji se z greznico, ki onesnažuje
podtalnico, ali celo z odvajanjem svojih odplak v bližnji potok; za vogal se vozi z osebnim
avtomobilom in soustvarja prometno gnečo ter troši gorivo ... Posledica je stihijsko razlivanje
naselij, onečejanje krajine in splošna degradacija okolja. Posledice pa so tudi družbene in
gospodarske. Odtujevanje ljudi med seboj in v sebi, rastoča sebičnost in neenakost vseh vrst,
izguba plodne zemlje, visoki prometni stroški in stroški izboljševanja okolja« (Mušič, 1980,
str. 27).
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Pojasniti je treba tudi razliko med izrazoma »razpršena poselitev, ki je sinonim za avtohtone
poselitvene oblike (samotne kmetije, zaselke in razložena naselja) ter razpršena gradnja, ki
pomeni razmeščanje objektov, ki ni v skladu z avtohtono gradnjo in urbanističnimi določili«
(Urejanje prostora z vidika razpršene gradnje, 1996, str. 10).
Mnogi avtorji govorijo o razpršeni gradnji v kontekstu črnih gradenj, vendar, kot opozarja
Drozg, »to nikakor nista sinonima, čeprav so njuni učinki v prostoru običajno isti« (Urejanje
prostora z vidika razpršene gradnje, 1996, str. 10). Črne gradnje so nedovoljeni posegi v
prostor, kar pa še ne pomeni nujno, da so tudi razpršeni, neracionalni, neavtohtoni in da
razvrednotijo prostor. Če niso taki, praviloma ne povzročajo težav v prostoru (razen
pravnoformalnih, ker so pač nelegalni). V večini primerov pa gre za hkraten pojav črne in
razpršene gradnje z zgoraj opisanimi značilnostmi, zato v okviru te naloge ta dva pojava
obravnavamo skupaj.
Pred sprejetjem Strategije prostorskega razvoja Slovenije so v Oceni stanja in teženj v
prostoru RS zapisali, da »povprečen slovenski državljan si želi živeti v enodružinski hiši z
vrtom ob robu majhne vasi ali majhnega mesta. Te večinske želje se v prostoru kažejo kot
razpršena poselitev in razpršena gradnja. Ta se je razvila že v tolikšni razsežnosti (skupaj s
črnograditeljstvom), da resno ogroža možnosti za vzdržno rabo prostora« (Ocena stanja ...,
2001, str. 14). Problem vsekakor obstaja, razširjen je po vsej državi, čeprav ima korenine na
povsem lokalni, celo posameznikovi ravni.
Naloga izdelovalcev strokovnih podlag je prepoznati območja razpršene gradnje, jih
ovrednotiti in dati usmeritve za njihovo sanacijo, urejanje, preprečevanje širjenja. Načine
prepoznavanja razpršene gradnje, pojavne oblike in usmeritve za urejanje smo povzeli po
naslednjih avtorjih:
V. Drozg ugotavlja, da razpršeno gradnjo določajo kvalitativna merila urejanja prostora, zato
natančnejša (kvantificirana) opredelitev ni mogoča. Treba jo je presojati v širšem kontekstu;
ne gre le za vprašanje, kje (lokacijski vidik), temveč tudi kako (prostorski vidik). Razširjenost
razpršene gradnje lahko ponazorimo le s posrednimi kazalniki, kot sta prikaz gostote
prebivalcev (kot najbolj reprezentativen kazalnik) in prikaz suburbaniziranih območij.
Mogoče je tudi z gostoto gradenj na prostorsko enoto prikazati gostoto stanovanjskih hiš ali
pa grafično določiti območja razpršene gradnje s pomočjo aerofoto posnetkov.
Razpršena gradnja se pojavlja na celotnem poselitvenem območju, čeprav bi lahko glede na
nekatere (sicer slabo izražene) strukturne značilnosti opredelili te pojavne oblike: razpršena
poselitev, suburbanizirana območja in urbanizirano podeželje.
Pojavne oblike razpršene gradnje je Drozg opredelil na dveh ravneh:
–
»regionalni vidik oziroma razpršeno gradnjo na ravni pokrajine (naselja niso strnjena,
v enem kosu, temveč so posamezni objekti ali skupine objektov – deli naselij,
razmeščeni po širšem območju, pokrajini) ter
–
lokalni vidik oziroma razpršeno postavitev (položaj) objektov (med stanovanjskimi
objekti so kmetijska zemljišča ali druge oblike neurbane rabe površin).
Na lokalnem nivoju se pojavlja v naslednjih oblikah:
–
posamezne stanovanjske hiše ob obstoječih strnjenih naseljih,
–
skupine stanovanjskih hiš ob obstoječih strnjenih naseljih,
–
stanovanjske hiše v razloženih naseljih in zaselkih (na območjih razpršene poselitve),
–
manjše skupine objektov na novi lokaciji sredi kmetijskih zemljišč ali ob prometnici,
–
posamezne stanovanjske hiše ob starejši kmečki hiši,
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–
–

posamezne stanovanjske hiše na novi lokaciji sredi kmetijskih zemljišč ali ob
prometnici,
skupina stanovanjskih hiš na novi lokaciji, med katerimi je veliko prostih površin«
(Urejanje prostora z vidika razpršene gradnje, 1996, str. 3).

Za omejevanje razpršene gradnje je izdelal strategijo, ki temelji na treh sklopih:
1. preprečevanje nadaljnje razpršitve gradnje,
2. zaokroževanje in zapolnjevanje naselij ter
3. celostno urejanje naselij in pokrajine.
Predlagal je tudi ukrepe za uresničevanje te strategije, ki so: ukrepi zemljiške politike,
usmerjanje poselitve (redefiniranje ureditvenih območij naselij), izdelava PIN za zgoščevanje
gradnje in celostno urejanje naselij, natančnejše določbe o oblikovanju in umeščanju
novogradenj, poostren inšpekcijski nadzor, ozaveščanje javnosti ter finančni ukrepi in davčna
politika.

Slika 9: Razpršena gradnja na vinogradniškem območju pri Drašičih v Beli krajini (vir:
Strokovne podlage za SPRO Metlika, delovno gradivo, Acer Novo mesto, junij 2005)
M. Ravbar je v prispevku o črnih gradnjah prepoznal tri skupine črnih gradenj v Sloveniji:
tiste, ki so izraz socialne bede, črne gradnje počitniških hiš ter stanovanjske hiše v obmestjih.
»Po socialnogeografskem razumevanju so črne gradnje tisti deli naselij, ki nastopajo v
razpršeni obliki in stihijsko ob specifičnih pogojih« (Ravbar, 1993, str. 466).
Glede reševanja nastalega problema pa pravi: »Nove življenjske razmere podpirajo
razpršenost poselitve; vsi dosedanji poskusi države za preprečitev tega pojava so bili bolj ali
manj neuspešni ... Za politiko urejanja prostora niso najpomembnejše posledice v tem, da
spreminjamo zasnovo regionalnega razvoja in cilje, marveč v tem, da pripravimo spekter
ukrepov (meril) ter jih dosledno izvajamo. Poleg institucionalnih okvirov urbanističnokomunalne, socialne, zemljiške (rente), davčne ipd. narave bi kazalo še posebno pozornost
nameniti izračunom stroškov razpršene gradnje, ki so bili v Sloveniji iz neznanih razlogov ves
povojni čas zanemarjeni« (Ravbar, 1993, str. 471, 472).
V. B. Mušič je ob dogodkih v začetku 90. let, ko je problem črnih gradenj najbolj odmeval v
javnosti (rušenje nekaterih črnih gradenj) pozval, »da se bo treba lotiti široko zasnovane in
temeljito pripravljene akcije, ki bo upoštevala vseh pet večkrat navedenih strategij za
implementacijo vsakršne politike za varstvo in oblikovanje okolja:
1. zakonodajo in druge institucionalne okvire,
2. finančno-ekonomske obligacije,
3. urbanistično-tehnične rešitve,
57

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

4. vzgojo in izobraževanje,
5. sodelovanje na ravni krajevne skupnosti« (Mušič, 1993, str. 448, 449).
P. Gabrijelčič in A. Fikfak ugotavljata, da je že »najizrazitejša značilnost slovenske poselitve
veliko število naselij in zaselkov v primerjavi s številom prebivalcev in površino države: 44 %
od približno 2 milijona prebivalcev živi v 88 naseljih z več kot 2000 prebivalci, kar
predstavlja samo 1,46 % naselij; vsi drugi prebivajo v preostalih 5797 manjših naseljih in
zaselkih ... Kljub navidezni stihiji ugotavljamo, da se prebivalci in zgradbe zgoščajo v že
obstoječih gostih urbanih območjih, razpršenost pa se nadaljuje tam, kjer je že obstajala, in
tako le dograjuje oziroma nadaljuje že obstoječe poselitvene vzorce ...
Razpršena gradnja, katere najznačilnejši predstavnik je nedvomno lastniška enodružinska
hiša, je bila v slovenskem strokovnem in političnem okolju sicer tolerirana, hkrati pa
kategorično obsojana kot nekaj skrajno negativnega, kot občutljiva »tabu tema«, zato ni
naključje, da v Sloveniji še ni bila izdelana resna raziskava, ki bi skušala objektivno in
argumentirano ugotoviti njene prednosti in slabosti (kompleksna vrednostna analiza in
razvojni potenciali) ...
Zaradi načelne abstinence stroke in njenega političnega oportunizma ter sprenevedanja se je
strokovni kontroli izmaknil pomemben gradnik današnjega poselitvenega vzorca, ki bi lahko
že ob minimalni strokovni podpori oblikoval kvalitetne in slikovite urbano krajinske
ambiente« (Gabrijelčič, Fikfak, 2002, str. 13, 14).

3.1.5

Vrednotenje in strokovne rešitve

Na koncu seznama predpisanih analiz pravilnik nalaga: na podlagi različnih razvojnih
možnosti in analize ranljivosti se opravi vrednotenje in predlog izbire najustreznejših
strokovnih rešitev. Izbrani predlog strokovne rešitve se podrobneje strokovno obdela v
predlogu prostorske strategije.
Precej nejasno je opredeljeno, kakšno vrednotenje naj bi se opravljalo. Iz strokovne literature
lahko razberemo predvsem dva mogoča načina vrednotenja prostora, ki vodita k izbiri
najustreznejše strokovne rešitve.
To je lahko vrednotenje variant, ki so izdelane kot različne možnosti razvoja obravnavanega
območja (različni scenariji razvoja), lahko pa vrednotenje prostora izhaja iz analize ranljivosti
za posamezne dejavnosti oziroma posege, za katere se izdelata še analiza privlačnosti in
ustreznosti prostora.
Pomen izdelave variantnih rešitev ter njihovega vrednotenja, da se izbere ustreznejša varianta,
je poudarjen pri več avtorjih.
A. Mlakar je izdelavo variant povezal (in utemeljil) z družbeno sprejemljivostjo posega v
prostor: »Za uspešnost presoje ustreznosti prostorske ureditve je odločilnega pomena, da je
predlog posega podan v alternativah. Sprejemljivosti določenega posega v družbi ni moč
opredeliti, če niso znane druge možnosti uresničitve tega posega« (Mlakar, 2004, str. 2).
A. Pogačnik je pri obravnavi prebivalstva in naselitvene rabe prostora navedel precej
natančno razlago za vrednotenje variant pri iskanju novih poselitvenih površin: »Alokacije
novih poselitvenih površin izvedemo variantno, po različnih konceptih razporeditve naselij,
delovnih mest, prometne infrastrukture in centralnih funkcij ... Variante vrednotimo glede na
porabo površin (zlasti izgubo kmetijskih, gozdnih, rekreacijskih zemljišč), treba gradnjo (in s
tem stroške) prometne, komunalne in energetske infrastrukture, centrov ipd. Upoštevamo že
58

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

vložena sredstva, lastništvo zemljišč, možnost pridobitve, višino odškodnin itd. Na tej podlagi
izberemo najbolj ustrezno varianto« (Pogačnik, 1992, str. 60, 61).
Širšo in zapletenejšo raven oblikovanja variant pa je umestil v oblikovanje sinteze v
prostorskem načrtovanju. Po opredelitvi izhodišč in ciljev prostorskega razvoja »začne
prostorski planer izdelovati variantne zasnove plana ... Pri tem gre od bolj fiksnega k bolj
variabilnemu (planibilnemu), od bolj pomembnih prostorskih lokacij do manj pomembnih, od
površinsko obsežnejših k manjšim itd. ... Starodavna raba prostora se vedno znova izkaže kot
upoštevanja vredna, saj uravnovešeno uporablja in obnavlja naravne vire ter zagotavlja
simbiozo človeka in naravnega okolja« (Pogačnik, 1992, str. 142).
Slika prikazuje nekaj teoretičnih možnosti organizacije prostora, ki se kažejo pri oblikovanju
variant:

Slika 10: Primer izdelave variant prostorskega razvoja (vir: Pogačnik, 1992, str. 143)
Drug način vrednotenja prostora izhaja iz analiz ranljivosti prostora. Kot eno od opravil, ki jih
je mogoče izvesti na podlagi rezultatov analize ranljivosti, je J. Marušič navedel tudi
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»opredeljevanje in primerjava variant – analiza ranljivosti služi izboru okoljsko najbolj
sprejemljive alternative posega« (Vključevanje analiz ranljivosti..., 2004, str. 116).
Da bi neko dejavnost čim ustrezneje umestili v prostor, se poleg analize ranljivosti izdela še
analiza privlačnosti prostora, z njunim soočenjem pa nastane analiza ustreznosti prostora, ki
ovrednoti prostor tako, da da najbolj optimalne lokacije za umestitev določene dejavnosti
(povzeto po Marušič, 2004). Slabša stran tovrstnega vrednotenja je, da se lahko opravi le za
posamezne dejavnosti, ki jih je treba predhodno izbrati (ključne, najpomembnejše), in ne za
prostor kot celoto.
Ko obravnavani prostor ustrezno ovrednotimo (z izbiro najustreznejše variante ali z izdelavo
analiz ustreznosti prostora ali še na kakšen drug način), oblikujemo vizijo prostorskega
razvoja oziroma strokovne rešitve. Te so cilj, zaradi katerega sploh opravljamo analize in
strokovne podlage. S strokovnimi rešitvami vstopamo v formalni postopek priprave
prostorskih aktov, v skladu s pravilnikom se izbrana strokovna rešitev podrobneje obdela v
predlogu SPRO.
Po mnenju V. Lavrenčič je vizija prostorskega razvoja »najpomembnejši del SPRO kot
strateškega prostorskega akta. Temeljiti mora na primerjalnih prednostih, prostorskih
možnostih in omejitvah občine v širšem prostoru ter izhodiščih iz SPRS« (Lavrenčič, 2004,
str. 3).
A. Pogačnik je prav tako poudaril, da je »sinteza prostorskega plana ključni in najtežji del
procesa celotne izdelave; ... proces sinteze je v mnogočem individualen, neponovljiv,
specifičen za določeno nalogo oziroma prostor.« (Pogačnik, 1992, str. 138).
Glede vsebine tega zaključnega dela strokovnih podlag pa pravi, da naj se »prostorski planer
skuša v sintezi čim bolj približati idealu neke krajine (regije, dežele), kjer optimalno izkoristi
naravne vire, jih uskladi z razvojnimi potrebami in umesti dejavnosti na naravno najbolj
primerne lokacije ... Temelj metodologije sinteze v planiranju prostora je torej v ekološko
sprejemljivem ravnovesju vseh aktivnosti v prostoru ... Raba površin naj bo torej optimalna
kombinacija, ki bo ustvarjala polivalenten, pluralen, raznolik prostor in bo hkrati poudarjala
njegove specifike« (Pogačnik, 1992, str. 142–145).
A. Mlakar je vizijo prostorskega razvoja (oziroma koncept) še natančneje opredelil, kaj vse
naj vsebuje, na katera vprašanja mora odgovoriti: »Cilji prostorskega razvoja morajo biti
jasno odraženi v konceptu razvoja, ki naj odgovori na prostorsko načrtovalska vprašanja, kot
so: kaj bomo s posameznim delom občine počeli v prihodnje, kje gradimo, zgoščamo naselje,
kje ga ohranjamo in kje spreminjamo v programskem in fizičnem smislu, kje puščamo ali na
novo umeščamo »naravo«, javne, odprte in zelene površine, kako povezujemo prostor, kako
izboljšujemo bivalno kakovost, kaj še rešujemo poleg zgornjega – katere dejanske probleme,
probleme, ki so ovira do realizacije ciljev ali morebitne probleme, ki jih prinašajo nove
prostorske ureditve« (Mlakar, 2004, str. 2).
Tudi izdelovalci testnega primera SPRO so ugotovili, da morajo biti del strokovnih podlag
tudi strokovne rešitve za izdelavo predvidenih usmeritev prostorskega razvoja občine.
Praviloma naj bodo izdelane variantno, vsaj v skupnem, strateškem delu. Posamezne zasnove
poselitve, infrastrukture in krajine se lahko izdelajo na podlagi že izbrane variante. (Izvedba
testnega primera SPRO, 2002).
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3.2

OBRAVNAVA POSAMEZNIH NASELIJ

Naslednji sklopi vsebin strokovnih podlag se nanašajo na obravnavo posameznih naselij, ki
naj bi bila bolj poglobljena kot obravnava celotnega prostora občine. Pravilnik predvideva
izdelavo dodatnih analiz za posamezna naselja oziroma skupine naselij, ki smo jih združili v
te vsebinske sklope:
3.2.1

Analiza demografskih in socialnih razmer v naselju

Podatke o demografskih in socialnih razmerah spremlja statistika in so praviloma lahko
dostopni in razmeroma ažurni. Podatki za posamezna naselja so dostopni v publikacijah (ali
spletnih straneh) Statističnega urada RS, lahko pa jih imajo tudi občine same na razpolago.
J. Malačič našteva in razlaga številne značilnosti prebivalstva, s katerimi se podrobneje
ukvarjata demografija in socialnoekonomsko raziskovanje. Najosnovnejši podatek je število
prebivalcev, drugi pa so še geografska (prostorska) razporeditev, spol, starost, zakonsko
stanje, staranje prebivalstva, ekonomska aktivnost, razporeditev po dejavnostih in poklicu,
urbaniziranost prebivalstva, pismenost in izobrazba, narodnost, jezik in vera. Med osnovne
demografske pojave pa uvršča poročnost, rodnost, smrtnost in migracije (Malačič, 1993).
Vse te značilnosti in pojavi pa ne vplivajo neposredno na prostorski razvoj naselij, zato je
treba med njimi izbrati tiste, s katerimi najbolje opredelimo stanje v demografskem in
socialnem razvoju, in gibanja, ki se neposredno izražajo v prostoru.
M. Ravbar je kot dejavnike, ki najodločilneje vplivajo na sodobno preobrazbo naselij, uvrstil
»hitro rast prebivalstva in zasebne stanovanjske gradnje, močno selitveno mobilnost
prebivalstva, intenzivno dnevno delovno migracijo delovne sile ter fizično preobrazbo naselij
kot posledico socialnega prestrukturiranja prebivalstva« (Zasnova poselitve v Sloveniji, 1995,
str. 78). Vsi našteti dejavniki so neposredno ali pa posredno povezani z demografskimi ali
socialnimi razmerami, kar vsekakor opravičuje oziroma celo zavezuje k njihovi natančni
analizi pri prostorskem načrtovanju naselja.
Sama analiza demografskih in socialnih razmer nam še ne pove dovolj, da bi lahko načrtovali
prostorski razvoj naselja. Treba je predvideti prihodnji razvoj števila in preostalih (prostorsko
pomembnih) značilnosti prebivalstva – npr. migracij, starostne strukture, aktivnosti po
dejavnostih ipd. Izdelujejo se ocene in projekcije prebivalstva, demografski modeli ipd.
L. Gosar s sodelavci opozarja, da je treba pri izdelavi projekcij prebivalstva paziti, za kaj se
uporabljajo. Ločevati je treba med demografskimi ocenami (ki pokažejo gibanje števila
prebivalcev) in med izračuni želenega, planskega stanja (ki pokažejo, kakšno stanje bi želeli
imeti v prihodnosti na tem območju) (povzeto po Gosar, Mihevc, Jakoš, 1998, str. 5).
A. Pogačnik trdi, da prostorsko planiranje poselitve izhaja prav iz demografske analize in
prognoze. Na podlagi izbrane najverjetnejše projekcije gibanja prebivalstva se izračunajo in
nato umestijo potrebne poselitvene površine. Zagotoviti je treba dovolj površin tudi za
maksimalno varianto razvoja poselitve (povzeto po Pogačnik, 1992, str. 57–59).
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3.2.2

Analiza dejanske in namenske rabe površin v naselju

Dejanska raba površin pomeni stanje v prostoru, namenska raba pa stanje, opredeljeno v
prostorskih aktih. Pri pripravljanju prostorskega akta določevanje namenske rabe sicer izhaja
iz dejanske, vendar naj bi jo presegla, pokazala naj bi tudi prihodnjo, dolgoročno rabo
prostora, ki naj bi ji dejanska raba sledila, če bo seveda razvoj naselja sledil začrtanim
smernicam v prostorskem aktu. Žal se je v praksi pogosto dogajalo (pri pripravi sprememb in
dopolnitev prostorskih planov občin), da se je namenska raba v planu »popravljala za nazaj«,
da se je dejanska raba prostora razvijala po svoje in je »načrtovanje« namenske rabe pomenilo
bolj ali manj le popravek, uskladitev planskega akta z dejanskim stanjem in vnos vsakokratnih
pobud za spremembe plana. S tem se je izgubljala osnovna vizija dolgoročnega razvoja
naselja, (pre)pogosto pa je zaradi posameznega, zasebnega interesa, postavljenega pred
dolgoročnim družbenim, nastala tudi nepopravljiva škoda v prostoru. Vzroka za to sta bila
vsaj dva: da je bila namenska raba v planu slabo določena (neživljenjsko, neracionalno,
neuresničljivo) in/ali da se pristojne službe pri dovoljevanju posegov v prostor niso (dovolj)
ozirale na prostorske akte oziroma nadzor nad posegi ni bil zadosten.
A. Pogačnik meni, da je »smisel urejanja prostora določati rabo površin« (Pogačnik, 1992, str.
38). Različne rabe prostora pa so med seboj lahko skladne (kompatibilne), delno skladne ali
pa neskladne (inkompatibilne) oziroma izključujoče. Ločimo še stalne, začasne rabe, povratne
in nepovratne rabe, prevladujoče rabe ipd.
Metoda za ugotavljanje dejanske (ali pa namenske) rabe površin je izdelovanje bilanc površin
(izražene v ha ali km2). »Iz prejšnjih bilanc ugotavljamo spreminjanje rabe in jo
napovedujemo v prihodnost« (Pogačnik, 1992, str. 39).
M. Ravbar poudarja pomen mešane rabe in ji daje prednost pred monofunkcionalnimi conami:
»Upadanje števila prebivalcev v mestih na račun nadpovprečne rasti v obmestjih je povezano
z naraščanjem števila delovnih mest v obmestjih, kar vodi k prostorskemu prepletanju funkcij
bivanja in dela. Postopoma se oblikuje mešana raba površin v širših urbaniziranih območjih
mestnih regij in ne le v mestih in/ali industrijskih središčih ... Decentralizirana mešana
namenska raba površin je lahko eden izmed možnih kompromisov med varčno (strnjeno) in
razpršeno poselitvijo. Načrtovanje mešane rabe namesto monofunkcionalnih con ustvarja
okolje za bolj raznoliko dejavnostno strukturo v mestnih regijah« (Ravbar, 2002, str. 12).
Po pravilniku naj bi se izdelala analiza namenske rabe površin, kakor je določena v veljavnih
prostorskih aktih. Vsebina take analize je torej nedvoumna, vir podatkov pa zagotovljen in
jasno določen (veljaven prostorski akt). Vprašanje je predvsem v stopnji natančnosti analize
(zgolj na strateški ravni ali »na parcelo natančno«) in metodološkem načinu (vrste in
razsežnosti posameznih namenskih rab se lahko evidentirajo grafično, tabelarno, opisno ipd.).
Smisel te analize je predvsem v ugotovitvi, ali so v naselju zastopane vse potrebne namenske
rabe prostora (glede na tip in funkcijo naselja) ter ali so jim namenjene ustrezne površine
(preveč ali premalo dimenzionirane in razporejene). Take ugotovitve pa že spadajo v sintezni
del, saj je zanje treba upoštevati še demografske razmere, gospodarsko stanje, vlogo v
omrežju naselij ipd. posameznega naselja.
M. Ravbar je opozoril, da je »sočasno z zasnovo poselitve potrebno stremeti k vzpostavitvi
potrebnih informacijskih podlag za planiranje (kar je v sedanjem času večinoma že
zagotovljeno, op. p.). Pogoje zanje mora hkrati z izdelavo geografskih informacijskih
sistemov vzpostaviti država, predvsem pa tekoče zajemanje namenske rabe in v njenem
okviru razvoj poselitvenih površin (po načelu: že pozidano-rezervirano-prosto)« (Zasnova
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poselitve v Sloveniji, 1995, str. 148). Omenjeno načelo lahko razumemo kot enega od načinov
za izdelavo analize namenske in dejanske rabe prostora.

3.2.3

Analiza notranje strukture naselij in gostote poselitve v naselju

Pravilnik zahteva izdelavo analize notranje strukture naselij glede vzorca grajenih struktur
naselja, izkoriščenosti zemljišč, pozidanosti s prikazom ustrezno izrabljenih, degradiranih,
ekstenzivno izrabljenih in nezazidanih zemljišč, sistema zelenih površin naselja ter analizo
gostote poselitve.
Z zgradbo in obliko naselij se je v geografiji poglobljeno ukvarjal (predvsem) V. Drozg, in
sicer predvsem z vaškimi naselji.
Opredelil je bistvene morfološke elemente (imenuje jih konstitutivne) agrarnih naselij, ki so:
– stanovanjska (kmečka) hiša,
– gospodarsko poslopje,
– prometnice,
– središče,
– lega in položaj.
Konstitutivni elementi so tisti elementi, ki naselje kot fizično tvorbo vzpostavljajo in s
katerimi lahko opredelimo bistvene poteze zgradbe in oblike naselja. Bistvo naselja je sicer
združeno v zgradbah, prometnicah in središču, vendar se na te elemente navezujejo še drugi,
ki izvirajo iz funkcije naselja in gospodarske dejavnosti, pa tudi od velikosti naselja (Drozg,
1995, str. 69, 70).
Zgradbo naselij je Drozg opredelil kot »sklop fizičnih elementov in njihovih odnosov ... gre
za odnos med konstitutivnimi elementi naselja in odnosi med njimi v reliefno različnih
pokrajinah in na območjih različne graditeljske kulture« (Drozg, 1995, str. 71).
Načine povezovanja teh elementov je prikazal v štirih skupinah:
– načini postavljanja objektov (posamič ali združeni, v gruči ali v nizu),
– načini speljave prometnic (razvejana ali nerazvejana osnovna prometnica, razvejane
enakovredne prometnice, razvejane neenakovredne prometnice),
– načini oblikovanja središča (izoblikovano, neizoblikovano središče, več središčnih
mest) in
– načini lociranja naselja (na ravnini, v dolini, na pobočju, na slemenu, skrito naselje,
dominantno naselje, naselje z arhitekturno dominanto).
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Slika 11: Primer obravnave zgradbe naselja; naselje Smokuč (vir: Drozg, 1995, str. 141)

Pozidanost oziroma izkoriščenost zemljišč sta kazalnika, ki sta neposredno količinsko
opredeljena. Gostota pozidave (oziroma faktorja zazidave – FZ) pove, koliko je neko
območje pozidano ne glede na število prebivalcev. Izražena je v odstotkih, in sicer je to
razmerje med površino stavbišča (S) in površino stavbnega zemljišča (A) (ki je stavbišče s
funkcionalnim zemljiščem). Izračunava se po obrazcu:
FZ = S/A x 100 %
Še nekoliko podrobnejši kazalnik je faktor izrabe zemljišča (FIZ), ki pokaže razmerje med
vsoto bruto etažnih površin (BEP) ter površino stavbnih zemljišč (A). Izračunava se po
obrazcu:
FIZ = BEP/A
(povzeto po Pogačnik, 1999, str. 119).
Degradirana urbana območja (DUO) je najbolj celovito obdelal J. Koželj. Pod pojmom
razvrednotenje urbanega območja si predstavlja »proces zmanjševanja vrednosti zemljišča,
ureditev, stavb in naprav na njem od višjega k nižjemu stanju uporabnosti, ki lahko vodi tudi
do opustitve predhodne aktivne rabe, ko jo je še mogoče obnoviti ali nadomestiti z drugo.
Skrajna stopnja procesa razvrednotenja je stanje, ko je urbano območje tako iztrošeno in
poškodovano, da na njem ni več mogoče vzpostaviti nobene ponovne rabe ali dejavnosti brez
zahtevne regeneracije, obširne sanacije oziroma celostne rekonstitucije območja« (Koželj,
1998, str. 15).
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Slika 12: Primer industrijskega degradiranega urbanega območja (vir: Koželj, 1998, str.
44)
Ugotovil je, da ni mogoče vnaprej izdelati modela, ki bi bil splošno veljaven za ugotavljanje
oblik in stopenj razvrednotenja, saj ga lahko obravnavamo le kot relativno entiteto
posameznega okolja v stalnem spreminjanju. DUO pomeni torej »spremenljivo sestavino
mesta, ki ni obstojna, vendar je prav zato trajna potencialna možnost za uvajanje sprememb in
preurejanje obstoječega« (Koželj, 1998, str. 15).
Razvojno gledano razlikuje funkcionalno in fiziognomsko stagnacijo območja, njegovo
postopno propadanje, prehodno rabo, opustitev vsakršne aktivne rabe območja oziroma
zavarovanje njegove navidezne rabe v špekulativne namene ter popolno opustitev rabe in
prepustitev območja propadanju.
Pri analiziranju razvrednotenih območij ugotavlja nepovratne oblike (vir izvorne rabe se za
vselej iztroši in je mogoča le vzpostavitev drugačne, nove rabe), povratne oblike (obstaja
možnost vzpostavitve ponovne rabe DUO v celoti ali delno) ter oblike, pri kateri se praviloma
trajno ohranjajo izvorne rabe DUO.
Postavil je tudi merila za ugotavljanje DUO, ki pa jih ni mogoče enotno in vnaprej opredeliti.
Tako kot vsaka empirična analiza je namreč tudi obravnava takega območja usmerjena k
vrednostni predpostavki in ni nikoli povsem znanstveno objektivna. Kakšen pomen ima in
kolikšen obseg mu lahko pripišemo, je odvisno tudi od opredelitve do teže problema. Merila
za njegovo ugotavljanje je mogoče izvesti iz analize posameznih vzrokov za njegovo
razvrednotenje. Po pomenu, ki ga imajo za nastanek pojava in odvijanje razvrednotenja, je
Koželj ta merila razvrstil v: ekonomska, funkcionalna in tehnološka, ekološka, urbanistična,
socialna in oblikovna. Po istih merilih lahko ugotavljamo tudi njegove pojavne oblike, pa tudi
posledice razvrednotenja, le da je vrstni red meril po pomembnosti drugačen (Koželj, 1998,
str. 20).
D. Plut je omenil predvsem pokrajinske degradacije, ki jo opredeljuje kot »preobrazbo okolja
s porušenim naravnim ravnovesjem zaradi prekomernega obremenjevanja ali/in zmanjšanja
samočistilne sposobnosti okolja (pokrajine) in njegovih sestavin.
... Degradacija geografskega okolja (v širšem pomenu) zajema zlasti:
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–

onesnaženost bivalnega okolja (naravnih sestavin – zrak, voda, prst, vegetacija
in relief ter prostorskih enot),
–
izčrpavanje naravnih virov (neobnovljivih in obnovljivih, zmanjšanje odprtega
prostora),
–
antropogene spremembe biogeokemičnega kroženja elementov (ogljika, kisika,
fosforja, dušika, žvepla itd.) in vode ter nastanek novih krogov umetnih snovi
(CFC, DDT, PCB itd.),
–
porušenje naravnega ravnovesja (ekosistemov, habitatov, vrst) in
zmanjševanje, ogrožanje opravljanja storitev okolja, ekosistemov,
–
razvrednotenje naravnih in kulturnih pokrajin, naravnih vrednot« (Plut, 2004,
str. 14).
Izoblikovanih je več metodoloških pristopov za preučevanje pokrajinske degradacije:
fizičnogeografski, ekosistemski, socialnoekološki, pokrajinskoekološki ter funkcijski
regionalnogeografski (Plut, 1995), ki pa jih na tem mestu ni smiselno podrobneje
predstavljati, ker bi to presegalo raven in namen naloge.
Medtem ko so degradirana urbana območja po Koželju predvsem kakovostno opredeljena in
vezana na naselja, je pokrajinska degradacija po Plutu vezana na celoten prostor ter se lahko
njene posledice oziroma stopnja razvrednotenja povsem količinsko (razen morda pri
socialnoekološkem pristopu) opredeljuje z množico kazalnikov. Pokrajinsko degradacijo in
degradirana urbana območja pa povzroči človek s svojimi dejavnostmi in nesonaravnim
delovanjem. Posledice tega nosita človek in narava, vendar je slednja velikokrat (na
razvrednotenem območju) onesposobljena za »popravilo škode«, tako da človek mora
popraviti stanje, ki ga je povzročil, pa naj bo to na odprtem prostoru ali v naselju.

Gostota poselitve je kazalnik, ki pove, koliko prebivalcev živi na enoto površine, po navadi
se izraža v številu prebivalcev na hektar ali pa na kvadratni kilometer.
J. Malačič je razložil pojem gostote poseljenosti takole: »Geografska porazdelitev
prebivalstva izraža razmerje med številom celotnega prebivalstva in ozemljem, na katerem to
prebivalstvo živi. Kadar tako opredeljeno naseljenost ozemlja obravnavamo neodvisno od
resursov tega ozemlja, jo izražamo z gostoto naseljenosti ali s številom prebivalcev na enoto
površine, največkrat kvadratni kilometer ... Namesto gostote poseljenosti se pogosto uporablja
ekonomska gostota. Različni koeficienti ekonomske gostote izražajo razmerje med številom
celotnega prebivalstva ali kake njegove subpopulacije in raznimi vrstami ekonomsko
uporabne površine, npr. obdelovalno ali samo orno zemljo ... Prostorske strukture se lahko
nanašajo na različne enote: statistični okoliš in katastrsko občino ali pa na večje enote, kot so
naselje, matični okoliš, občina, okraj, pokrajina, republika, država in kontinent« (Malačič,
1993, str. 16, 17).
Različne gostote poselitve nam kažejo različne tipe naselij ali delov naselij, prav tako
povečevanje oziroma zniževanje gostot kaže smer razvoja poselitve. M. Ravbar je v zvezi s
tem ugotovil, da se sodobna mesta širijo, ker težijo k manjši gostoti, to pa povzroča širjenje
suburbanizacije (Zasnova poselitve v Sloveniji, 1995).
A. Pogačnik je navedel orientacijske bruto gostote, ki se razlikujejo po velikosti in naravi
naselja, velikosti parcel, vrsti stanovanj itd. Upoštevati jih je treba pri določanju potrebnih
poselitvenih površin, izražene pa so s številom prebivalcev ali stanovanj na hektar.
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Tip naselja in stanovanj
na podeželju, v individualnih
prostostoječih nekmečkih hišah
v manjših mestih, v gostejši
individualni gradnji in deloma
nizki večstanovanjski gradnji
v srednje velikih mestih, kjer je
približno 50 % stanovanj v nizkih
blokih, stolpičih ipd.
v večjih mestih, kjer je nad 50 %
stanovanj v blokih, stolpnicah ipd.

Povprečna bruto gostota – v individualni
(preb./ha)
prostostoječi hiši
(preb./ha)

– v večstanovanjski hiši
(preb./ha)

40–60

40–60

100

50–60

150

150

60–80

250

250

100

300

Preglednica 1: Orientacijske bruto gostote za posamezne vrste naselij (vir: Pogačnik, 1992,
str. 59)
Orientacijske gostote poseljenosti so dobrodošla usmeritev pri načrtovanju nove poselitve.
Toda v Sloveniji je toliko različnih območij in tipov poselitev, da je težko slediti le tem štirim
poenostavljeno opredeljenim tipom. Poleg tega mora biti jasno navedeno, na katero površino
se nanaša povprečna gostota: na stavbna zemljišča v naselju, le na stanovanjske površine ali
celo na celotno statistično območje naselja (RPE). Lahko pa se prikažejo vsi kazalniki, pri
čemer je po našem mnenju najpomembnejši prikaz povprečne gostote na stavbnih zemljiščih
v naselju, ki lahko velja v okviru SPRO in/ali PRO kot razlog za usmeritev za doseganje
oziroma dovoljevanje določene gostote.
3.2.4

Analiza značilnosti prometne mreže in omrežja zvez v naselju

A. Pogačnik je zapisal, da ima »urbanistično planiranje prometa za svoj teoretični temelj
prometno študijo, ki kompleksno inventarizira, analizira in prognozira prometne tokove. Na
tej osnovi načrtujemo preureditev, rekonstrukcijo prometnih omrežij ali nova prometna
omrežja. Planiranje prometa danes ne temelji le na prometnih in gradbeno-tehničnih principih,
temveč enakovredno upošteva arhitektonsko-urbanistične, socioekonomske, psihološke,
ekološke, oblikovne in druge dejavnike« (Pogačnik, 1999, str. 182).
Pomen izdelave analize prometnega omrežja pri načrtovanju naselij je razviden tudi iz
Drozgove ugotovitve, da je »položaj naselij, posebno tistih s centralnimi funkcijami, določen
s smerjo in križišči prometnih poti v pokrajini. Naselje je v takih primerih zraslo z osnovnimi
prometnimi potmi (smermi), ne glede na prevladujočo zasnovo, ki je značilna za določeno
pokrajino« (Drozg, 1995, str. 75).
Drozg se je omejil predvsem na prometnice kot enega od konstitutivnih elementov naselja in
njihovo vlogo pri morfologiji (vaških) naselij. Prometnice je razčlenil po hierarhiji
(pomembnost, predvsem glede na funkcijo, širino, stopnjo obzidanosti, položaj) na:
– glavne ali osnovne prometnice,
– stranske prometnice ter
– poljske poti.
Zaradi velike raznovrstnosti oblik prometne mreže je določanje načinov speljave prometnic
težavno, zato je avtor uporabil shematični način, da je dosegel ključni namen, to je izluščiti
osnovno prometno shemo, na katero se je navezala razmestitev objektov. Z velikostjo naselja
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(in večanjem števila njegovih funkcij) se večata zapletenost in gostota prometnic. Zato je
pomembno poznati zgodovinski razvoj naselja ter s tem kronološki razvoj prometne mreže.
Značilno namreč je, da se je pri širjenju prometnega omrežja ohranjala njegova osnovna
zasnova (povzeto po Drozg, 1995, str. 75, 76).
A. Pogačnik k prometu v najširšem smislu prišteva poleg fizičnega prenosa oseb ali blaga še
prenos informacij (omrežje zvez, to so pošta, telefon, brezžične telekomunikacije ipd., ki se
predvsem v zadnjem času močno razvijajo in pojavljajo v vedno novih oblikah). Prometne
sisteme sestavljajo prometna omrežja, naprave ter prometna sredstva. Opredelil je več vrst
prometa:
–
glede na sredstvo, po katerem se odvija: kopenski, vodni, zračni (in s tem cestna,
železniška, vodna, zračna in druga prometna omrežja),
–
glede na potek prometa v državah, regijah, mestih: prehodni (tranzitni), notranji,
promet vmesnih stopenj (npr. delni tranzit, ciljni promet z izvorom v regiji in s
ciljem v mestu),
–
glede na dolžine poti: daljinski, primestni, lokalni,
–
glede na namembnost: osebni, tovorni,
–
glede na mobilnost: dinamični, statični (mirujoči),
–
glede na stalnost: stalni, občasni, urgentni (povzeto po Pogačnik, 1999, str. 181,
182).
Pri načrtovanju prometa v naseljih naj bi po Pogačniku težili k izpolnjevanju teh ciljev:
–
»čim večja diferenciacija prometnih sistemov in hierarhičnost omrežij,
–
povečanje deleža javnega prometa glede na osebni promet in izboljšanje njegove
kakovosti,
–
ločitev raznih vrst prometa glede na prometna sredstva, raven uslug, hitrost,
dolžino potovanj, težo tovora itd.,
–
ustrezna distribucija rabe in aktivnosti v mestu (ki naj čimbolj enakomerno
razporedi promet),
–
razbremenjevanje mestnih središč individualnega avtomobilskega prometa in
tranzita,
–
izboljšanje varnosti, hitrosti, udobnosti in drugih sestavin prometnih uslug,
–
zmanjševanje emisij, rizikov ekoloških nesreč, vzpodbujanje okolju prijaznih oblik
prometa,
–
zmanjševanje vidnih negativnih učinkov ali izboljšanje urbane oblike,
–
upoštevanje historičnih prometnih mrež, gradbenih linij, da ne prekinjamo
urbanega tkiva« (Pogačnik, 1999, str. 186).

3.2.5

Analiza možnosti prenove v naselju

V Oceni stanja je zapisano, da je treba »prenovo naselbinskih jeder povezati z razvojem
naselja kot celote, kot nalogo revitalizacije in rehabilitacije območja ... Pomembne so tudi
prenove naselbinskih jeder in ponovna uporaba sivih con znotraj strnjenih aglomeracij«
(Ocena stanja..., 2001, str. 17).
Ž. Deu se sklicuje na priporočila Carigrajske deklaracije, v kateri je (med drugim) širitev
naselij priporočena šele po uspešnem preoblikovanju obstoječih grajenih struktur, s tem pa je
postala prenova z vsemi svojimi specifičnimi oblikami (prenova kulturne dediščine, prenova
vseh, tudi novejših struktur, prenova degradiranih urbanih območij) neločljivi in celo
najpomembnejši del sodobnega oblikovanja naselij (Deu, 2001, str. 24).
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P. Fister je nekoliko razložil pomen pojma prenove, ki se je v obdobjih spreminjal. Najprej
je bila to sanacija, vezana predvsem na saniranje spomeniško zaščitenih stavb, pozneje se je
bolj uveljavila revitalizacija, še vedno vezana le na spomenike in je poleg zunanje podobe
oživljala tudi vsebino.
Ponujen je bil pojem prenove, ki naj bi zajel celotno grajeno strukturo pomembnih delov mest
in drugih naselij, uporabljal pa se je predvsem le za tako imenovano ambientalno varstvo
zaščitenih naselbinskih delov. Po drugi strani se je pojem prenove vedno pogosteje uporabljal
za urbanistično načrtovanje, ki na kakršen koli način spreminja, obnavlja, nadomešča
obstoječo grajeno strukturo in ni vezano na ohranjevanje kakršnihkoli že zgrajenih vrednot
(povzeto po Fister, 2001, str. 6).
Fister meni, da sta oba načina uporabe pojma nesprejemljiva, saj je »resnična prenova
smotrna le tedaj, ko hkrati ohranjamo vse, kar je vrednega, in razvijamo v tem okviru nove
možnosti« (Fister, 2001, str. 6).
Ž. Deu razmišlja podobno in meni, da je »prenova kot pojem in dejavnost še vedno ozko
usmerjena le v zaščito posameznih spomenikov« (Deu, 2001, str. 27).

Slika 13: Primer prenovljenega stanovanjskega naselja (levo: staro stanje, desno: novo
stanje) (vir: Koželj, 1998, str. 176 in 178)
Metoda za ugotavljanje primernosti za prenovo je po Fistru utemeljena z zahtevo, naj bi s
prenovo pridobili najmanj enako velike površine (po možnosti pa tudi dodatne) za ceno, ki naj
bi bila enaka ali celo nižja od novogradenj, upoštevajoč tudi rušenje obstoječih stavb ter
odpiranja novih zazidalnih površin. Merili za vrednotenje (za primerjavo med prenovo in
novogradnjo) sta:
– ocena prednosti varstva in humanizacije bivalnega okolja (empirična in preverjena z
različnimi oblikami anket) ter
– gospodarnost posegov v prostor in izrabe obstoječih danosti (dejansko preverljiva s
posebnim izračunom) (povzeto po Fister, 2001, str. 9).
Smotrnost izdelave take analize je Fister utemeljil s trditvijo, naj bi njeni rezultati pogojevali
celovite in strateške usmeritve v prostorskih odločitvah in spodbujali k razmisleku zasebne in
javne vlagatelje.
J. Koželj se je posvetil predvsem sanaciji degradiranih urbanih območij, kar pomeni del
prenove naselij. Meni, če želimo podrobno zasnovati in sistemsko povezati instrumente za
njihovo ureditev, moramo na novo zastaviti celoten sistem urejanja prostora na državni in
občinski ravni in ob tem opredeliti še druge, pravne instrumente zemljiške politike (npr.
funkcionalna parcelacija, komasacija, predkupna pravica, razlastitev).
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Predstavil je nekaj oblik sanacije, ki se praviloma izvajajo v kombinaciji, in sicer: mestna
prenova, reaktiviranje ponovne rabe, vzpostavitev ponovne rabe, krajinska prenova,
renaturalizacija in ekološka sanacija.
Opredelil je še instrumente, ki se uporabljajo za ureditev takih območij in so predvsem:
evidence nepremičnin (kataster pojavov teh območij), usmerjanje in nadzor rabe, razvojne
družbe, zemljiški skladi, komasacije stavbnih zemljišč, programi prenove posebnih območij
ter prostorski predpisi. Obsežna in celovita sanacija DUO predpostavlja prostorsko
zaokroženo in postopkovno, finančno in časovno povsem opredeljeno izvajanje posameznih
stopenj (povzeto po Koželj, 1998, str. 64–66).
3.2.6

Analiza ohranjenosti, identitete in kakovosti prostorske podobe v naselju

Identiteta prostora in kakovost prostorske podobe sta pojma, ki ju težko natančno opredelimo,
saj izhajata iz splošnega vrednostnega sistema človeka (človeštva), ki pa se spreminja s časom
in v prostoru.
P. Fister meni, da je »identiteta arhitekture in bivalnega okolja – skupaj s pojmom
»humanizacija« – ena od vrlin, s katerimi želimo kvalitetno spremeniti naše bivalno okolje od
sedanjega vedno bolj uniformiranega, brezosebnega in le v kratkoročna ekonomska ali ozko
politična merila vezanega v takega, ki bi bilo oblikovano po merilu človeka ter v skladu z
naravnimi in kulturno zgodovinskimi danostmi« (Fister, 1993, str. 5).
Širino pojma je izrazil s tem, da po njegovem »današnji pojem identiteta bivalnega okolja
enakovredno združuje vse temeljne sestavine prostora od naravnih do antropogenih danosti in
ustvarjenih pogojev« (Fister, 1993, str. 11).
V. Drozg pa je »sklop dejavnikov, ki (med drugimi) pomembno modificira zgradbo in obliko
naselij« poimenoval »kulturni milje«, in sicer ga je opredelil kot »kulturno zgodovinsko
območje, proizvod bivanja vsake etnične skupine ljudi na nekem območju« (Drozg, 1995, str.
98, 99). Sestavljajo ga predvsem prvine umetnostne zgodovine, arhitekture (stavbarstva),
likovne umetnosti in ljudske umetnosti.
Namen analiziranja arhitekturne identitete in prostorske podobe naselij je predvsem v tem, da
ju želimo ohranjati, zato pa ju moramo najprej prepoznati. Pri tem pa, kakor je pojasnil Drozg,
»ne gre za nikakršen »romantizem«, temveč za ohranjanje in nadaljevanje principa gradnje in
urejanja naselij, ki izhaja iz pokrajinskih značilnosti okolice ter kulturnih in civilizacijskih
vrednot posameznega območja ... Gre torej za vprašanje, kako urejati nekoč agrarna naselja
(pa tudi urbana, op.p.), da bodo zadržala značilno podobo in identiteto, obenem pa bodo
prilagojena sodobnemu načinu življenja in potrebam urbaniziranega človeka« (Drozg, 1995,
str. 11).
P. Fister vidi podoben pomen v prepoznavanju in določevanju identitete prostora: »Določitev
sestavin identitete slovenske arhitekture naj bi pomagala prav pri razmejevanju med
pozitivnim pristopom, ki ohranja kontinuiteto identitete in omogoča tudi individualne
nadgradnje, in med normativizmom, ki to onemogoča« (Fister, 1993, str. 6).
K ohranjanju identitete prostora zavezuje tudi tako imenovana Granadska konvencija
(Konvencija o varstvu stavbne dediščine Evrope, katere podpisnica je tudi Slovenija; Uradni
list SFRJ, Mednarodne pogodbe, št. 4/91), s katero je bilo dogovorjeno, da se mora ohranjati
»kolektivni spomin Evrope«, kar na kratko pomeni temeljno identiteto prostora.
Osnova za prepoznavanje identitete prostora in hkrati tudi oblikovalska merila za njeno
oblikovanje so po Fistru te značilne prostorske sestavine:
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–

»na ravni krajine: lokacija in lega naselbinskih teles v pokrajini; usklajenost in
prilagojenost reliefnim značilnostim; ustvarjene meje, robovi in posebni deli
prostora; struktura, členjenost in parcelacija površin; vedute in dominante v odnosu
do krajine; vsebinske, pomenske in simbolne vrednosti; posebnosti (dodane
vrednosti);
–
na ravni naselja: usklajenost in prilagojenost reliefu in rabi tal (kulturna krajina);
meje naselbinskega telesa; silhueta, vedute, dominante naselja; zasnova, prostorska
organiziranost naselja in delov; naselbinska tipologija (oblikovna, funkcionalna,
vsebinska, pomenska ...); razmerje med osnovno enoto (»domačijo«) in celoto;
členjenost gabaritov in fasadnih nizov; členjenost površin (ulic, trgov ...); pomen
simbolnih, vsebinskih, upravnih in drugih posebnih vrednosti;
–
na ravni posamezne arhitekturne enote (»domačije«, stavbe ...): stavbna tipologija
v enoti (zasnova); lega na parceli ali v okviru enote (»domačije«); vsebina, značaj
in funkcije stavbnih enot; orientiranost in prilagojenost terenu; gabariti,
prostorninska razmerja; tipika streh in struktura kritin; lega in oblika arhitekturnih
členov; členjenost fasad in fasadna razmerja; materiali, strukture, barvitost«
(Fister, 1993, str. 24).
Te prvine so bile osnova za določitev arhitekturnih regij in krajin Slovenije, in sicer je celoten
slovenski prostor razdeljen na 74 osnovnih arhitekturnih krajin, ki so med seboj povezane v
večje razpoznavne enote – 14 arhitekturnih regij.
P. Gabrijelčič in A. Fikfak imata nekoliko drugačen pogled na ohranjanje identitete prostora.
Menita, da bo treba »odgovoriti na razvojne izzive ter oblikovati večplastne oblike
poselitvenih vzorcev, v katerih se bodo mozaično prepletale različne stare in nove naselbinske
strukture. Preplet ruralne in urbane kulture v agrarnem prostoru bo omogočilo večjo
ekonomsko stabilnost podeželja in bogatejše kulturno okolje ... Novi poselitveni vzorci
morajo preseči današnjo stihijsko rast naselij in jo nadomestiti s smotrnim strukturiranjem
zazidave v nova poselitvena jedra oziroma drugačne prostorske sestavine, bodisi v okviru
tradicionalnih naselij, bodisi kot povsem nove poselitvene strukture« (Gabrijelčič, Fikfak,
2002, str. 27). Gre za vprašanji, »kako novo vključiti v staro« oziroma na drugi strani »kako
naj staro preživi ob novem«.
3.2.7

Analize privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora v naselju

V strokovni literaturi nismo zasledili razlage, kako se lotiti izdelave teh analiz za posamezna
naselja oziroma ni zaslediti, da se metodologija izdelave analiz privlačnosti, ranljivosti in
ustreznosti za raven naselja razlikuje od tistih za raven celotne občine oziroma obravnavanega
območja.
Pravilnik o SPRO v 38. členu, v katerem govori o strokovnih podlagah za urbanistične in
krajinske zasnove, predpisuje, naj se analize privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti izdelajo v
skladu s Prostorskim redom Slovenije. Ta v 12. členu nekoliko razloži le vsebino analiz
(študij) ranljivosti, v 14. členu pa pove, da se strokovne rešitve izdelajo s presojo ustreznosti
prostora, ki izhaja iz privlačnosti in ranljivosti prostora. Bistveno premalo za razjasnitev, kako
se lotiti izdelave teh analiz.
Prilagodi se lahko izbor dejavnosti, za katere se izdelujejo te analize, ki so lahko za
posamezno naselje drugačne kot za območje celotne občine, prilagojene značilnostim naselja.
Pri metodologiji, ki je uveljavljena v krajinski arhitekturi, je pri obravnavi posameznih naselij
smiselno izdelati te analize z manjšo osnovno celico, če je seveda mogoče dobiti ustrezne
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podatke za tako podrobno raven. Če to ni mogoče, je smiselno izdelovati te analize le za
večja naselja, saj je pri manjših celica 100 x 100 m pregrob podatek.
Analiza ustreznosti prostora je pravzaprav že strokovna rešitev, ki pa po našem mnenju ne
more biti edina ali končna strokovna rešitev za načrtovanje razvoja posameznega naselja, saj
temelji le na dveh analizah, ki ne izražata vseh značilnosti naselja, še posebej ne zato, ker sta
izdelani za (nekaj) izbranih dejavnosti.
Po geografski metodi je analize ranljivosti skoraj nesmiselno izdelovati za posamezna naselja,
saj so pokrajinskoekološke enote prevelike za tako raven. Smiselno je torej izdelovati le
izseke iz analiz ranljivosti okolja, ki so bile izdelane za pokrajinskoekološko enoto, v kateri je
neko naselje. Analiz privlačnosti in ustreznosti ta način ne pozna.
3.2.8

Druge analize pri obravnavi posameznih naselij

Podobno kot pri predpisanih analizah za celotno območje občine pravilnik dopušča tudi pri
obravnavi posameznih naselij izdelavo drugih analiz, ki so potrebne glede na posebnosti
ureditvenega območja oziroma predvidenih prostorskih ureditev.
V strokovni literaturi smo zasledili širok sklop tem, ki se nanašajo na obravnavo naselij, pa v
pravilniku niso zajete. Smiselno in potrebno se zdi omeniti predvsem tiste, ki se nanašajo na
lego naselja v širšem prostoru, povezanost in soodvisnost med naselji v tem prostoru (omrežje
naselij), na vloge posameznih naselij v tem omrežju oziroma v širšem prostoru, hierarhijo
naselij, odnose med posameznimi naselji oziroma med mesti in podeželjem ipd. Glede na to,
da so te teme močno povezane med seboj, smo jih predstavili kot eno, skupno dodatno analizo
pri obravnavi posameznih naselij.
Obravnava naselja v širšem prostoru ter njegova vloga v omrežju naselij
Podobno kot pri obravnavi celotnega prostora občine je treba tudi posamezna naselja umestiti
v prostor, analizirati njihov položaj v omrežju naselij, v širšem prostoru. Le na ta način se
lahko izdela predlog omrežja naselij, se ugotovi oziroma določi hierarhija naselij, vloga
posameznega naselja v omrežju na območju občine in v širšem prostoru.
V. Drozg je lego oziroma položaj naselja ocenil kot enega od konstitutivnih elementov
(poleg hiše, prometnice ter središča naselja), to je tistih ključnih elementov, ki bi morali biti v
urejevalskem postopku deležni največje pozornosti (povzeto po Drozg, 1995, str. 110, 111).
Poudaril je pomen preučevanja celote in njenih sestavnih delov (npr. naselja in njihovega
širšega prostora): »Lastnosti celote spoznamo z analizo celote same, ne pa z analizo sestavnih
delov. Poznavanje sestavnih delov je sicer potrebno in pomembno, vendar je težišče
zanimanja in raziskovanja na celoti. Spoznati je potrebno dele celote, njihovo hierarhijo,
medsebojno povezanost, kvantitativne in kvalitativne odnose med sestavnimi deli in celoto –
pomen posameznega elementa, njegov vsebinski in prostorski domet« (Drozg, 1995, str. 29).
Do razumevanja celote se ne dokopljemo s seštevanjem posameznosti, temveč tako, da celoto
spoznamo po delih, ki jim je nadrejena (Drozg, 1995, str. 71).
W. Christaller je eden prvih avtorjev, ki je opredelil omrežje naselij ter njegove zakonitosti.
Izdelal je teorijo o centralnih krajih. Bistvo teorije govori o tem, da v prostoru obstajajo
centralni kraji različnih stopenj, med seboj so povezani in odvisni (med njimi vlada hierarhija)
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in imajo svoja vplivna območja. Pri njihovem oblikovanju, razvoju in medsebojnih odnosih
imajo velik vpliv prometne povezave. Teorija je uporabna predvsem v tem, da se v prostoru
prepoznajo centralna naselja, povezave med njimi in njihova vplivna območja ter da se pri
prostorskem načrtovanju teži k njihovi čim bolj idealni razporeditvi. To ne pomeni nujno
prostorsko idealni (heksagonalna mreža), ampak v smislu čim boljšega, učinkovitega
zadovoljevanja prebivalstva s centralnimi funkcijami vseh stopenj (povzeto po Vrišer, 1967).

Slika 14: Christallerjeva shema centralnih krajev (levo) ter prikaz njihovih gravitacijskih
območij (desno) (vir: Marinović - Uzelac, 2001, str. 216).
V. Kokole je v svoji raziskavi konec 60. let prejšnjega stoletja na metodološki osnovi
Christallerjeve teorije opredelil merila za kvantitativno opredelitev stopenj centralnosti na
podlagi značaja centralnih dejavnosti. Določil je opredeljujoče dejavnosti za devet stopenj (v
treh osnovnih stopnjah) centralnih krajev:
Nižja osnovna stopnja:
I.
stopnja: osemletka, zdravstvena postaja, policija, krajevni urad, kmetijska zadruga.
II.
stopnja: lekarna, veterinar, zdravstveni dom, ključavničar, trgovina s čevlji.
III.
stopnja: banka, občina, urar, stalni kino, trgovina s tekstilom.
Srednja osnovna stopnja:
IV.
stopnja: gimnazija, telefonska vozliščna centrala, okrajno sodišče (občinsko),
elektro rajon, trgovina s pohištvom.
V.
stopnja: tednik, štirinajstdnevnik, manjša bolnišnica, srednja strokovna šola,
projektivno podjetje, optik.
VI.
stopnja: dve do tri srednje šole, tiskarna, okrožno sodišče, regionalna banka, zlatar.
Višja osnovna stopnja:
VII. stopnja: gospodarsko sodišče, trgovina na debelo (tehnični predmeti), gledališče
(poklicno), knjižna založba, komisijska trgovina.
VIII. stopnja: visoka šola, reklamno podjetje, radijska postaja, dnevnik, trgovina z
odpadnim materialom.
IX.
stopnja: popolna univerza, klinika, opera, radiotelevizija, zastopstva tujih podjetij.
Avtor poudarja, da tako izbor dejavnosti kot njihova razporeditev v stopnje ne moreta veljati
za vse primere (države, dežele, območja), pa tudi ne za vse čase, kar je (35 let po izdelani
raziskavi) očitno že po hitrem pregledu navedenih dejavnosti. Izbor dejavnosti mora zajemati
vse centralne dejavnosti na obravnavanem območju, pri njihovem razporejanju v stopnje pa se
je potrebno držati načela, da je stopnja tem višja, čim redkeje je zastopana dejavnost na tem
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območju (v vseh centralnih krajih). Nekatere dejavnosti so že same po sebi hierarhično
organizirane v stopnje (npr. šolstvo, uprava, zdravstvo), druge pa se stopnjujejo glede na
specializiranost (npr. trgovine). Izbor in razporejanje centralnih dejavnosti kot merila za
določitev stopnje centralnosti krajev (hierarhije, omrežja naselij) je tako odraz stopnje
ekonomskega razvoja, družbeno-gospodarskega sistema in še vrste dejavnikov (povzeto po
Kokole, 1971).
V nekoliko novejšem času je L. Gosar s sodelavci skušal nakazati pot za postavitev planskega
sistema omrežja naselij. Delo je temeljilo na teh domnevah:
– vsako naselje je del omrežja naselij s svojo funkcijo in določeno vlogo,
– naselja so individuumi v omrežju naselij, hkrati pa so soodvisni in občutljivi za
dogajanje v širšem prostoru (regionalni vplivi),
– analiza stanja pri tipologiji naselij je le pomoč in izhodišče za iskanje mesta (vloge,
funkcije) naselja v sistemu omrežja,
– nujno potrebno je zavestno usklajevati razvoj vsega prostora in s tem vseh naselij
(povzeto po Gosar, Mihevc, Jakoš, 1980).
Vloga (funkcija) posameznega naselja v omrežju torej ni stalna. Tudi Vrišer je opozoril na to,
in sicer da je »v geografski stvarnosti med središčem in regijo nenehno medsebojno
učinkovanje, kar ima za posledico, da se položaj in pomen centralnih naselij spreminjata in
prilagajata tako naravnim kakor družbenim razmeram« (Vrišer, 1967, str. 143).
M. Ravbar je ugotovil podobno, namreč da se »funkcije naselij s časom spreminjajo.
Poglavitni vzroki za to so (bili) industrializacija, deagrarizacija, motorizacija in spremenjena
potrošnja. Na diferenciacijo središč je s spreminjanjem zahtev treba računati še naprej.
Centralni kraji, zlasti tisti z najnižjo ravnjo, imajo poglavitno vlogo pri izenačevanju
življenjskih in delovnih razmer. Prav zato je njihova optimalno razporejena mreža oziroma
gostota odločujočega pomena za oskrbo prebivalstva in hkrati za skladen regionalni razvoj«
(Zasnova poselitve v Sloveniji, 1995, str. 117, 118).
Vsako naselje, še posebej centralni kraji višjih stopenj, ima svoje gravitacijsko zaledje
(vplivno območje), kamor spadajo centralni kraji nižjih stopenj in odprt podeželski prostor. V
Oceni stanja je poudarjeno, da ima prostorsko planiranje zelo pomembno vlogo prav na
podeželskih območjih v bližini urbaniziranih krajev, saj mora zagotoviti ravnotežje med
urbaniziranim in odprtim prostorom (Ocena stanja..., 2001, str. 19).
V. Kokole je ugotavljal gravitacijska zaledja centralnih krajev na osnovi posebej za to
izvedene ankete. Pri tem je upošteval pripadnost oziroma navezovanje na centralne dejavnosti
posameznih stopenj (zgoraj navedenih), dodatno pa tudi tiste vrste gravitacij, za katere so
opredeljena stalna območja (javna uprava, sodstvo). Čeprav je na podlagi podatkov mogel
ugotavljati tudi prepletanje posameznih gravitacijskih območij ter opredeljevati »posebna«
gravitacijska območja (za posamezne dejavnosti), je želel predvsem ugotoviti ujemanje vseh
in čim jasneje določiti »splošna« gravitacijska območja centralnim naseljem. Na osnovi
ozemeljske omejitve je mogoče izračunati tudi število prebivalcev v posameznem
gravitacijskem območju. Avtor poudarja, da se gravitacijske silnice in lastnosti gravitacijskih
območij prepletajo v mnogo bolj pestrih oblikah, kot jih je bilo mogoče zajeti v pregledni
kategorizaciji. Ugotavlja podobno kot pri določevanju centralnih krajev, da celotni sistem
nikakor ni trdno in jasno izražen. (povzeto po Kokole, 1971).
V tem duhu je M. Ravbar označil odnos med mestom in podeželjem kar za »bistvo sodobnih
urbanizacijskih sprememb«, ki da je v »bogatem spektru izmenjevalnih dogajanj, predvsem
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med mesti in njih pripadajočim obmestjem ter v impozantnih spremembah tistega dela
podeželja, ki ta mesta neposredno obdajajo« (Zasnova poselitve v Sloveniji, 1995, str. 78).
Ob tako intenzivnih in pomembnih odnosih med mesti in njihovo okolico se včasih pojavljajo
dileme, na katere sta opozorila tudi P. Gabrijelčič in A. Fikfak (povzemata I. Vrišerja),
namreč, »ali naj bo naša pokrajina v prihodnje še vedno deljena na mesto in podeželje, ali naj
bi bilo to nekaj kvalitetno novega. Pojavlja se ideja ruralno-urbanega kontinuuma: ni več
ostrih meja, ampak postopen prehod, ki pa ne pomeni razlik v stopnji opremljenosti, temveč le
razlike v okolju (bivanju)« (Gabrijelčič, Fikfak, 2002, str. 29).
S tem smo se približali pojmu suburbanizacije, ki jo M. Ravbar opredeljuje kot širjenje
sodobnih oblik naselij z manjšo gostoto poselitve v vplivnem območju mest« (Ravbar, 1995,
str. 45). Suburbanizirana naselja so ena od petih pojavnih oblik poseljenosti, ki so: »mesta,
somestja ali aglomeracije, obmestja, urbanizirana in/ali suburbanizirana naselja ter podeželska
naselja« (Zasnova poselitve v Sloveniji, 1995, str. 16).
V Oceni stanja je pojav suburbanizacije opredeljen kot eden od problemov sodobne poselitve:
»Suburbanizirana naselja so na novo nastala naselja individualnih stanovanjskih hiš
nekmečkega prebivalstva v bližini mestnih središč ali pa so močno preobražene nekdanje vasi.
Kljub visoki gostoti poseljenosti je za ta območja praviloma značilna potratna raba prostora,
nerazumno velike, neracionalne, slabo izkoriščene in pomanjkljivo opremljene enodružinske
hiše. Poleg tega je na teh območjih veliko nezakonitih in napol zakonitih gradenj, tako
imenovane črne gradnje« (Ocena stanja..., 2001, str. 14).

75

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

4

ANALIZA IZBRANIH PRIMEROV IZDELANIH STROKOVNIH
PODLAG

Izdelovanje prostorskih aktov in strokovnih podlag v praksi mora upoštevati vse veljavne
zakone in predpise, hkrati pa naj bi čim bolj sledilo spoznanjem strokovne literature in se
prilagajalo posebni problematiki prostora. Preverili smo, kako so se tega lotili izdelovalci treh
primerov strokovnih podlag.
Prvo merilo za izbiro primerov iz prakse je bilo, da jih je Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Urad RS za prostorsko planiranje (zdaj Urad za prostorski razvoj) izbral kot primere
dobre prakse in so objavljeni v publikaciji iz leta 2003 Strokovne podlage na področju
usmerjanja poselitve, ki je nastala kot povzetek posvetov na temo problematike priprave in
sprejemanja prostorskih planskih aktov občin v letu 2002.
Izbrali smo strokovne podlage treh različnih izdelovalcev in za tri različna območja Slovenije
ter take primere, ki obravnavajo večje območje (celotno občino ali čim bolj sklenjeno
območje) in ne le eno posamezno ureditev.
Na podlagi navedenih meril smo izbrali primere izdelanih strokovnih podlag za:
–
občino Idrija (izdelovalec Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana,
1998-2000),
–
območje Kozjaka in Slovenskih goric v mestni občini Maribor (izdelovalec
ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o., Maribor, 2000–2001) in
–
občino Črnomelj (izdelovalec Acer Novo mesto, d. o. o., Novo mesto, 2002–
2003).
Opozoriti je treba, da so bili izbrani primeri izdelani pred sprejetjem pravilnika o SPRO, torej
bi lahko le po naključju povsem ustrezali njegovim določbam. Izdelani so bili (vsaj formalno)
v skladu s prej veljavnim Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag ter
prostorskih sestavin planskih aktov občin iz leta 1985 in v skladu s prejšnjo prostorsko
zakonodajo. Nastajali pa so v času, ko se je že sprejemal (ali že bil sprejet) nov Zakon o
urejanju prostora in ko je bil Pravilnik o SPRO v prvih delovnih fazah nastajanja, torej v času,
ko so se v praksi že pojavljali prvi poskusi slediti novim gibanjem prostorskega načrtovanja,
izdelovanja novih vrst analiz. Izbrani primeri so torej formalno neodvisni od zdaj veljavnih
določb ZUreP-1 in Pravilnika o SPRO, vsebinsko pa jima skušajo slediti, ju preizkusiti (v
njunih začetnih fazah nastajanja) in celo izpopolniti.
Vsak izbran primer smo v prvem delu na kratko predstavili: kdo je izdelovalec, kako je bila
sestavljena delovna skupina, kdaj so strokovne podlage nastale, kako je gradivo sestavljeno,
katere vsebine so obdelane, katere in kakšne grafične priloge so izdelane, kakšni so ključni
metodološki načini ipd.
V drugem delu pa smo vsebine in načine izdelanih strokovnih podlag primerjali z zakonskimi
izhodišči, in sicer enako (po enakih vsebinskih sklopih), kot smo primerjali teoretična
izhodišča iz strokovne literature. Za posamezne zahtevane vsebine iz pravilnika smo
ugotovili, če in kako so zajete v izbranem primeru, ter predstavili še druge vsebine, ki jih
izbrani primer obravnava, pa niso predpisane v pravilniku. Na koncu primerjave smo dodali
še razlago, v kateri smo poudarili posebnosti izbranega primera.
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4.1
4.1.1

OBČINA IDRIJA
Kratka predstavitev primera

Na Katedri za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo so v letih od 1998
do 2000 izdelali strokovne podlage za oblikovanje predloga strategije prostorskega razvoja
občine Idrija s posebnim poudarkom na razvoju poselitve. Nosilka naloge je bila mag. Alma
Zavodnik, univ. dipl. inž. arh., med sodelavci pa so bili še arhitektka, inženirka tekstilnega
oblikovanja ter študentje geodezije.
Strokovne podlage so bile izdelane vnaprej, ne za konkretno spremembo planskih aktov, zato
so nastajale neodvisno od posameznih razvojnih pobud ter sektorskih smernic in omejitev
(obveznih republiških izhodišč). Občina Idrija je šele po izdelavi strokovnih podlag začela
pripravljati spremembe in dopolnitve planskih aktov, zato je bilo treba vse predloge preveriti
in uskladiti s sektorskimi smernicami. Izdelane strokovne podlage so omogočile lažje
preverjanje in odločanje o predlaganem konceptu in posameznih posegih, ki so bili vključeni
na podlagi individualnih pobud.
Strokovne podlage so nastajale v več fazah, končno gradivo pa zajema tri sklope.
V prvem delu je obravnavan celoten prostor občine s poudarkom na razvoju poselitve.
Najprej so podrobno analizirani prostorski elementi v občini: opisan je položaj občine v
širšem prostoru ter analizirani fizičnogeografski in družbenogeografski elementi. Z dvema
anketnima vprašalnikoma, eden pri podjetjih, organizacijah in institucijah ter drugi v ruralnih
območjih po gospodinjstvih, je opravljena še analiza stanja in gibanja.
V nadaljevanju so opredeljeni kulturnokrajinski tipi na območju občine. Razloženi so načini
in razlogi za njeno izbiro, po njih so določeni kulturnokrajinski tipi in sekvence ter izdelana
sta katalog in razlaga teh tipov (opisane so njihove značilnosti).
V zadnjem delu obravnave območja celotne občine je izdelan predlog razvoja poselitve v
variantah (varianta ohranjanja razpršenih poselitvenih vzorcev, varianta intenzivnega
prostorskega razvoja ter optimalna varianta). Izbrana in razložena je optimalna varianta
prostorskega razvoja.

77

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

Slika 15: Koncept razvoja poselitve po izbrani optimalni varianti razvoja (vir: Strokovne
podlage za pripravo SPRO Idrija..., 1999).
Drugi del je usmerjen v podeželski prostor in je namenjen predvsem urejanju posameznih
naselij v njem. Izbranih je 14 naselij z različnih območij občine (ni navedeno, po kakšnem
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merilu so izbrana ta naselja). Za vsako naselje so po enotni metodologiji (kar omogoča
neposredno primerljivost) analizirane te vsebine:
a) splošni opis,
b) morfološka analiza,
c) namembnost objektov,
d) prebivalstvo,
e) raba prostora,
f) vizualna analiza.
Grafični prikazi za posamezna naselja so v merilu 1 : 5000, in sicer:
a) vizualna analiza.
b) morfološka analiza in
c) namembnost objektov,
d) raba prostora,
Poleg analitičnega dela je za vsako naselje izdelana tudi ena mogočih variant prostorskega
razvoja (za poselitev) v skladu z izbranim konceptom razvoja poselitve v občini.
S prikazanimi rešitvami na izbranih primerih naselij so oblikovane splošne zakonitosti
prostorskega razvoja podeželskih območij ter oblikovani merila in pogoji za posege v prostor
na posameznih območjih občine.
V prilogi 1 je primer obravnave naselja v strokovnih podlagah za občino Idrija.
Tretji del vsebuje usmeritve za urejanje urbaniziranih naselij; v občini Idrija so zaradi
reliefne razgibanosti in tudi sicer težkih naravnih razmer taka naselja le štiri: Idrija, Spodnja
Idrija, Godovič in Črni Vrh. V analitičnem delu so predstavljeni kratek zgodovinski razvoj
naselja, obstoječa raba naselja s poudarkom na razmerjih med pozidanimi in nepozidanimi
površinami, infrastrukturno opremljenostjo ter zelenimi površinami. Obravnavane so še
namembnost objektov ter prostorske členitve (relief, morfološka zgradba, vizualna analiza,
fizične strukture ...).
Za vsako naselje je prikazan predlog mogočega nadaljnjega prostorskega razvoja (mogoče
razvojne usmeritve in predlogi za širitve, dopolnitve in morebitne prenove obstoječih grajenih
struktur). V predlogu urejanja je najprej izdelana karta koncepta urejanja, v nadaljevanju pa še
karte:
a) predlagane rabe prostora z razmestitvijo centralnih, stanovanjskih in proizvodnih
dejavnosti ter rekreacijskih in drugih površin,
b) zasnove prometne ureditve,
c) površin javnega interesa s prednostnimi območji za razvoj naselja ter
d) prikaz mogoče pozidave na digitalnem ortofoto posnetku.
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4.1.2

Primerjava z zakonskimi določbami

A. OBMOČJE CELOTNE OBČINE
V prvem delu strokovnih podlag so za območje celotne občine glede na zahteve o vsebini
strokovnih podlag iz pravilnika pripravljene te analize in strokovne rešitve:
A 1. Analiza stanja v prostoru (fizičnega stanja, pravnega stanja, analiza trga zemljišč)
Podrobna analiza stanja v prostoru je opravljena v prvem delu strokovnih podlag, v okviru
vrednotenja prostora občine Idrija. Analizirano je fizično stanje, medtem ko analiza pravnega
stanja in analiza trga zemljišč nista opravljeni.
Poglavje Analiza prostorskih elementov občine Idrija zajema te vsebine:
a) Položaj občine v širšem prostoru
b) Stanje v prostoru
–
Izoblikovanost terena in geomorfološke značilnosti prostora
–
Klimatske značilnosti
–
Hidrološke značilnosti
–
Rastlinski pokrov
–
Demografska slika
–
Poselitev
–
Prometna in druga infrastrukturna omrežja
–
Krajinska slika občine Idrija

A 2. Analiza teženj prostorskega razvoja občine, identifikacija problemov in potreb
Analiza stanja in trendov je opravljena z dvema anketnima vprašalnikoma.
Prvi je bil usmerjen v podeželski prostor. Raziskal je potrebe, možnosti in pričakovanja
prebivalstva, kar je osnova za nadaljnji razvoj podeželja.
Druga anketa je bila usmerjena v raziskavo razpoložljivih lokacij za razvoj novih ali za
razširitev obstoječih gospodarskih dejavnosti. Izvedena je bila med obetavnejšimi
gospodarskimi družbami v občini Idrija. Z njihovim razvojem je mogoče razvijati tudi druge
dejavnosti in predvsem stanovanjsko gradnjo ter s tem celotni prostor občine.

A 3. Analiza razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja
Strokovne podlage so bile namenoma pripravljene neodvisno od danih pobud javnega in
zasebnega sektorja. Obravnavane so bile šele po končani izdelavi strokovnih podlag, ko se je
občina lotila izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih planskih aktov. Odločanje o
njihovi sprejemljivosti je temeljila predvsem na izdelanih strokovnih podlagah ter
pridobljenih smernicah sektorjev.

A 4. Analiza razvojnih potreb, možnosti prostorskega razvoja (analiza privlačnosti)
Analizo privlačnosti lahko razberemo iz opravljenih dveh anketnih vprašalnikov, ki sta
predstavljena že pri »analizi teženj prostorskega razvoja občine, identifikaciji problemov in
potreb«. Ti dve analizi sta namreč tesno vsebinsko povezani in ju je mogoče opraviti hkrati
kot v tem primeru.
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A 5. Analiza ranljivosti prostora (vplivi na naravo, bivanjsko okolje, kulturno dediščino,
na naravne vire z vplivi na kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, rekreacijo in
turizem idr. ter na možnosti za regionalni in urbani razvoj).
Analiza ranljivosti prostora za območje celotne občine ni izdelana. Podatki, ki so bili
pridobljeni za izdelavo karte kulturnokrajinskih tipov, pa so uporabni tudi za izdelavo študije
ranljivosti prostora.

A 6. Druge analize prostora, pomembne za odločitve o prostorskem razvoju občine
Izdelana sta karta in katalog kulturnokrajinskih tipov v občini, ki določajo zaokrožena,
enovita območja s podobnimi naravnimi in gospodarskimi možnostmi. Namen tega je
predvsem celovito in večplastno preverjanje stanja in teženj v prostoru, izdelati celovit
pregled nad dejavniki, ki vplivajo na poselitev oziroma prostor v občini. Izluščili so se štirje
kulturnokrajinski tipi: Idrijsko hribovje, Rovtarsko hribovje, Godovič z okolico ter Trnovski
gozd.
Na podlagi pridobljenih podatkov in kart kulturnokrajinskih tipov se lahko izdelajo različne
problemske karte, npr. karta ranljivosti prostora, karta primernosti, karta potencialov za
različne vrste dejavnosti ... Na ta način je analitičnemu delu strokovnih podlag dodana
vrednost, ki je uporabna tudi za prihodnje odločanje o posegih v prostor.

Slika 16: Karta kulturnokrajinskih tipov v občini Idrija (vir: Strokovne podlage za pripravo
SPRO Idrija..., 1999).

81

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

A 7. Vrednotenje
Zastavljeni so temeljni cilji prostorskega razvoja občine, ki so:
a) uravnotežen razvoj urbanega sistema,
b) povezovanje občine Idrija z drugimi občinami in regijami,
c) enakovredna dostopnost do dobrin skupnega pomena in znanja ter razvoj ustrezne
infrastrukture,
d) varčna in smotrna raba prostora in skrb za okolje ter
e) prostorska razvoja integracija.
Na podlagi teh izhodišč so oblikovane tri mogoče variante prostorskega razvoja občine:
1. varianta ohranjanja razpršenih poselitvenih vzorcev,
2. varianta intenzivnega prostorskega razvoja,
3. optimalna varianta prostorskega razvoja.
Izbrana je bila tretja varianta, ki temelji tudi na tem, da razvoja ni mogoče povsem vnaprej
določati, temveč je treba zagotavljati predvsem pogoje za usmerjanje različnih dejavnosti v
prostor. Ne potrebuje korenitih posegov za usmerjanje razvoja v želeno smer, vendar ga hkrati
ne prepušča trenutnim razmeram.

A 8. Strokovne rešitve
Po obrazložitvi izbrane variante prostorskega razvoja je skladno z njo predstavljen razvoj
poselitve v posameznih kulturnokrajinskih tipih.
V sklepu je razloženo izvajanje predlagane zasnove prostorskega razvoja, ki predvideva
razvoj občine kot enotnega prostora. Njegova struktura temelji na osrednjem urbanem
prostoru, ki je prepleten z večinskimi območji razpršenih poselitvenih vzorcev, ki jih
sestavljajo predvsem razložena naselja in razpršena gradnja. Ob vseh težavah pomenijo tudi
velike razvojne možnosti.
Dane so še merila in zahteve za urejanje teh območij, s katerimi je treba zagotoviti
kakovostno preobrazbo razpršene gradnje zaradi racionalneje organiziranega in lokalnim
razmeram prilagojenega poselitvenega vzorca.

B. ANALIZA POSAMEZNIH NASELIJ (podeželskih in urbaniziranih)
B 1. Demografske in socialne razmere
Predstavljeno je število prebivalcev leta 1991 (do takrat zadnji popis), grafično in opisno je
prikazano gibanje števila prebivalcev od leta 1869 do 1991, prikazani so delež zaposlenih v
prevladujočem sektorju ter delež dnevnih migrantov, ponekod tudi delež otrok, starih do 14
let.

B 2. Dejanska raba površin in obstoječa organizacija dejavnosti
Opisana je dejanska raba prostora, predvsem deleži travnikov, njiv, sadovnjakov ipd.,
prikazana je tudi grafično. Prikazan je še izsek iz franciscejskega katastra za primerjavo rabe
površin v 19. stoletju. Organizacija dejavnosti v prostoru za podeželska naselja ni obdelana,
za urbanizirana pa je opravljena analiza razmeščanja dejavnosti v naselju (tudi grafično).
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B 3. Namenska raba površin, kakor je določena v veljavnih prostorskih aktih
Namenska raba površin iz veljavnih planskih aktov ni prikazana.

B 4. Notranja struktura naselij:
–
vzorec grajenih struktur naselja: V sklopu morfološke analize je opisan tip naselja,
opredeljene so tudi morfološke enote vsakega posameznega naselja. Morfološka
analiza je prikazana tudi grafično. Za urbanizirana naselja je opravljena še analiza
posameznih grajenih struktur;
–
izkoriščenost zemljišč ni prikazana;
–
pozidanost s prikazom ustrezno izrabljenih, razvrednotenih, ekstenzivno
izrabljenih in nezazidanih zemljišč: analiza pozidanosti ni opravljena;
–
sistem zelenih površin naselja je analiziran v sklopu vizualne analize

B 5. Gostota poselitve
Gostota poselitve ni prikazana.

B 6. Značilnosti prometne mreže in omrežja zvez
Za urbanizirana naselja je dodana karta zasnove prometne ureditve.

B 7. Možnost prenove degradiranih površin in intenziviranja ekstenzivno izrabljenih
zemljišč
Za urbanizirana naselja so prikazani predlogi za širitev, dopolnitev in morebitno prenovo
obstoječih grajenih struktur.
B 8. Ohranjenost kulturne dediščine, arhitekturna identiteta naselja in zaznavanje
kakovosti prostorske podobe ali skupine naselij
Z vizualno in morfološko analizo sta obdelani arhitekturna identiteta naselja in vidna zaznava
kakovosti prostora.

B 9. Privlačnost prostora, vključno s prostorskimi možnostmi širitve naselja z vidika
navezav na obstoječo gospodarsko in družbeno infrastrukturo ter dejavnosti v prostoru
Analiza privlačnosti prostora ni izdelana.

B 10. Ranljivost obstoječih in potencialnih kakovosti prostora ter ustreznosti prostora z
vidika predvidenih prostorskih ureditev z upoštevanjem varstvenih in razvojnih zahtev
Analiza ranljivosti prostora ni izdelana.

B 11. Ustreznost prostora, ki vključuje variantne rešitve z upoštevanjem varstvenih in
razvojnih zahtev
Analiza ustreznosti prostora ni izdelana.
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B 12. Druge analize (in strokovne rešitve) pri obravnavi posameznih naselij
V prvem delu je opisan položaj občine v širšem prostoru, česar pravilnik ne zahteva.
Izdelavo karte kulturnokrajinskih tipov smo predstavili že pri »drugih analizah prostora, ki so
pomembne za odločitve o prostorskem razvoju občine«, vendar je to poseben del strokovnih
podlag, ki ga je treba omeniti tudi pri obravnavi posameznih naselij. Iz opredelitve
kulturnokrajinskih tipov izhajajo predlogi za urejanje posameznih naselij, opredeljen je
splošen koncept prostorskega razvoja občine, izdelane so merila in zahteve za podrobnejše
urejanje naselij in izvajanje posameznih posegov v prostor, pridobljeni podatki pa omogočajo
izdelavo vrste dodatnih analiz.
Pri obravnavi posameznih naselij je poleg zahtev iz pravilnika predstavljen splošen opis
naselja (umestitev v prostor) ter opravljena je analiza namembnosti objektov (stanovanjski,
gospodarski, javni). Za urbanizirana naselja pa so dodane še karte:
a) površin javnega interesa s prednostnimi območji za razvoj naselja ter
b) prikaz mogoče pozidave na digitalnem ortofoto posnetku.

Razlaga
Pri obravnavi celotnega območja občine manjkata analiza pravnega stanja in analiza trga
zemljišč, dodan pa je prikaz območja občine v širšem prostoru. Obravnava razvojnih pobud iz
javnega in zasebnega sektorja je izpuščena namenoma, saj so bile strokovne podlage izdelane
vnaprej, neodvisno od danih pobud. Strokovne podlage za območje celotne občine so
pomanjkljive predvsem glede manjkajočih analiz privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti
prostora. Osrednji del strokovnih podlag za celotno občino je opredelitev kulturnokrajinskih
tipov, na čemer temelji večina predlogov in usmeritev v sklepnih ugotovitvah posameznih
delov strokovnih podlag.
Obravnava posameznih naselij je razdeljena na podeželska in urbanizirana naselja. Pri obojih
manjkajo prikaz namenske rabe prostora iz veljavnih planskih aktov, izkoriščenost zemljišč,
analiza pozidanosti, gostote ter analiz privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora.
Pomanjkljivo so obdelane tudi možnosti prenove razvrednotenih in neizrabljenih površin.
Strokovne podlage pri obravnavi naselij presega zahteve pravilnika s splošnim opisom naselij
ter analizo namembnosti objektov.
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4.2

KOZJAK IN SLOVENSKE GORICE, MESTNA OBČINA MARIBOR

4.2.1 Kratka predstavitev primera
Strokovne podlage za usmerjanje poselitve na območju Kozjaka in Slovenskih goric je v letih
2000 in 2001 izdelalo podjetje ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., iz
Maribora. Nosilec naloge je bil Aleš Koprivšek, univ. dipl. inž. kraj. arh., pri nalogi pa so
sodelovale še gradbena inženirka, gradbena inženirka za komunalo ter arhitektka.
Obdelani sta območji krajevnih skupnosti Bresternica in Malečnik - Ruperče v mestni občini
Maribor (v nadaljevanju tudi MO Maribor), obe v neposredni bližini mesta Maribor.
Za območji je značilno, da prehajata iz prevladujoče kmetijske rabe v suburbani coni mesta
Maribor. Predvsem s smeri mesta je skladno s tem izkazan velik poselitveni pritisk. Območji
sta reliefno razgibani, a z vidika naravnih lastnosti prostora precej različni. Na obeh je izrazita
razpršena gradnja, in sicer kot razpršena gradnja na suburbanih območjih okrog mesta
Maribor ter kot razpršena gradnja na območjih avtohtone poselitve.
Strokovne podlage so izdelane kot celota, vendar lahko zasledimo tri vsebinske sklope.
V prvem delu so analize stanja v prostoru:
a) stanje prostorske urbanistične dokumentacije,
b) opredelitev obstoječih stavbnih zemljišč,
c) naravne in ustvarjene lastnosti prostora s kratkim opisom vseh naselij,
d) demografska analiza,
e) tip, položaj in vloga naselij v omrežju naselij MO Maribor,
f) aktualni programi gospodarskega razvoja,
g) prometna infrastruktura,
h) komunalna in energetska infrastruktura, omrežje zvez,
i) opredelitev problemov ter metodološki način njihovega reševanja.
V drugem delu je opravljeno vrednotenje celotnega prostora obeh krajevnih skupnosti za
poselitev. Vrednotenje prostora za poselitev je zasnovano tako, da je bila najprej izdelana
karta razvojne ustreznosti prostora (karta privlačnosti), ki je bila primerjana s posameznimi
varstvenimi zahtevami (karta z varstvenim vidikom). Posledica primerjave je karta celotne
ustreznosti prostora za poselitev. Taka vrednostna analiza je bila uporabljena za primerjavo z
vlogami, ki so bile dane za spremembo zemljišč v stavbna.
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Slika 17: Karta ustreznosti prostora KS Malečnik (vir: Strokovne podlage za usmerjanje
poselitve na območju Kozjaka in Slovenskih goric, 2000–2001).

V tretjem delu so podrobneje obdelana ureditvena območja naselij Gaj, Bresternica in
Trčova.
Metodološko je bil osnovni cilj strokovnih podlag dati usmerjevalen namesto omejevalnega
načina k prostorskemu načrtovanju obravnavanega prostora, v katerem se izrazito kažeta
problema razpršene gradnje in velikega poselitvenega pritiska. Tak način je ustreznejši tudi
glede na nedavne družbene spremembe, ko prostorski razvoj postaja vse manj družbeno in vse
bolj individualno pogojen.
Z vsebinskega vidika so se izdelovalci skušali izogniti temu, da bi se preveč omejevalno
uveljavljali le posamezni vidiki usmerjanja poselitve (npr. varstvo kmetijskih zemljišč), ki
izničujejo vse druge. Nobeno merilo ni bilo upoštevano kot edino, kar so dosegli z
vrednotenjem celotnega prostora po enotni metodologiji s hkratnim upoštevanjem vseh
pomembnih meril, ki so podrobneje predstavljena v nadaljevanju pri obravnavi posameznih
vsebin strokovnih podlag.
4.2.2

Primerjava z zakonskimi določbami

A. CELOTNI OBMOČJI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V prvem delu strokovnih podlag so podatki za celotni območji obeh krajevnih skupnosti. V
primerjavi z zahtevami o vsebini strokovnih podlag iz pravilnika so pripravljene te analize:
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A 1. Analiza stanja v prostoru (fizičnega stanja, pravnega stanja, analiza trga zemljišč)
Analiza fizičnega stanja je opravljena v prvih poglavjih strokovnih podlag, pri čemer so (zelo
na kratko) predstavljene naravne lastnosti prostora, prevladujoč tip poselitve v povezavi z
naklonskimi razredi (strminami) ter kratek opis posameznih naselij (lega, dejavnosti).
Demografska analiza je precej podrobnejša, za vsako posamezno naselje so prikazani ključni
demografski in socialni podatki.
Tip, položaj in vloga v omrežju naselij so dani le za tri lokalna središča, za Gaj nad
Mariborom, Bresternico in Malečnik. Ugotovljena je bila ustreznost opremljenosti krajev s
centralnimi funkcijami glede na njihovo opredelitev v veljavnih prostorskih planskih aktih.
Podrobno so analizirane še prometna infrastruktura (za celotni območji krajevnih skupnosti)
ter komunalna in energetska infrastruktura in omrežje zvez, vendar le za naselja Bresternica,
Gaj in Trčova.
Analiza pravnega stanja je obdelana na začetku, pri čemer je analizirano stanje prostorske
urbanistične dokumentacije ter dan izsek iz veljavnih planskih aktov občine Maribor.
Opravljena je tudi analiza stanja stavbnih zemljišč s prikazom (v površini, deležu in na karti)
prostih zazidljivih površin v ureditvenih območjih naselij Gaj, Bresternica in Trčova.

A 2. Analiza teženj prostorskega razvoja občine, identifikacija problemov in potreb
Predstavljeni so pereči problemi gospodarskega razvoja, ki so bili evidentirani z anketo o
prostorskem, prebivalstvenem in gospodarskem stanju v naseljih in o njihovih potrebah.
Anketni vprašalnik so izpolnjevali pristojni v krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih ter
nekateri aktivni krajani. Kot najbolj pereči so se pokazali pomanjkljiva komunalna
opremljenost, neustrezen standard cest, izseljevanje prebivalstva, pomanjkanje območij za
gradnjo, številne dnevne migracije. Prihodnost svojih krajevnih skupnosti vidijo v turizmu,
kmetijstvu in obrti.
Na koncu opravljenih analiz je še splošna opredelitev temeljnih problemov krajevnih
skupnosti, to sta velik poselitveni pritisk ter majhno upoštevanje prostorskih zakonitosti, ki se
kaže v izraziti razpršeni gradnji.

A 3. Analiza razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja
V sklopu strokovnih podlag so bile obravnavane individualne vloge za spremembo zemljišč v
primarni rabi v stavbna zaradi stanovanjske gradnje. Vloge so bile obravnavane tako, da so
prekrite s karto ustreznosti prostora za poselitev, na kateri so v podatkovni celici zastopana
vsa poselitvena merila. Tak način omogoča dajanje ocene sprejemljivosti vloge v
večstopenjski lestvici (v tem primeru od 1 do 5) in ne le v binarni (da/ne), poleg tega pa
omogoča preglednost in objektivnost ocene, predlagatelju se lahko podrobneje utemelji.
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Slika 18: Prikaz obravnave pobud občanov (vir: Strokovne podlage za usmerjanje poselitve
na območju Kozjaka in Slovenskih goric, 2000–2001).

A 4. Analiza razvojnih potreb, možnosti prostorskega razvoja (analiza privlačnosti)
Izdelana je analiza privlačnosti prostora za poselitev. Trem dejavnikom privlačnosti so
pripisane vrednostne ocene. Dejavniki privlačnosti so prikazani s pomočjo treh meril:
a) privlačnost reliefa za bivanje in gradnjo (podatkovni zbirki: ekspozicije in strmine
terena),
b) dostopnost centralnih dejavnosti (podatkovna zbirka: oddaljenost od avtobusnih
postajališč),
c) opremljenost z infrastrukturo (podatkovna zbirka: oddaljenost od vodovodnega
omrežja).
Karte po teh treh dejavnikih so združene tako, da je v vsako celico (5 x 5 m) vpisana
povprečna ocena od 1 (najmanj privlačno) do 5 (najbolj privlačno).

A 5. Analiza ranljivosti prostora (vplivi na naravo, bivanjsko okolje, kulturno dediščino,
naravne vire z vplivi na kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, rekreacijo in
turizem idr. ter na možnosti za regionalni in urbani razvoj)
Analiza ranljivosti prostora je deloma prikazana v postopku primerjave karte privlačnosti z
varovalnimi zahtevami. Dejavniki varovanja so tu prav tako kot pri analizi privlačnosti
prikazani s pomočjo treh meril:
a) varstvo obstoječe poselitve (podatkovna baza: oddaljenost od poselitve),
b) varstvo kmetijskih zemljišč (podatkovna baza: najboljša kmetijska zemljišča),
c) varstvo tal (podatkovna baza: strmine terena).
Podatki so izdelani podrobno, za enake celice (5 x 5 m).
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A 6. Druge analize prostora, ki so pomembne za odločitve o prostorskem razvoju občine
Druge analize prostora za celotno obravnavano območje niso izdelane.

A 7. Vrednotenje
Ovrednoten je celoten prostor za poselitev. Izdelana je karta ustreznosti prostora za poselitev
(za obe krajevni skupnosti), ki je nastala s prekrivanjem kart privlačnosti z varovalnimi
zahtevami. Posledica prekrivanj so tri karte (prekrivanje karte privlačnosti z varstvom
obstoječe poselitve, kmetijskih zemljišč ter tal). Združene so tako, da v podatkovni celici
prevlada najnižja ocena. Na ta način je dobljena karta ustreznosti za poselitev. Stopnja
ustreznosti je prikazana v petstopenjski lestvici (1–5), pri čemer ocena 1 pomeni neustreznost
prostora za poselitev.

A 8. Strokovne rešitve
Izdelana karta ustreznosti prostora za poselitev je ključna strokovna rešitev teh strokovnih
podlag. Opredeljena so jasna območja, ki so lahko neposredna podlaga za odločanje o
primernosti posegov v prostor. Ocena ustreznosti prostora je tudi poglavitno merilo za
obravnavo danih vlog za spremembo namembnosti zemljišč (kot prag pozitivne obravnave
vloge je postavljena ocena 3).
Med opravljenimi analizami so dane tudi nekatere strokovne rešitve, npr. usmeritve za
prometno urejanje naselij (oziroma celotnih krajevnih skupnosti).

B. ANALIZA POSAMEZNIH NASELIJ
Podrobneje so obdelana tri ureditvena območja naselij: Gaj, Bresternica in Trčova, vendar le z
vidika mogočih širitev naselij, glede na izkazane želje in potrebe v vlogah in v primerjavi s
prostimi površinami, demografskimi gibanji in ustreznostjo prostora za poselitev.
Mnoge spodaj naštete analize so izdelane v prvem delu naloge v sklopu analiz za celotni
območji krajevnih skupnosti, kar omogoča natančna obdelava, v podrobnosti celice do 5 x 5
m.
B 1. Demografske in socialne razmere
Izdelana je demografska in socialna analiza vseh naselij. Za vsako posamezno naselje so dani:
a) število prebivalcev (leta 1997),
b) gibanje njegovega spreminjanja,
c) starostna struktura,
d) gostota poselitve,
e) prevladujoči deleži zaposlenih po sektorjih,
f) stopnja dnevne migracije,
g) povprečni letni selitveni prirast,
h) delež otrok,
i) indeks staranja ter
j) uvrščenost med demografsko ogrožena območja.
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B 2. Dejanska raba površin in obstoječa organizacija dejavnosti
Za posamezna naselja nista prikazani dejanska raba površin in obstoječa organizacija
dejavnosti.

B 3. Namenska raba površin, kakor je določena v veljavnih prostorskih aktih
Za posamezna naselja ni prikazana namenska raba površin iz veljavnih planskih aktov, ampak
le za območji celotnih krajevnih skupnosti.

B 4. Notranja struktura naselij:
–
vzorec grajenih struktur naselja za posamezna naselja ni prikazan;
–
izkoriščenost zemljišč: prikazana je za tri izbrana naselja (Gaj, Bresternica, Trčova);
proste površine v ureditvenem območju naselja;
–
pozidanost s prikazom ustrezno izrabljenih, degradiranih, ekstenzivno
izrabljenih in nezazidanih zemljišč: prikazana je za tri izbrana naselja (Gaj,
Bresternica, Trčova); proste površine v ureditvenem območju naselja;
–
sistem zelenih površin naselja: ni prikazan.

B 5. Gostota poselitve
Prikazana je za vsako posamezno naselje v sklopu demografske analize.

B 6. Značilnosti prometne mreže in omrežja zvez
Prikazane so le za območji celotnih krajevnih skupnosti.

B 7. Možnost prenove degradiranih površin in intenziviranja ekstenzivno izrabljenih
zemljišč
Ni prikazana; poudarjeno je le, da naselij, ki imajo še proste površine in kjer demografski
kazalniki ne kažejo potreb po širitvi, ni smiselno širiti.

B 8. Ohranjenost kulturne dediščine, arhitekturna identiteta naselja in zaznavanje
kakovosti prostorske podobe ali skupine naselij
Ni prikazana.

B 9. Privlačnost prostora skupaj s prostorskimi možnostmi širitve naselja z vidika
navezav na obstoječo gospodarsko in družbeno infrastrukturo ter dejavnosti v prostoru
Prikazana je na ravni celotnih krajevnih skupnosti.

B 10. Ranljivost obstoječih in potencialnih kakovosti prostora ter ustreznosti prostora z
vidika predvidenih prostorskih ureditev z upoštevanjem varstvenih in razvojnih zahtev
Prikazana je na ravni celotnih krajevnih skupnosti.
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B 11. Ustreznost prostora, ki vključuje variantne rešitve z upoštevanjem varstvenih in
razvojnih zahtev
Prikazana je na ravni celotnih krajevnih skupnosti.

B 12. Druge analize (in strokovne rešitve) pri obravnavi posameznih naselij
Za naselja, za katera so bila podrobneje obdelana ureditvena območja, so dane usmeritve za
boljše izpolnjevanje vloge, ki jo imajo v omrežju naselij (npr. načrtno spodbujanje razvoja
centralnih dejavnosti ter osnovnih oskrbnih in storitvenih dejavnosti na več lokacijah,
izboljšanje prometnih povezav med centralnimi naselji in zaledji, prilagoditev načina
delovanja storitvenih dejavnosti potrebam prebivalcev v hribovitih predelih ipd.).
Za prav ta naselja je v sklopu analiz opravljena podrobna analiza komunalne in energetske
infrastrukture ter omrežja zvez, da se ugotovi stanje oskrbe naselij in njihovih potrošnikov, da
se opozori na omejitve, ki se kažejo kot fizične prepovedi gradnje ali omejitve glede razvoja
naselij ter da se postavijo zahteve in prednostne naloge za širitev posameznega naselja ali dela
naselja.

Razlaga
Strokovne podlage za krajevni skupnosti Bresternica in Malečnik - Ruperče po obravnavanih
vsebinah v celoti ustrezajo prvemu delu zahtev iz pravilnika.
Manj je ustrezna analiza posameznih naselij, saj je večina vsebin obravnavana le na ravni
krajevnih skupnosti. Manjkajo predvsem vsebine o notranji strukturi naselij, dejanski rabi
površin, o evidentiranju in možnosti prenove degradiranih in slabše izkoriščenih površin ter o
ohranjenosti kulturne dediščine, arhitekturne identitete naselja in kakovosti prostorske podobe
naselij.
Gradivo vsebinsko presega zahteve pravilnika pri podajanju usmeritev za boljše izpolnjevanje
vloge naselij, ki jo imajo v omrežju naselij.
S podrobnim analiziranjem komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez za tri
podrobneje obravnavana naselja pa je presežena raven obravnave, kot je zahtevana za
izdelavo strokovnih podlag za SPRO.
Pri izdelavi karte ustreznosti prostora za poselitev je nekoliko pomanjkljiva izbira dejavnikov
in podatkovnih baz. Kakovost vrednotenja prostora je namreč (poleg izbrane metodologije)
odvisna tudi od obsega in kakovosti uporabljenih podatkov. Izdelovalci izbranega primera se
zavedajo problema pomanjkljivosti izbire dejavnikov in podatkov, vendar po njihovem
mnenju to ni bistveno vplivalo na izid vrednotenja. Z izvedenim vrednotenjem so se namreč
precej približali obstoječemu poselitvenemu vzorcu, torej lahko to vrednotenje ocenijo kot
kakovostno. Pokazale so se tudi precejšnje razlike v primernosti prostora za poselitev med
obema krajevnima skupnostma (prostor KS Malečnik - Ruperče se je izkazal za poselitev
precej bolj ustrezen kot prostor KS Bresternica; prostorski razvoj slednje bi kazalo iskati
predvsem v rekreacijski vlogi za mestno zaledje).
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4.3
4.3.1

OBČINA ČRNOMELJ
Kratka predstavitev primera

Strokovne podlage za poselitev je za zadnjo spremembo prostorskih planskih aktov občine
Črnomelj izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d. o. o., v letih 2002 in 2003. Nosilka naloge je
bila Liljana Jankovič, univ. dipl. inž. arh., med sodelavci pa so bili še arhitektka, krajinski
arhitektki, geografka in gradbeni inženir ter gradbeni tehnici.
Strokovne podlage za poselitev so sestavljene iz dveh delov.
V prvem delu je obravnavano območje celotne občine. Uvodoma so predstavljene
pomembne strokovne podlage in izhodišča, v osrednjem delu je podrobno predstavljena
občina in analiziran prostor (lega in meje, razdelitev po krajevnih skupnostih, krajinska
razdelitev na enote, naravne značilnosti, ustvarjeno okolje, pregled po dejavnostih ter
urbanistično-arhitekturne značilnosti prostora), v sklepnem skupnem delu strokovnih podlag
pa so oblikovana konceptualna izhodišča za prostorski razvoj občine kot celote.

Slika 19: Koncept prostorskega razvoja občine Črnomelj (vir: Spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj ... Strokovne podlage za poselitev.
1. del. Območje celotne občine, 2002).
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V drugem delu strokovnih podlag so podrobno obravnavana posamezna naselja v občini
(obdelanih je 99 od 120 naselij v občini, in sicer vsa naselja, v katerih so bile dane pobude za
spremembo kmetijskih zemljišč v stavbna). Analiza vsakega naselja je pripravljena v dveh
sklopih: valorizacija naselja in možnosti za razvoj.
Pri »valorizaciji naselja« so predstavljene te vsebine:
- lega naselja v širšem prostoru,
- silhueta,
- tip vasi – notranja struktura naselja ter morfološke in okoljske značilnosti,
- položaj in vloga v omrežju naselij ter programi naselja (gospodarske razmere),
- demografska struktura in socialne razmere,
- komunalna opremljenost ter
- omejitve (naravna in kulturna dediščina, vodni viri, drugo).
Pri »možnostih za razvoj« je opisan predlog za razvoj in urejanje naselja, ki se nanaša na
širitve oziroma zaokrožitve ureditvenega območja naselja (ob upoštevanju pobud), usmeritve
glede zgoščevanja pozidave in glede ohranjanja zelenih površin. Dane so tudi usmeritve za
razvoj dejavnosti v naselju, oblikovanje poselitve, objektov ipd.
Kjer so naselja obdana z območji vinogradniške oziroma razpršene poselitve, so podatki
prikazani v sklopu širšega območja naselja. Za vinogradniški prostor je dan ločen predlog za
območje vinogradniške poselitve. Tu so dane usmeritve glede načina in oblike poselitve
oziroma njene ureditve in sanacije.
Grafični del pri obravnavi vsakega posameznega naselja vsebuje te prikaze:
a) naselje v širšem prostoru (pregledna situacija v M 1 : 50.000 in fotografije),
b) izsek iz veljavnega dolgoročnega plana občine Črnomelj s prikazom ureditvenega
območja naselja ter izsek iz veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev oziroma
srednjeročnega družbenega plana,
c) morfološke analize: morfologija parcelacije, morfologija terena ter morfologija
pozidave,
d) analiza pozidanosti stavbnih zemljišč,
e) vizualna analiza (na digitalnem ortofoto posnetku) ter
f) usmeritve oziroma predlog ureditve naselja (na temeljnem topografskem načrtu).
V prilogi 2 je primer obravnave naselja v strokovnih podlagah za občino Črnomelj.

4.3.2

Primerjava z zakonskimi določbami

A. OBMOČJE CELOTNE OBČINE
V prvem delu strokovnih podlag so za območje celotne občine glede na zahteve o vsebini
strokovnih podlag iz pravilnika pripravljene te analize in strokovne rešitve:

A 1. Analiza stanja v prostoru (fizičnega stanja, pravnega stanja, analiza trga zemljišč)
Obširna analiza fizičnega stanja za območje celotne občine je predstavljena v poglavju
Analiza. Vsebuje:
- lego in meje občine,
- razdelitev po krajevnih skupnostih,
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-

-

-

območja občine (razdelitev na krajinske tipe),
naravne značilnosti (geološka zgradba in geomorfološke razmere, podnebne razmere,
hidrogeografske razmere, prst in rastje, živalstvo, naravne vrednote),
ustvarjeno okolje (poselitev v preteklosti, poselitev danes, prebivalstvo, prometne
povezave in dostopnost, komunalna infrastruktura (oskrba z vodo, odvajanje in
čiščenje odpadnih voda, oskrba z električno energijo, ravnanje z odpadki), kulturna
dediščina),
pregled po dejavnostih (razvoj v preteklosti, dejavnosti danes, kmetijstvo, gozdarstvo,
izkoriščanje naravnih virov, lovstvo in ribištvo, turizem, kvartarne (družbene)
dejavnosti),
urbanistično-arhitekturne značilnosti prostora (opredelitev arhitekturne regije, analiza
stavbarstva).

Analiza pravnega stanja iz predpisov urejanja prostora in varstva okolja je opravljena,
predstavljeni so pomembni izvlečki iz vsebin veljavnih planskih aktov.
Analiza trga zemljišč ni opravljena.

A 2. Analiza teženj prostorskega razvoja občine, identifikacija problemov in potreb
Težnje prostorskega razvoja občine se kažejo v velikem številu pobud posameznikov za nove
stavbne površine. Razvojne težnje, problemi in potrebe po dejavnostih so predstavljene v
analizah, v poglavju Pregled po dejavnostih, in sicer za kmetijstvo, gozdarstvo, izkoriščanje
naravnih virov, lovstvo in ribištvo, industrijo, turizem in kvartarne (družbene) dejavnosti.

A 3. Analiza razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja
Razvojne pobude so predstavljene v uvodnem delu, v poglavju Strokovne podlage in
izhodišča.
Podrobneje so dane pobude analizirane v posebnem delu, v katerem je bilo analiziranih pribl.
600 pobud. Ob vhodnih podatkih o lastništvu, planski namenski rabi, kmetijski kategoriji
zemljišča, morebitnih varovanjih (dediščina, vodni viri ipd.) velikosti in namenu posega so se
po terenskem ogledu ugotovile še dejanska raba in podrobnejše terenske značilnosti lokacije.
Na podlagi tega in skladno z merili je bila dana obrazložitev o sprejemljivosti posega.
Oblikovana so bila merila za presojanje sprejemljivosti posameznih predlogov za spremembe
namembnosti. Temeljni cilj pri tem presojanju je bil zagotavljati:
–
racionalno rabo prostora,
–
ohranitev obstoječih kakovostnih prostorskih razmerij in
–
ohranitev kakovostne morfološke zgradbe poselitve in krajine.
Urbanistična merila za presojanje sprejemljivosti predlagane spremembe namembnosti so:
1. bližina obstoječe poselitve in obstoječega ureditvenega območja naselja (poseg je
sprejemljiv, če se neposredno navezuje na obstoječo poselitev, če gre za zapolnitve,
zaokrožitve; načeloma se ne spodbuja razpršena gradnja);
2. odnos do obstoječe morfologije poselitve (poseg je sprejemljiv, če nadaljuje obstoječi
kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve);
3. vidna izpostavljenost (poseg je sprejemljiv, če vidnost morebitne pozidave ne bo
moteča v značilnih in pogostih pogledih v prostoru);
4. dostopnost (poseg je sprejemljiv, če je dostopen po javnih poteh);
5. komunalna opremljenost (poseg je sprejemljiv, če je glede na oddaljenost od obstoječe
poselitve mogoča izraba obstoječe komunalne opreme brez večjih dodatnih posegov v
prostor).
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V nadaljevanju postopka v zvezi z odločanjem o sprejemljivosti posameznih predlogov so
bile upoštevane tudi omejitve posameznih sektorjev (npr. območja varstva vodnih virov,
varstva narave, varstva kulturne dediščine, varstva kmetijskih zemljišč, infrastrukturni
koridorji idr.).

A 4. Analiza razvojnih potreb, možnosti prostorskega razvoja (analiza privlačnosti)
Privlačnosti prostora za posamezne dejavnosti je analizirana v poglavju Možnosti za razvoj
dejavnosti, in sicer se kažejo v razvoju:
–
gospodarskih (obrtnih in proizvodnih) dejavnosti predvsem v Črnomlju in
pomembnejših lokalnih središčih oz. lokalnih središčih,
–
manjših obrtnih delavnic oziroma drobne obrti v vseh naseljih, razen v naseljih, ki so
izrazito kmetijsko-bivalna in so prometno slabo dostopna ter nezadovoljivo
infrastrukturno opremljena:
–
turizma z razvojem omrežja turistične ponudbe in poudarjenim razvojem posameznih
izjemnih točk;
–
kmetijstva z dopolnilnimi dejavnostmi na ravninskih območjih, kjer so najboljša
kmetijska zemljišča,
–
gozdarstva v vseh preostalih gozdnatih delih občine, posebej pa na območju
Kočevskega Roga.
Podrobneje so predstavljene možnosti za razvoj turizma, gozdarstva in kmetijstva kot
prevladujočih dejavnosti v občini.

A 5. Analiza ranljivosti prostora (vplivi na naravo, bivanjsko okolje, kulturno dediščino,
naravne vire z vplivi na kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, rekreacijo in
turizem idr. ter na potenciale za regionalni in urbani razvoj)
Analiza ranljivosti prostora za območje celotne občine ni izdelana.

A 6. Druge analize prostora, ki so pomembne za odločitve o prostorskem razvoju občine
Druge analize prostora za območje celotne občine niso izdelane.

A 7. Vrednotenje
Vrednotenje je opravljeno le za posamezne razvojne pobude kot presoja sprejemljivosti
pobude.

A 8. Strokovne rešitve
Strokovne rešitve so v poglavju Predlog. Vsebujejo konceptualna izhodišča za strategijo
prostorskega razvoja občine ter možnosti za razvoj dejavnosti.
Pri konceptualnih izhodiščih so dane značilne skupne prostorske in posledično razvojne
značilnosti za tri zaokrožena območja občine: zahodni del občine, južni in vzhodni rob občine
ter osrednji in severni del občine.
V nadaljevanju so usmeritve za:
–
občinsko središče Črnomelj,
–
pomembne razvojne osi oziroma območja intenzivnega razvoja,
–
razvojne osi oziroma območja zadržanega razvoja,
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–

območja obsežne razpršene gradnje, na katerih naj bo razvoj zadržan in usmerjen;
predlagani so tudi načini urejanja in sanacije razpršene gradnje.

Opredeljena je organizacija omrežja naselij. Predlagani sta umestitev posameznega naselja v
shemo celote in določitev njegovega pomena v omrežju naselij. S tem se naselju določijo
njegova vloga/pomen, razvojne možnosti in odgovornosti.
Dane so še konkretne usmeritve za spremembo planskih aktov ter opredeljena območja
kompleksne gradnje (ki se bodo urejale z lokacijskimi načrti).

B. ANALIZA POSAMEZNIH NASELIJ
Drugi del strokovnih podlag za poselitev občine Črnomelj zajema podrobno analizo
posameznih naselij. Analiza je sestavljena iz grafičnega in tekstualnega dela. Predstavitev
obravnavanih vsebin je dana že pri osnovni predstavitvi primera, sledi pa primerjava izbranih
analiz s tistimi, ki so predpisane v pravilniku kot dodatne analize za posamezno naselje
oziroma skupino naselij.
B 1. Demografske in socialne razmere
Dani so podatki o številu prebivalcev v letih 1981, 1991 in 2001 ter deležu otrok, aktivnega
prebivalstva in dnevnih migrantov. Pri nekaterih naseljih sta dodana še razlaga, opažanje s
terena.

B 2. Dejanska raba površin in obstoječa organizacija dejavnosti
V tekstualnem delu so opisane gospodarske razmere v naselju, naštete so obstoječe
dejavnosti. V grafičnem delu je prikazano programsko stanje objektov, in sicer so deljeni po
programih na stanovanja, gospodarske in pomožne objekte ter zidanice, počitniške hišice,
javni objekte, trgovske, turistične ter gostinske objekte, obrtno-proizvodne objekte ter
infrastrukturne objekte.

B 3. Namenska raba površin, kakor je določena v veljavnih prostorskih aktih
V grafičnem delu je prikazan izsek iz veljavnega dolgoročnega plana občine Črnomelj s
prikazanim ureditvenim območjem naselja, za območja, za katera so izdelani
prostorskoureditveni pogoji, pa še izsek iz njih.

B 4. Notranja struktura naselij:
–
vzorec grajenih struktur naselja: V tekstualnem delu je opisan tip naselja – notranja
struktura ter morfološke in okoljske značilnosti. V grafičnem delu je prikazana
morfologija obstoječe pozidave;
–
izkoriščenost zemljišč: Izračunan je faktor izkoriščenosti zemljišča (FIZ), ki
predstavlja razmerje med bruto talno površino objektov v stavbnih zemljiščih ter
površino obstoječih stavbnih zemljišč;
–
pozidanost s prikazom ustrezno izrabljenih, degradiranih, ekstenzivno
izrabljenih in nezazidanih zemljišč: V tekstualnem delu je izkoriščenost zemljišč
opisana pri notranji strukturi naselja ter morfoloških in okoljskih značilnostih.
Pripravljena je še grafična analiza pozidanosti glede na obstoječa stavbna zemljišča;
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–

sistem zelenih površin naselja: Zelene površine v naseljih niso posebej obravnavane,
ker gre za manjša, podeželska naselja, praviloma brez urejenih javnih zelenih površin.
Kjer so urejene zelene površine v jedrih naselij (ob cerkvah, župniščih, na križiščih),
so ovrednotene, dan je predlog za njihovo obravnavo.

B 5. Gostota poselitve
Izračunana je gostota prebivalcev na hektar po uveljavljeni metodologiji na podlagi podatkov
državne evidence iz leta 2001.

B 6. Značilnosti prometne mreže in omrežja zvez
Prometno omrežje v naselju je v tekstualnem delu evidentirano pri komunalni infrastrukturi.
Če je naselje razloženo, sestavljeno iz več delov ali zaselkov, je povezava med njimi opisana
pri tipu naselja – notranji strukturi. V grafičnem delu so pri vizualni analizi predstavljeni
vstopi v naselje, pri prikazu naselja v širšem prostoru pa je razvidna dostopnost naselja.

B 7. Možnost prenove degradiranih površin in intenziviranja ekstenzivno izrabljenih
zemljišč
Usmeritve glede prenove degradiranih površin in intenziviranja pozidave so v tekstualnem
delu dane v predlogu (sklop Možnosti za razvoj). V grafičnem delu so tovrstna območja
prikazana pri usmeritvah oziroma predlogu ureditve naselja (zapolnitve, zgostitve pozidane
strukture, prepoved gradnje, sanacija roba naselja ...).

B 8. Ohranjenost kulturne dediščine, arhitekturna identiteta naselja in zaznavanje
kakovosti prostorske podobe ali skupine naselij
Pripravljena je vizualna analiza naselij na digitalnem ortofoto posnetku, ki vključuje prikaze:
grajene strukture s smerjo strešin, vstopov v naselje, dominant, odpiranja vedut, izrazitih
reliefnih robov, gozdnih robov in državne meje. V tekstualnem delu je opisana še silhueta
naselja (opis izhaja iz terenskih ogledov in fotografij stanja).

B 9. Privlačnost prostora, vključno s prostorskimi možnostmi širitve naselja z vidika
navezav na obstoječo gospodarsko in družbeno infrastrukturo ter dejavnosti v prostoru
Analiza privlačnosti prostora ni izdelana.

B 10. Ranljivost obstoječih in potencialnih kakovosti prostora ter ustreznosti prostora z
vidika predvidenih prostorskih ureditev z upoštevanjem varstvenih in razvojnih zahtev
Analiza ranljivosti prostora ni izdelana.

B 11. Ustreznost prostora, ki vključuje variantne rešitve z upoštevanjem varstvenih in
razvojnih zahtev
Analiza ustreznosti prostora ni izdelana.
B 12. Druge analize (in strokovne rešitve) pri obravnavi posameznih naselij
Poleg predpisanih so za vsako posamezno naselje opravljene še te analize v tekstualnem delu:
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–
–
–

–

lega naselja, položaj v širšem prostoru, glede na občino, obmejnost, relief, nadmorsko
višino, dostopnost ipd.:
položaj in vloga v omrežju naselij – predstavljena je opredelitev naselja glede na
plansko organizacijo omrežja naselij, navedene so centralne dejavnosti;
evidentirana je komunalna opremljenost: električna energija, javna razsvetljava,
vodovod, hidrantno omrežje, kanalizacija, javne ceste (asfaltiranost), odvoz odpadkov,
telefon;
dane so omejitve za prostorski razvoj (naravne vrednote, kulturna dediščina, območja
vodnih virov ipd.).

Pri vsakem posameznem naselju so ob koncu analiz dane tudi strokovne rešitve – predlog za
razvoj in urejanja naselja. Nanaša se na širitve oziroma zaokrožitve ureditvenega območja
naselja, usmeritve glede zgoščevanja pozidave in glede ohranjanja zelenih površin. Dane so
tudi usmeritve za razvoj dejavnosti v naselju, oblikovanje poselitve/objektov ipd.
Kjer so naselja obdana z vinogradniškimi območji, je za ta območja dan ločen predlog. Tu so
dane usmeritve za velikost območja in način/obliko poselitve. Posebej je navedeno, da so
podrobnejši pogoji za posege v prostor določeni v PUP oziroma se določijo s spremembo
PUP, ki je bila pripravljena v sklopu teh sprememb in dopolnitev planskih aktov.
Grafični del se prav tako konča s karto usmeritev oziroma predloga ureditve naselja.
Pripravljena je na temeljnem topografskem načrtu. Prikazane so meje obstoječih stavbnih
zemljišč in dopolnitve podatkov o objektih skladno z DOF in podatki s terena. V usmeritvah
so prikazani:
–
ureditveno območje naselja,
–
register prostorskih enot,
–
oblikovanje središča, jedra naselja,
–
zapolnitve, zgostitve pozidane strukture,
–
prepoved gradnje, širitve, ohranitev roba naselja,
–
sanacija roba naselja (zasaditev, postavitev lesenih objektov, ipd.),
–
varovanje značilnih (kakovostnih) robov naselij,
–
ohranitev, širitev odprtih površin v urbani rabi (športna igrišča, kopališča ...),
–
varovanje odprtega prostora,
–
obvodna zarast,
–
ohranitev gozdnega roba.
Mogoče širitve naselij so preverjene s prostorskega (urbanistično-krajinskega) vidika in ob
upoštevanju omejitev – objektov in območij naravne in kulturne dediščine, vodnih virov in
drugega.

Razlaga
Strokovne podlage za občino Črnomelj presegajo določbe pravilnika predvsem v podrobnosti
obravnave posameznih naselij. Pripravljene so bile sicer za izdelavo sprememb in dopolnitev
planskih aktov ter prostorskoureditvenih pogojev za del občine, vendar analize in strokovne
rešitve do neke mere zadostujejo tudi izdelavi prostorsko izvedbenih načrtov.
Pravilnik o SPRO zavezuje k izdelavi takih strokovnih podlag, ki omogočajo odločitve na
strateški ravni, čemur v tem primeru zadostuje prvi del strokovnih podlag, ki se nanaša na
območje celotne občine. Pomanjkljive so predvsem glede izdelave analiz ranljivosti prostora
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ter vrednotenja različnih mogočih rešitev. Manjkata tudi analizi pravnega stanja in trga
zemljišč.
Drugi del strokovnih podlag se nanaša na obravnavo posameznih naselij. V izbranem primeru
so naselja analizirana precej podrobneje zaradi prej omenjenega razloga (uporabnost
strokovnih podlag tudi za izvedbene prostorske akte). Manjkajo analize privlačnosti,
ranljivosti in ustreznosti prostora.
Vsebina strokovnih podlag presega določbe pravilnika še v obravnavi lege naselja v širšem
prostoru ter analizi njegovega položaja in vloge v omrežju naselij, kar ima pri odločanju na
strateški ravni poseben pomen.
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V preglednici smo zbrali prisotnost zahtevanih vsebin iz pravilnika v vseh treh izbranih
primerih iz prakse.
Vsebine, ki so po pravilniku o SPRO obvezne pri
izdelavi strokovnih podlag

Izbrani primeri izdelanih
strokovnih podlag
Idrija
MO MB
Črnomelj

A: ZA CELOTNO OBRAVNAVANO OBMOČJE
analiza stanja v prostoru:
– analiza fizičnega stanja
– analiza pravnega stanja
– analiza trga zemljišč
analiza teženj, problemov, potreb
analiza razvojnih pobud
analiza razvojnih potreb, analiza privlačnosti
analiza ranljivosti prostora
druge analize prostora
vrednotenje
strokovne rešitve

delno
da
ne
ne
da*
ne
da*
ne
da
da
da

da
da
da
da
da
da
da
da
ne
da
da

delno
da
ne
ne
da
da
da
ne
ne
da
da

B: ZA POSAMEZNA OBRAVNAVANA NASELJA
demografske in socialne razmere
dejanska raba površin
namenska raba površin
notranja struktura naselij:
– vzorec grajenih struktur naselja
– izkoriščenost zemljišč
– pozidanost (ne/izrabljene, degradirane površine)
– sistem zelenih površin naselja
gostota poselitve
prometna mreža in omrežja zvez
možnost prenove in intenziviranja zemljišč
ohranjenost KD, identiteta, kakovost prostora
privlačnost prostora
ranljivost prostora
ustreznost prostora
druge analize (in strokovne rešitve)

da
da
ne
delno
da
ne
ne
da
ne
delno
da
da
ne
ne
ne
da

da
ne
da**
delno
ne
da
da
ne
da
da**
ne
ne
da**
da**
da**
da

da
da
da
delno
da
da
da
ne
da
da
da
da
ne
ne
ne
da

* opravljeno anketo lahko štejemo kot analizo teženj, problemov, potreb ali/in kot analizo razvojnih potreb, analizo
privlačnosti
** vsebine, ki so označene z dvema zvezdicama, so opravljene za območje celotnih krajevnih skupnosti, ne pa tudi posebej
za posamezna obravnavana naselja, vendar so dovolj podrobno obdelane, da zadostujejo tudi analizi posameznih naselij

Preglednica 2: Primerjava vsebin izbranih primerov strokovnih podlag z določbami
pravilnika
Čeprav so vsi trije primeri strokovnih podlag formalno izdelani skladno s prej veljavnim
navodilom o izdelavi strokovnih podlag, so v njih zastopane vse vsebine, ki jih zahteva zdaj
veljavni pravilnik o SPRO, kljub temu da je bil ta med nastajanjem predstavljenih strokovnih
podlag šele v delovnih fazah. V vseh treh primerih so tudi druge vsebine, ki jih pravilnik
izrecno ne zahteva, so pa pomemben prispevek k celovitosti ali pa posebnosti izdelanih analiz
in strokovnih rešitev.

100

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

5

PRIMERJAVA ZAKONODAJE, TEORIJE IN PRAKSE TER
OSNOVNE USMERITVE ZA IZDELAVO STROKOVNIH PODLAG

V strokovni literaturi in izbranih primerih iz prakse se pojavljajo vse v pravilniku zahtevane
vsebine za izdelavo strokovnih podlag, kot smo že omenili. Avtorji iz različnih strok in
izdelovalci posameznih primerov pa zelo različno obravnavajo te vsebine: ponekod je
metodologija natančno izdelana, drugje je način zelo splošen in opisen; posamezne vsebine se
med seboj prepletajo in celo ponavljajo, včasih pa je kakšna predpisana vsebina še natančneje
razčlenjena.
V prejšnjih poglavjih smo podrobneje pregledali teoretična izhodišča ter primere iz prakse
glede na določbe zakonodaje, konkretno pravilnika o SPRO. Ugotavljali smo, kaj vse se
pojavlja kot vsebina strokovnih podlag, v kolikšni meri so prvine primerjave (pravilnik,
teorija in praksa) med seboj skladne, kje se pojavljajo odmiki in kakšni so. Predstavili smo
tudi načine obravnave posameznih vsebin, metodološke pristope, namen izdelave posameznih
analiz oziroma strokovnih rešitev ipd.
Poleg obveznih vsebin iz pravilnika se v teoriji in praksi pojavljajo tudi druge, ki smo jih
spoznali za pomembne pri načrtovanju prostorskega razvoja občin. Dobili smo vsebine, poleg
obveznih še druge, ki se že pojavljajo v praksi, ali pa bi bilo glede na spoznanja stroke dobro,
da bi se.
V tem poglavju smo povzeli, kako se strokovna literatura in praksa lotevata obravnave
posameznih predpisanih vsebin iz pravilnika, katere vsebine so zastopane ter na podlagi tega
skušali navesti usmeritve (v poševnem tisku) za izdelavo posameznih analiz in strokovnih
rešitev tako, da bodo sledile dognanjem stroke (vsebinsko in metodološko) in bodo hkrati
izvedljive v praksi.
To smo opravili v prvih dveh podpoglavjih, to je o obravnavi celotnega prostora občine ter
posameznih naselij. V teh dveh podpoglavjih smo smiselno združili predpisane vsebine,
enako kot pri obravnavi teoretičnih izhodišč.
Ugotovitve, ki smo jih v teh dveh podpoglavjih obširneje predstavili, smo v tretjem
podpoglavju na kratko strnili v vsebini strokovnih podlag za poselitev.
V zadnjem delu pa so še druge ugotovitve, do katerih smo prišli pri primerjanju zakonodaje,
teorije in prakse.
Za vsako obravnavano vsebino bi bilo seveda dobrodošlo navesti podrobnejše in obširnejše
usmeritve, da bi se v praksi lažje, bolj usmerjeno, enotno in strokovno natančno lotevali
izdelave strokovnih podlag. V ta namen bi bilo treba vsako obravnavano vsebino (in morda še
kakšne dodatne) bistveno natančneje in bolj poglobljeno preučiti, navesti več ali pa
natančnejše načine za izdelavo ustreznih analiz, poiskati ali pa izdelati več preveritev v praksi
ipd. Za vsako obravnavano vsebino bi torej lahko nastala nova študija, v tej nalogi pa smo
dosegli svoj namen s tem, da smo oblikovali osnovne usmeritve o izbiri in obsegu vsebin, ki
naj se pojavijo pri izdelavi strokovnih podlag za SPRO.

101

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

5.1
5.1.1

OBRAVNAVA CELOTNEGA PROSTORA OBČINE
Analiza stanja v prostoru

Analiza fizičnega stanja je v literaturi (še posebej geografski) obravnavana pogosto, zelo
različno, velikokrat močno razčlenjeno in podrobno. Bistveni poudarki so, da je treba
upoštevati naravne in ustvarjene značilnosti prostora, saj prav vsi elementi v pokrajini
vplivajo na način poselitve, njene možnosti za razvoj in omejitve pri tem.
V vseh primerih iz prakse je opravljena analiza fizičnega stanja, vendar v zelo različnih
stopnjah podrobnosti; najpodrobnejša analiza presega raven strateške obravnave prostora,
najpreprostejša pa ne daje dovolj celovite slike o prostoru.
Analiza fizičnega stanja naj se pripravi s pomočjo vseh razpoložljivih zbirk podatkov
(statističnih, gospodarskih, demografskih, prostorskih ipd.), da se ustrezno prikažejo naravne
in ustvarjene razmere obravnavanega območja, pri tem pa je treba paziti, da se ohrani
strateška raven obravnave, ki ustreza strategiji prostorskega razvoja občin. Opišejo naj se vsi
pomembni elementi prostora, s tem da je primerno dati večji poudarek tistim, ki imajo
pomembnejši oziroma bolj neposreden vpliv na razvoj poselitve (npr. relief, ekspozicija,
stabilnost tal, značilnosti prometnih (in drugih) omrežij, demografske značilnosti, razvitost in
usmerjenost gospodarstva ipd.). Pri tem je treba upoštevati tudi konkretno obravnavano
območje, tako da se obseg oziroma vsebinski poudarki analize prilagodijo posebnostim tega
prostora (npr. na hribovitih območjih dati večji poudarek reliefu, osončenosti, stabilnosti tal
kot na ravninskih; na rodovitnih območjih večji poudarek kmetijstvu ipd.)
Analiza pravnega stanja je nova kategorija (prej veljavno navodilo iz leta 1985 je
predpisovalo le upoštevanje obveznih izhodišč iz državnih prostorskih planskih aktov) in
dostopna strokovna literatura temu ne posveča večje pozornosti.
V praksi ta analiza prav tako še ni širše uveljavljena, pojavi se v enem od izbranih primerov
kot grafični prikaz veljavnih planskih aktov občine ter navedba veljavne urbanistične
dokumentacije, v drugem primeru pa kot izvleček iz veljavnih planskih aktov občine.
Z analizo pravnega stanja naj se pregledajo določbe veljavne zakonodaje in hierarhično
nadrejenih prostorskih aktov (regionalna zasnova prostorskega razvoja, če je sprejeta na tem
območju, SPRS, PRS), morebitnih medobčinskih prostorskih aktov (skupni lokacijski načrti,
krajinske zasnove) ter sprejetih odlokov, ki veljajo na obravnavanem območju (prostorski
akti, zavarovana območja narave in kulturne dediščine ipd.). Vse to so obvezna izhodišča, ki
morajo biti upoštevana pri pripravi SPRO in strokovnih podlag zanje.
Analiza trga zemljišč je osnova za upravljanje in gospodarjenje z zemljišči, ki je v strokovni
literaturi večkrat poudarjeno kot pomemben del prostorskega načrtovanja. Veliko je
prispevkov o pomenu zemljiške politike, neustreznem gospodarjenju z zemljišči ipd., zelo
malo pa je usmeritev, kako pripraviti kakovostno analizo trga zemljišč, razen prispevka
izdelovalcev priporočila za pripravo teh analiz, ki ga je naročilo Ministrstvo za okolje in
prostor.
Ta analiza v praksi ni najbolj uveljavljena, izdelana je le v enem od izbranih primerov, kot
grafični prikaz prostih zazidljivih površin v ureditvenih območjih naselij ter z danimi deleži in
površinami.
Analiza trga zemljišč se lahko pripravi skladno s predstavljenimi priporočili, kar zahteva
veliko zavzetosti izdelovalca strokovnih podlag in naročnika, ki mora zagotoviti vse potrebne
102

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

podatke za tako zahtevno analizo. Nujno je sodelovanje drugih, ne le prostorskih strok
(predvsem ekonomistov). Dokler še niso vzpostavljene vse potrebne zbirke podatkov oziroma
ni na voljo ustrezno usposobljenega osebja, se lahko pripravlja poenostavljena različica
analize trga zemljišč, ki pa mora vsebovati vsaj analizo ponudbe in povpraševanja ter analizo
cen zemljišč. Prikazana naj bodo prosta (neizkoriščena) zemljišča za gradnjo v površini,
razporeditvi, namembnosti (planski) in deležu glede na celotna zazidljiva zemljišča in glede
na zazidana zemljišča ter potrebe po novih zazidljivih zemljiščih, kar pa se že povezuje z
analizo teženj, pobud in privlačnosti prostora.
5.1.2

Analiza razvojnih teženj, pobud in privlačnosti prostora

Analiza teženj prostorskega razvoja ter prepoznavanje problemov in potreb se pojavita
predvsem v literaturi, ki se nanaša neposredno na prakso (Izvedba testnega primera SPRO ter
predavanje s posveta o pripravi SPRO in PRO). Poudarjena je ključnost prepoznavanja in
opredeljevanja problemov in teženj pri pripravi strokovnih podlag. Nakazani so najpogostejši
problemi, ki jih je treba zaznati in reševati.
Izbrani primeri iz prakse te vsebine vključujejo, saj so to praviloma ključni razlogi, da se
občina loti izdelave novih strokovnih podlag. Evidentirane so z anketnimi vprašalniki (med
gospodinjstvi in gospodarskimi subjekti, »ključnimi« občani ipd.), ali pa so le opisno, na
splošno predstavljeni problemi in težnje v razvoju prostora na podlagi javno dostopnih
podatkov, informacij, opažanj.
Za kakovostno izdelavo analize teženj in problemov prostorskega razvoja je ključno
sodelovanje odgovornih predstavnikov občine (oziroma obravnavanega območja) ali/in
drugih akterjev v prostoru. Analiza je lahko opisna kot predstavitev teženj in problemov po
področjih, lahko je predstavljena kot rezultat opravljene ankete (vprašalnika, poziva k oddaji
pobud) ali kako drugače. Ta analiza se lahko povezuje z analizo trga zemljišč, ki med drugim
pokaže, kje so neizkoriščena stavbna zemljišča posameznih namenskih rab, torej da so težnje
za pozidavo drugje, ali pa se na neizkoriščenih zemljiščih pojavljajo problemi za pozidavo
(lastniška struktura, neurejena komunalna opremljenost, predraga zemljišča, neustrezen
relief ipd.). Pomembno je, da se tudi pri tej analizi upoštevajo značilnosti, posebnosti
območja in daje ustrezna teža posameznim težnjam oziroma problemom, ki jih je treba
prednostno upoštevati oziroma reševati (npr. na območjih s težnjo stalnega odseljevanja
prebivalstva je pomembnejši problem pomanjkanje stanovanjskih površin in gospodarskih
con kot pa neizoblikovanost središč in pomanjkanje odprtih javnih površin, kar pa je npr.
veliko pomembnejše v razvitih ali potencialnih turističnih območjih). Glede na rezultate
analize teženj in problemov se lahko izdelovalec strokovnih podlag odloči za kakšno dodatno
vsebino ali vsaj poudarek strokovnih podlag, s katero se bodo našle rešitve za izkazane težnje,
probleme, potrebe.

Analiza razvojnih pobud javnega in zasebnega sektorja se v strokovni literaturi pojavlja na
dva načina. Prvi, ožji, poudarja, da je treba pri pripravi prostorskih aktov vključevati pobude
vlagateljev, posameznikov, vendar nikakor ne tudi nujno upoštevati. Širši pogled pa se nanaša
na splošno vključevanje javnosti v načrtovalske procese, ki se mu v sodobni (demokratični,
svobodni ipd.) družbi ne moremo in ne smemo izogniti, če želimo uspešno speljati postopek
sprejemanja prostorskega akta in zagotoviti družbeno sprejemljivost predvidenih posegov.
Poleg ključnih problemov in teženj v prostorskem razvoju občine so pobude zasebnega in
javnega sektorja velikokrat povod za izdelavo nove preveritve prostora (v prejšnjem sistemu
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novih sprememb in dopolnitev planskega akta). Izdelovalci se obravnave pobud lotevajo
različno, praviloma pa je zagotovljena preglednost pri obravnavi pobud, tako da so vse
obravnavane enako, objektivno, izdelana je taka ali drugačna metodologija – nekje bolj
merljiva, drugje povsem opisna. Pri enem od primerov pa pobude namenoma niso
obravnavane v strokovnih podlagah, da bi s tem zagotovili objektivnost in strokovnost rešitev.
Razvojne pobude javnega in zasebnega sektorja naj se analizirajo tako, da bo vsa
zainteresirana javnost imela možnost dati svoje pobude, ki pa naj bodo argumentirane ter
vsebinsko (in seveda prostorsko) vezane na prostorski akt, za katerega se pripravljajo
strokovne podlage. Zagotovljena morata biti strokovna neodvisnost (brez osebnih, političnih
in drugih pritiskov) ter jasen postopek obravnave z merili za upoštevanje oziroma zavračanje
pobude. Merila naj bodo tako urbanistična (bližina poselitve, odnos do obstoječe morfologije
naselja, vidna izpostavljenost, dostopnost, komunalna opremljenost, ustreznost reliefa ipd.),
kot druga (varovanje narave in kulturne dediščine, najboljših kmetijskih zemljišč, gozdov s
poudarjenimi določenimi funkcijami, koridorjev infrastrukturnih vodov, varstvo pred
onesnaženjem, erozijo, potencialnimi nesrečami ipd.). Dobrodošlo je, če se pobudnike usmeri
(in hkrati omeji) z vsaj okvirno oblikovanim obrazcem za vlogo pobude, na katerem naj bodo
jasno navedeni vsaj podatki o pobudniku (ime, naslov, ustanova ipd.), lokaciji (kraj, parcelna
številka ali območje) ter namenu pobude (stanovanjska gradnja, proizvodna dejavnost,
rekreacijsko območje...).

Analiza razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v prostoru oziroma analiza privlačnosti
izhaja iz obeh prej predstavljenih analiz. Za analizo privlačnosti je v krajinski arhitekturi
izdelana natančna metodologija, ki na podlagi ustreznih zbirk podatkov in informacij o
razvojnih potrebah opredeli območja, ki so na obravnavanem območju najbolj (ali najmanj)
privlačna za posamezne vrste dejavnosti. V strokovni literaturi je vedno obravnavana v
povezavi z analizo ranljivosti prostora, s katero skupaj omogočita izdelavo analize ustreznosti
prostora.
Vsi trije primeri izdelanih strokovnih podlag vsebujejo poglavja, ki jih lahko prepoznamo kot
analizo razvojnih potreb oziroma privlačnosti prostora. Načini pa se močno razlikujejo. Za
Idrijo sta bili izvedeni anketi po gospodinjstvih in podjetjih/organizacijah, za krajevni
skupnosti v mestni občini Maribor je analiza privlačnosti izdelana po uveljavljeni metodi iz
krajinske arhitekture (čeprav precej poenostavljeno), za občino Črnomelj pa opisno s
pregledom možnosti za razvoj dejavnosti.
Po mnenju M. Konečnik Kunst (2005), ki se mu pridružujemo, je ključna za pripravo analize
razvojnih možnosti njena vsebina in ne metoda. Izdelovalec se lahko odloči za analizo
privlačnosti, kot izhaja iz metod varovalnega planiranja, lahko pa izbere katero drugo od
primernih količinskih ali kakovostnih metod planiranja, kot so na primer uporabljeni v
predstavljenih primerih iz prakse. Ta analiza mora pokazati prostorsko in vsebinsko
privlačnost občine oziroma njenih posameznih predelov, območij: katere dejavnosti se kažejo
kot potencialno prodorne, za katere dejavnosti je med vlagatelji največ zanimanja, na katera
območja se želijo usmerjati, skratka, izraziti se morajo prostorski in vsebinski razvojni
interesi občine, v tej fazi ne glede na varovalne zahteve.
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5.1.3

Analiza ranljivosti prostora

Izdelava analiz ranljivosti je predpisana s prostorsko in okoljsko zakonodajo. Na podlagi prve
se je v krajinski arhitekturi razvila metodologija za izdelavo študij ranljivosti prostora, na
podlagi druge pa v geografiji izdelujejo študije ranljivosti okolja. Metodologiji se med seboj
precej razlikujeta, namen obeh pa je podoben, namreč ugotoviti ranljivost posameznih enot
prostora (okolja) oziroma njegovih sestavin za posledice človekovih dejavnosti, kar se
uporablja kot eno od orodij pri načrtovanju prostorskega razvoja.
Le v enem izbranem primeru strokovnih podlag je izdelana analiza ranljivosti prostora, in
sicer po metodi, razviti v krajinski arhitekturi. Izdelana je precej poenostavljeno in ne
prikazuje vplivov na vse zahtevane elemente prostora, ampak le za poselitev, kmetijska
zemljišča in tla.
Analize ranljivosti prostora se lahko izdelujejo po obeh predstavljenih metodologijah, čeprav
»geografska«, ki izhaja iz prejšnjega zakona o varstvu okolja, ni več zakonsko predpisana. Če
želimo v strokovnih podlagah ugotoviti ranljivost prostora za prav določene dejavnosti, za
katere je že ugotovljen večji potencial za razvoj na obravnavanem območju, je primernejša
»krajinska« metoda. Če pa takih dejavnosti na obravnavanem območju ni mogoče jasno
opredeliti, je primernejša »geografska« metoda, ki opredeli ranljivost prostora kot celote
oziroma njegovih sestavnih delov, na podlagi tega pa lahko kakršno koli dejavnost ali poseg
ustrezno umestimo oziroma postavimo zahteve in omejitve glede njenega razvoja, delovanja,
emisij ipd.
5.1.4

Druge analize pri obravnavi celotne občine

Med mnogimi temami, ki v strokovni literaturi obravnavajo prostorske analize zaokroženih
območij, smo izpostavili obravnavo območja v širšem prostoru ter razpršeno in črno gradnjo.
Obravnava območja v širšem prostoru je poudarjena kot ena osnovnih analiz, ki zagotavlja
ustrezno umestitev območja v širši prostor, omogoča povezovanje načrtovanega razvoja s
sosednjimi območji in s tem usklajenega razvoja regije oziroma države.
Pri obravnavi območja v širšem prostoru naj se opišejo naravne in ustvarjene razmere, ki
izhajajo iz povezanosti območja s širšim prostorom in vplivajo na prostorski razvoj. Na
kratko se lahko predstavijo osnovne značilnosti širšega prostora, poudarek pa naj bo na vlogi
oziroma položaju obravnavanega območja v tem prostoru, naravnem in družbenem.
Pomembna so središča obravnavanega in širšega prostora in njihova hierarhija, soodvisnost,
prikažejo naj se osrednje prometne povezave med temi središči in drugimi pomembnimi
točkami oziroma območji, ključne naravne prvine, ki vplivajo na povezanost oziroma
razmejenost vplivnega območja (širše ravnice, kotline, doline, vodotoki, večji reliefni hrbti in
robovi, sklenjena gozdna območja, morje ipd.) ter takšne družbene prvine (administrativne
meje občin, regij, držav, pa tudi drugih območij, npr. obmejnega pasu, različnih
medobčinskih in mednarodnih povezav ipd.).
Opredelitev velikosti širšega območja je močno odvisna od posameznega obravnavanega
območja. Lahko gre za statistično regijo, morda prihodnjo administrativno regijo, vendar je v
teh primerih predvsem takrat, ko gre za mejno območje, treba zajeti še dele sosednjih regij.
Bolj smiselno se je odločiti za območje, s katerim je obravnavano območje funkcionalno
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povezano (prometne povezave, gravitacijska zaledja ipd.) ali/in za izrazito naravno enoto,
kateri obravnavano območje pripada (dolina reke, obalni pas morja, hribovje ipd.).
Obravnavano območje v širšem prostoru je smiselno tudi grafično prikazati.

Razpršena in črna gradnja sta v literaturi močno zastopani. V večini primerov sta bolj ali
manj le opredeljeni kot problem, rešitev za njegovo reševanje pa je manj. Precej avtorjev se
ukvarja s prepoznavanjem tega pojava, iskanjem vzrokov zanj in njegovih posledic, pojavnimi
oblikami ipd. Med tistimi, ki so dali take ali drugačne rešitve ali usmeritve, smo izluščili
naslednje:
Osnovna usmeritev je, da je treba razpršeno gradnjo v prostoru prepoznati, jo ovrednotiti ter
navesti usmeritve za njeno sanacijo. Med analizami naj se torej evidentirajo taka območja in
omenijo posledice, do katerih pride (vidno razvrednotenje, drago komunalno opremljanje,
zasedba prostora, nenadzorovano onesnaževanje prostora z neurejeno kanalizacijo, ki se v
strnjeno pozidanih območjih mest in večjih naselij vendarle že ureja ipd.) ter po možnosti
poiščejo vzroki zanjo, da bi jo v prihodnje lahko preprečevali
Poleg prostorskih rešitev (saniranje obstoječe razpršene gradnje in omejevanje njene
nadaljnje širitve, zagotovitev dovolj primernih stavbnih zemljišč v strnjenih delih naselij ipd.)
so mogoči še mnogi drugi ukrepi: zakonodajni, finančni, davčni, izobraževalni, socialni in
drugi. Izogniti se je potrebno precej pogostemu razmišljanju, da se razpršene gradnje ne da
preprečiti ali da je že preveč razširjena, da bi jo bilo sploh smiselno preprečevati. Z
doslednim omejevanjem širjenja ter ustrezno sanacijo obstoječe je mogoče dolgoročno doseči
več reda in bolj kakovostno stanje v prostoru.
V primerih iz prakse se med drugimi analizami za celotno obravnavano območje pojavita le
karta in katalog kulturnokrajinskih tipov, ki določata zaokrožena, enovita območja s
podobnimi naravnimi in gospodarskimi možnostmi. Namen tega je predvsem celovito in
večplastno preverjanje stanja in teženj v prostoru, izdelati celovit pregled nad dejavniki, ki
vplivajo na poselitev oziroma prostor v občini. Na podlagi dobljenih podatkov in kart
kulturnokrajinskih tipov se lahko izdelajo različne problemske karte, npr. karta ranljivosti
prostora, karta primernosti, karta potencialov za različne vrste dejavnosti ipd. Na ta način je
analitičnemu delu strokovnih podlag dodana vrednost, ki je uporabna tudi za prihodnje
odločanje o posegih v prostor.
Izdelana karta in katalog krajinskih tipov omogočata številne dodatne analize in preveritve
strokovnih rešitev, zato je priporočljivo, da bi se v takšni ali pa podobni obliki pogosteje
pojavljala med strokovnimi podlagami. Ta vsebina je v bistvu že neke vrste strokovna rešitev
(sinteza, nadgradnja opravljenih številnih analiz), zato je pri povzetku vsebin nismo uvrstili k
analizam.
5.1.5

Vrednotenje in strokovne rešitve

V literaturi se pojavljata predvsem dva načina vrednotenja prostora, in sicer vrednotenje
različnih variant prostorskega razvoja ali posega v prostor (ter izbira najustreznejše variante)
ter vrednotenje z analizo ustreznosti prostora, ki se opravi s prekrivanjem kart ranljivosti in
privlačnosti za posamezne izbrane dejavnosti.
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V izbranih primerih iz prakse se pojavljata oba predstavljena načina. V enem primeru so
izdelane tri variante prostorskega razvoja občine (opisno, kvalitativno), med katerimi je
izbrana najbolj optimalna. V drugem primeru je opravljeno vrednotenje ustreznosti celotnega
prostora za poselitev, ki je nastalo s kvantitativnim prekrivanjem kart privlačnosti in
ranljivosti. V tretjem primeru pa je le vrednoten prostor pri posameznih pobudah za
spremembo namembnosti zemljišča, ki pa je temeljilo na jasno zastavljenih ciljih in
urbanističnih merilih.
Vrednotenje samo po sebi ni nujno za uresničitev kakovostnih strokovnih rešitev. Vsaj
teoretično lahko iz opravljenih analiz neposredno oblikujemo najboljšo strokovno rešitev. V
praksi pa je zelo dobrodošlo, da se pred končno odločitvijo o prostorskem razvoju nekega
območja poišče in ovrednoti več različic. Tako ima izbrana različica večjo težo v širši
javnosti, poleg tega pa izdelovalec strokovnih podlag preverja svoje delo in prepreči
»instinktivno« odločanje o najustreznejših rešitvah.
Predstavljenih je nekaj načinov vrednotenja, ki se pojavljajo v literaturi in praksi, mogočih je
še več, vsem pa naj bi bilo skupno to, da temeljijo na jasnih merilih vrednotenja in sledijo
temeljnemu cilju prostorskega razvoja obravnavanega območja. Ta (poleg tega, da sledi
splošno sprejetim ciljem, kot je zagotavljanje vzdržnega in uravnoteženega prostorskega
razvoja in podobno) izhaja, kot je že večkrat poudarjeno, iz značilnosti posameznega
območja, ki določajo in pogojujejo njegov razvoj (npr. na zelo rodovitnem območju je
poudarjen razvoj kmetijstva, v obalnem pasu razvoj turizma in pomorske infrastrukture ipd.).
Tem značilnostim naj bodo torej prilagojena merila za vrednotenje različic prostorskega
razvoja.

Strokovne rešitve so temeljni cilj izdelave strokovnih podlag in sklep oziroma namen
izdelave vseh prej izdelanih analiz in so kot take poudarjene tudi v strokovni literaturi.
Navedenih je precej vsebin, ki naj bi jih strokovne rešitve vsebovale, bistveno pa je, da dajo
jasen, celovit, argumentiran in usklajen predlog za prostorski razvoj obravnavanega območja.
Pravilnik o SPRO usmerja k izdelavi strokovnih rešitev le na podlagi vrednotenja, ki se opravi
na podlagi različnih razvojnih možnosti in analize ranljivosti prostora. Prostorski red
Slovenije pa omejuje strokovne rešitve še ožje, da je to le presoja ustreznosti prostora, ki je
neposredno povezana z razvojem posamezne dejavnosti ali prostorsko ureditvijo ter je
posledica privlačnosti in ranljivosti prostora.
V primerih iz prakse so strokovne rešitve na ravni celotnega območja izdelane zelo različno.
Eden od pristopov je povsem količinski in usmerjen izključno na poselitev: izdelana je karta
ustreznosti prostora za poselitev (na celico 5 x 5 m natančno) – taka strokovna rešitev je v
skladu s predpisi iz PRS in pravilnika o SPRO. V drugem primeru je na podlagi izbrane
najustreznejše variante prostorskega razvoja izdelana karta kulturnokrajinskih tipov, za katere
so dane usmeritve za urejanje prostora. V tretjem primeru pa je opisno izdelan koncept
prostorskega razvoja občine (in shematsko prikazan na karti) ter so dane usmeritve za
zaokrožena območja in razvojne osi.
Strokovne rešitve se lahko pridobijo z izbiro variantnih rešitev, v vsakem primeru pa morajo
odgovoriti na temeljna vprašanja o (strateškem) prostorskem razvoju obravnavanega
območja: opredeliti namen in vlogo posameznih zaokroženih območij ter povezave med njimi,
kam in kako umestiti posamezne programe, kako izboljšati bivalno kakovost, navesti rešitve za
evidentirane probleme in težnje ipd. Vsebina strokovnih rešitev mora zajeti vsa področja
prostorskega načrtovanja, vendar so tu še posebej očitne posebnosti posameznega
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obravnavanega območja, saj morajo biti v strokovnih rešitvah še posebej skrbno obdelana
področja, ki imajo na obravnavanem območju največje možnosti za razvoj, ki dajejo območju
največji pečat, ki so tu najbolj značilna in poudarjena. Metoda za pridobitev strokovnih
rešitev iz PRS je sicer dobrodošla, vendar po našem mnenju ne zadostuje, ker je vezana le na
razvoj posameznih (izbranih) dejavnosti, torej je zelo težko ali celo nemogoče zagotoviti
celovitost obravnave nekega območja. Metoda je morda ustreznejša pri izdelavi podrobnejših
prostorskih aktov, pri čemer je načrtovan poseg že znan, ne pa pri tako celovitem in
strateškem aktu, kot je SPRO. Presoja ustreznosti prostora za posamezne dejavnosti je lahko
dobra dopolnitev ali del celovitih strokovnih podlag, ne more in ne sme pa jih nadomestiti.
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5.2

5.2.1

OBRAVNAVA POSAMEZNIH NASELIJ

Analiza demografskih in socialnih razmer v naselju

Demografska struktura in postopki so v literaturi opredeljeni kot najpomembnejši dejavniki,
ki vplivajo na razvoj poselitve. Na podlagi poznavanja demografskih in socialnih razmer
lahko predvidimo stopnjo in smer razvoja naselij. Med demografske in socialne dejavnike, ki
najbolj vplivajo na prostorski razvoj naselij, spadajo predvsem število in rast (gibanje števila)
prebivalcev, mobilnost (dnevne migracije in selitve) ter starostna, izobrazbena in zaposlitvena
struktura.
Večina naštetih dejavnikov je analizirana tudi v izbranih primerih iz prakse. Navedeni so
tabelarično (in/ali grafično), opisno in z razlago. Pri enem primeru je dodana še uvrstitev
naselja v demografsko ogrožena območja.
Osnovni podatek, ki ga je treba prikazati v analizi demografskih razmer, je število prebivalcev
v naselju. Uporabijo se lahko izidi zadnjega popisa prebivalstva (dostopni v publikacijah in
na spletnih straneh Statističnega urada RS ali na občini), ali pa podatki, ki jih tekoče, med
popisnimi leti, vodi pristojen organ. Za prikaz gibanja števila prebivalcev naj se prikažejo
podatki za vsaj 30 let nazaj (3 popisi prebivalstva), na podlagi tega se lahko prikažejo razlike
v demografskem razvoju posameznih delov občine, različno gibanje v ruralnih in urbanih
naseljih, lahko tudi glede nadmorske višine ipd.
Za izdelavo projekcij prebivalstva potrebujemo najnovejše število prebivalcev, ločeno po
spolu po enoletnih starostnih skupinah. Opozoriti je treba, da se projekcije izdelujejo le za
večje teritorialne enote (občine ali kvečjemu še za občinsko središče), torej je primernejše, če
se projekcije prebivalstva izdelajo za območje celotne občine v okviru demografske študije, ki
se lahko izdeluje vzporedno s strokovnimi podlagami za poselitev (in za druga področja).
Podatki o dnevnih migracijah ter starostni, izobrazbeni in zaposlitveni strukturi se prikažejo v
odstotkih glede na stanje števila prebivalcev (zadnji popis ali tekoče stanje). Vsi ti podatki se
lahko prikažejo opisno, tabelarično ali /in grafično.

5.2.2

Analiza dejanske in namenske rabe površin v naselju

Na podlagi analize dejanske in obstoječe namenske rabe prostora se (ob upoštevanju še drugih
dejavnikov) določi nova namenska raba površin v prostorskem aktu. Ugotavljamo lahko
površine posameznih vrst dejanske (ali namenske) rabe ter njihovo skladnost, stalnost,
povratnost, mešanost oziroma monofunkcionalnost ipd.
Strokovna literatura se z namensko rabo ne ukvarja veliko, ker je določena v prostorskih aktih
in velja kot dejstvo. Opozarja le, da je treba pri načrtovanju zagotoviti sprotne podatke o
namenski rabi prostora ter jo upoštevati kot podlago pri načrtovanju prostorskega razvoja.
Dejanska raba površin je prikazana le v dveh izbranih primerih, in sicer v obeh primerih
opisno. V enem so prikazani deleži travnikov, njiv, sadovnjakov ipd. ter raba površin v 19.
stoletju (iz franciscejskega katastra), za večja naselja pa je opravljena še analiza razmeščanja
dejavnosti. V drugem primeru so opisane gospodarske razmere v naselju ter naštete obstoječe
dejavnosti, v grafičnem delu pa je prikazano še programsko stanje objektov.
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Za posamezna naselja je le v enem primeru iz prakse prikazana namenska raba iz veljavnega
prostorskega planskega akta. V drugem primeru je prikazana namenska raba (izsek iz plana)
za celotno obravnavano območje, v tretjem primeru pa ta vsebina ni zajeta.
Bistvo analiz dejanske in namenske rabe so bilance površin posameznih vrst dejanske
oziroma namenske rabe. Lahko se prikažejo grafično, tabelarno, opisno, v odstotkih ali/in
površinah. Nekoliko podrobnejša analiza, ki pokaže še zasedenost posameznih vrst rabe (po
načelu pozidano-rezervirano-prosto), se lahko že povezuje z analizo trga zemljišč.
Poleg dejanske rabe površin je treba navesti ključne dejavnosti, ki so v naselju razvite
(prisotne), torej predstaviti še organizacijo dejavnosti v prostoru. Ti podatki se pridobijo pri
organih, ki vodijo evidence registriranih dejavnosti (občina, obrtna zbornica, podjetniški
center ipd.), lahko pa izvirajo tudi iz terenskega ogleda.
Po opravljenih obeh analizah (dejanske in namenske rabe) lahko preverimo še njuno
skladnost, kar bo ob upoštevanju še drugih dejavnikov dobro vodilo za načrtovanje nove
namenske rabe prostora v prostorskem aktu. S tem bi pripomogli k izogibanju prepogosti
dosedanji praksi, da se je namenska raba pri spreminjanju prostorskega plana prilagajala
dejanski rabi, torej se je »planiralo za nazaj«. Če analiza dejanske in namenske rabe pokaže,
da sta močno neskladni oziroma celo nezdružljivi, je to znak, da je potrebno temeljito
pretehtati novo namensko rabo v prostorskem aktu.
5.2.3

Analiza notranje strukture naselja in gostote poselitve v naselju

Notranja struktura naselij zajema več tem, ki jih je treba obravnavati pri njeni analizi.
Glede analize zgradbe in oblike (predvsem podeželskih) naselij so posebej omenjeni elementi
naselja, ki vplivajo na njegovo morfološko zgradbo. To so stanovanjska hiša, gospodarsko
poslopje, prometnice, središče naselja ter lega in položaj naselja.
V večjih mestnih središčih je vse pogostejši in bolj pereč problem degradiranih urbanih
območij (DUO). Predstavljeni so oblike in stopnje DUO ter merila za prepoznavanje. Širši
pojav, ki ne zajema le naselij, ampak tudi odprt prostor, je pokrajinsko razvrednotenje, ki je v
primerjavi z DUO bolj kvantitativno opredeljiva in razvitih je več načinov za njeno
preučevanje.
Za določanje stopnje pozidanosti in izkoriščenosti zemljišč sta uveljavljena obrazca za
izračunavanje faktorja zazidave (FZ) in faktorja izrabe zemljišč (FIZ), v PRS pa sta omenjena
dva osnovna načina: število stanovanj na hektar ter faktorji in deleži, vezani na gradbeno
parcelo oziroma merila za izgrajenost zemljišč (faktor izrabe gradbene parcele, faktor
zazidanosti gradbene parcele, faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo ter delež
odprtih bivalnih površin).
Praksa se notranje strukture naselij loteva zelo različno in na različnih ravneh podrobnosti. V
najbolj poenostavljenem primeru so prikazane le proste površine v ureditvenem območju
naselja. V drugem primeru je v morfološki analizi opisan tip naselja in opredeljene so
morfološke enote, za večja naselja pa so še analizirane posamezne grajene strukture. Zelene
površine so analizirane v sklopu vizualne analize. V tretjem primeru so te vsebine
najnatančneje obdelane: opisane so tip in notranja struktura naselja ter morfološke in okoljske
značilnosti, izračunan je faktor izrabe zemljišča in pripravljena je analiza pozidanosti glede na
obstoječa stavbna zemljišča.
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Pri analizi grajene strukture je treba preučiti temeljne (konstitutivne) elemente naselja ter
povezave, odnose med njimi, da se prepoznajo osnovne morfološke značilnosti naselja
oziroma delov naselja, kar je osnova za načrtovanje načina nove pozidave. Za izdelavo te
analize je bistvenega pomena terenski ogled, šele tako je mogoče skupaj z vsemi dostopnimi
kartografskimi podlagami in strokovnim znanjem v celoti dojeti notranjo zgradbo naselja.
Območja DUO je treba najprej evidentirati in ugotoviti vrsto DUO, za kar obstajajo številna
merila (ekonomska, funkcionalna, okoljevarstvena, fizična, urbanistična, strukturna, socialna
in oblikovna). Razvrednotena območja naj bodo izziv in nova možnost izrabe površin, ne pa
ovira pri načrtovanju prostorskega razvoja naselja. V praksi je ta ovira mnogokrat (zasebno,
razdrobljeno, neurejeno) lastništvo, zaradi katerega številnih DUO ni mogoče izkoristiti.
Gostota pozidanosti in izkoriščenost zemljišč se lahko izračunavata po danih obrazcih.
Opozoriti je treba, da je treba imeti za izračunavanje FIZ po teh obrazcih zelo natančne
podatke (bruto etažne površine), ki jih je velikokrat mogoče dobiti le z zelo podrobnim
terenskim delom, zato je ta način izdelave analize izkoriščenosti zemljišč morda preveč
podroben za strateško raven načrtovanja in spada bolj na raven izdelave izvedbenih
prostorskih aktov. Podobno velja za večino faktorjev, opisanih v PRS. Za strateško raven
načrtovanja je bolj bistveno razmerje med pozidanimi površinami (neto tlorisna površina
objektov) in razpoložljivimi površinami za gradnjo (stavbnimi zemljišči po starem zakonu),
kar kaže na potrebe po novih površinah za gradnjo oziroma na prostorske rezerve v naselju.
Delež pozidave zunaj površin za gradnjo pa kaže na razširjenost razpršene gradnje na tem
območju.
Za izračunavanje izkoriščenosti zemljišč so potrebne tekoče evidence obstoječih objektov v
aktivni digitalni obliki, primerni za izračunavanje površin teh objektov, ter druge digitalne
podlage (veljavni prostorski plan z namensko rabo, območja naselij po RPE, meje
poselitvenih območij, urbanističnih zasnov, digitalni orto foto načrt ipd.)
Gostota poselitve pove, koliko ljudi živi na nekem ozemlju. Izražena je v številu prebivalcev
na hektar ali kvadratni kilometer. Izračunava se za različne statistične ali prostorske enote
(površine), za katere je mogoče dobiti podatek o številu prebivalcev. Obstajajo približne,
povprečne bruto gostote poseljenosti za različne tipe naselij (poselitve), ki naj bi se upoštevale
pri določanju potrebnih poselitvenih površin.
Gostota poselitve je prikazana le v dveh primerih iz prakse. V enem je v demografski analizi
izražena v številu prebivalcev na kvadratni kilometer ter opisno opredeljena (visoka, srednja,
nizka, zelo nizka). V drugem primeru pa je prikazana v številu prebivalcev na hektar.
Gostoto poselitve je za analizo naselij za SPRO najprimerneje izračunavati na površino
ožjega območja naselja (stavbna zemljišča, ureditveno oziroma poselitveno območje naselja,
območje urbanistične zasnove naselja) ali na statistično določeno območje RPE (registra
prostorskih enot). Smiselno je navesti primerjavo različnih gostot poselitve med naselji, kar
lahko pomaga razbrati in opredeliti območja z razpršeno poselitvijo, strnjena naselja,
suburbanizirana območja ipd. Prikaz povprečne gostote na stavbnih zemljiščih v naselju
lahko velja v okviru SPRO in/ali PRO kot razlog za usmeritev za doseganje oziroma
dovoljevanje določene gostote.
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5.2.4

Analiza značilnosti prometne mreže in omrežja zvez v naselju

Strokovna literatura poudarja pomen prometnic za razvoj naselij in jih spoznava za enega
temeljnih elementov naselij. Velikokrat določajo že samo lokacijo naselja, vplivajo na obliko
in medsebojne odnose med naselji. Njihova prisotnost (predvsem pomembnejših) spodbuja
razvoj naselja, njihova odsotnost pa ga zavira. Poudarjen je pomen izdelave prometne študije.
Opredeljene so vrste prometa in cilji, h katerim naj bi težili pri prostorskem načrtovanju
prometnih omrežij v naseljih.
V vseh izbranih primerih iz prakse je prometno omrežje analizirano. V najbolj
poenostavljenem primeru je prikazano le prometno omrežje za celotno obravnavano območje.
V drugem primeru je prikazano le v grafičnem delu za vsako posamezno naselje, za večja
naselja pa je dodana še karta zasnove prometne ureditve. V najpodrobneje obdelanem primeru
je prometno omrežje opisano v tekstualnem delu, v grafičnem pa so prikazani vstopi v naselje
ter dostopnost naselja (v širšem prostoru).
V uvodnih poglavjih smo poselitev opredelili kot sistem naselij in povezav med njimi.
Povezave potekajo po prometnem omrežju in omrežju zvez, zato menimo, da je to ena
pomembnejših analiz. Predstaviti je treba stanje prometnega omrežja v naselju, to je vrste
prometa (cestni /avtomobilski, kolesarski, peš/, železniški, zračni, vodni; javni, zasebni;
tranzitni, notranji, mirujoči ipd.), razvitost in tehnično opremljenost, hierarhijo (avtocesta,
hitra cesta, glavna cesta, regionalne ceste, lokalne ceste, javne poti) ter medsebojno
povezanost prometnic, dostopnost naselja oziroma povezanost s sosednjimi naselji in
centralnimi kraji višjih stopenj in podobno. Posebej v večjih naseljih (pa tudi v odmaknjenih,
težko dostopnih krajih) je treba pregledati stanje javnega potniškega prometa in možnosti za
njegov razvoj. Evidentirati je treba tudi stanje omrežja zvez, npr. bližino enote pošte,
opremljenost s telefonskim priključkom, kabelsko televizijo, pokritost s signalom mobilne
telefonije ipd.
V tem sklopu je potrebno vsaj v osnovnih potezah analizirati še komunalno in energetsko
infrastrukturo: opremljenost z električno energijo, vodovodom, požarno vodo, (ločenim)
zbiranjem in odvozom odpadkov, sistemom za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ipd.
Podrobnejše in celovitejše analize in strokovne rešitve prometnega omrežja, omrežja zvez ter
komunalne in energetske infrastrukture naj se izdelajo v ločenih strokovnih podlagah, ki se
izdelujejo vzporedno in usklajeno s strokovnimi podlagami za poselitev.
5.2.5

Analiza možnosti prenove v naselju

V literaturi je poudarjeno, da je v urbanističnem načrtovanju treba prenovo razumeti kot
prenovo vseh delov in elementov naselja, ne le zaščitenih spomenikov. S prenovo se poiščejo
in ponovno oziroma na novo izkoristijo notranje prostorske rezerve naselja, s čimer se omili
širjenje naselja, kar je eden temeljnih mednarodno sprejetih ciljev glede prostorskega razvoja
mest.
Možnosti za prenovo so podrobneje predstavljene z ureditvijo DUO, kar je sicer le ena od
oblik prenove. Navedene so oblike prenove ter instrumenti, ki se uporabljajo za prenovo
degradiranih površin. Poudarjeno je, da gre za zelo zapletene postopke, ki zahtevajo
vključevanje lokalnih in državnih institucij, če naj bo sanacija izvedena celovito in uspešno.
V primerih iz prakse se te vsebine praviloma pojavljajo že v strokovnih rešitvah ali
usmeritvah za prostorski razvoj. Oblikovani so predlogi za prenovo obstoječih grajenih
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struktur, opredeljena območja za zapolnitve, zgostitve pozidave, prepoved gradnje, prenovo
roba naselja ipd. V enem od primerov so navedene še usmeritve za prenovo in intenziviranje
površin, v drugem primeru pa je le opozorjeno, da naselij, ki imajo še proste površine in glede
na demografske kazalnike ne kažejo potreb po širitvi, ni smiselno širiti (torej naj se zgoščajo
in zapolnjujejo).
Analiza možnosti prenove se močno povezuje z analizo notranje strukture naselja, ki pove, kaj
je treba prenoviti (evidentirana so razvrednotena območja in izkoriščenost površin).
Razvrednotena območja in neizkoriščene površine je treba prenoviti, oziroma bolje, ponovno
na novo izkoristiti. Možnosti za to pa so odvisne od mnogih dejavnikov – lastništva, finančnih
in gospodarskih, pa tudi političnih razmer, okoljskih in prostorskih možnosti ipd. Analiza
možnosti prenove bi torej morala pokazati, če in kako je mogoče prenoviti območja, ki smo jih
v prejšnji analizi spoznali za potrebna prenove. Pri tem se lahko deloma opiramo na
usmeritve J. Koželja, ki je predstavil oblike sanacije in nekatere instrumente za njeno
izvajanje, sicer pa ne v literaturi ne v primerih iz prakse nismo našli konkretnejših usmeritev,
kako izdelati tako analizo.
5.2.6

Analiza ohranjenosti, identitete in kakovosti prostorske podobe v naselju

Te vsebine so v literaturi obravnavane skladno s časom – upoštevanjem zgodovinskega
razvoja in oblikovanja naselij ter z mislijo na prihodnost, da zanamcem pustimo kakovostna,
urejena, privlačna naselja. Poudarja se pomen ohranjanja kakovostnih starih elementov in
vzorcev, pri novih pozidavah pa naj se upoštevajo krajevne/regionalne značilnosti in
posebnosti. Navedeni so elementi in merila za prepoznavanje in ohranjanje identitete prostora.
V enem primeru iz prakse te vsebine niso zajete. V preostalih dveh pa sta opredeljeni
arhitekturna identiteta ter izdelana vizualna analiza, ki vključuje grajene strukture, zelene
površine, vstope v naselje, dominante, odpiranje vedut, reliefne in gozdne robove ipd.
Pri izdelavi te analize naj se upošteva čim več elementov, ki so navedene kot osnova za
prepoznavanje identitete prostora, predvsem na ravni krajine in naselja, medtem ko tisti na
ravni arhitekturne enote že presegajo raven strateškega prostorskega akta in spadajo bolj na
raven izvedbenih prostorskih aktov. Predstavijo naj se opisno in grafično. Tudi vsebina te
analize se nujno prilagaja značilnostim posameznega obravnavanega območja in poudarja
oziroma razčleni nekatere elemente bolj in druge manj, glede na značilnosti oziroma
posebnosti obravnavanega prostora. Podobno kot notranja struktura naselja ter še nekatere
značilnosti se tudi ta analiza ne more in ne sme izdelati brez terenskega ogleda naselja in
njegove okolice, saj je večino podatkov mogoče pridobiti le na ta način.
5.2.7

Analize privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora v naselju

Metodologija izdelave analiz privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti za posamezna naselja se
ne razlikuje od tistih za širši prostor, le da je po metodi, ki je razvita v krajinski arhitekturi,
mogoče določiti manjše osnovne celice (če je seveda zanje mogoče dobiti ustrezne podatke).
V izbranih primerih iz prakse niso opravljene analize privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti
prostora za posamezna naselja, ampak za celotno obravnavano območje in še to le v enem od
izbranih primerov.
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Metodologije izdelave analiz privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti za raven naselja se ne
razlikujejo od tistih za raven celotne občine oziroma obravnavanega območja. Prilagodi se
lahko izbira dejavnosti, za katere se izdelujejo te analize, ki so lahko za posamezno naselje
drugačne kot za območje celotne občine, prilagojene značilnostim naselja.
Pri metodologiji, ki je uveljavljena v krajinski arhitekturi, je pri obravnavi posameznih naselij
smiselno izdelati te analize z manjšo osnovno celico, če je seveda mogoče dobiti ustrezne
podatke za tako podrobno raven. Če to ni mogoče, je smiselno izdelovati te analize le za večja
naselja, saj je pri manjših celica 100 x 100 m pregrob podatek. Za manjša naselja (pa tudi za
večja, če se zanje ne izdelujejo posebne analize ranljivosti) je tako smiselno priložiti izsek iz
analize ranljivosti za celotno občino, da se prikažejo vsaj osnovne stopnje in območja
ranljivosti v naselju in njegovi okolici, ki lahko služijo tudi primerjavi med ranljivostjo
posameznih naselij za določene dejavnosti.
Analiza ustreznosti prostora je pravzaprav že strokovna rešitev, ki pa po našem mnenju ne
more biti edina ali končna strokovna rešitev za načrtovanje razvoja posameznega naselja, saj
temelji le na dveh analizah, ki ne izražata vseh značilnosti naselja, še posebej ne zato, ker sta
izdelani za (nekaj) izbranih dejavnosti. Lahko pa se uporablja kot ena od osnov pri
oblikovanju strokovne rešitve za prostorski razvoj naselja.
Po geografski metodi je analize ranljivosti skoraj nesmiselno izdelovati za posamezna
naselja, saj so pokrajinskoekološke enote prevelike za tako raven. Podobno, kot smo
predlagali zgoraj, je smiselno izdelovati izseke iz analiz ranljivosti okolja, ki so bile izdelane
za pokrajinskoekološko enoto, v kateri je neko naselje. Analiz privlačnosti in ustreznosti ta
način ne pozna.
5.2.8

Druge analize pri obravnavi posameznih naselij

V literaturi se pojavlja mnogo tem, ki bi jih bilo poleg že predstavljenih smiselno obravnavati
pri analizi posameznih naselij. Najpomembnejše smo združili v en sklop in ga poimenovali
»obravnava naselja v širšem prostoru ter njegova vloga v omrežju naselij«.
Podobno kot pri obravnavi celotnega območja je tudi posamezna naselja treba umestiti v
prostor, preveriti njihovo lego v širšem prostoru. Lega oziroma položaj naselja v prostoru
je eden ključnih (konstitutivnih) elementov, ki vplivajo na morfološko zgradbo naselij in bi
morali biti pri načrtovanju razvoja naselja deležni še posebne pozornosti. Za odločanje o
prostorskem razvoju občine oziroma naselij na strateški ravni je nujno, da tega
območja/naselja ne obravnavamo ločeno in neodvisno od okolice, saj tako ni mogoče
opredeliti neodvisne vizije prostorskega razvoja, ki bi imela dolgoročno naravo.
Umestitev naselja v širši prostor je opravljena tudi v dveh primerih iz prakse, v obeh opisno
(položaj glede na občino, relief, nadmorsko višino, dostopnost ipd.).
Lego naselja v širšem prostoru opredelimo podobno kot celotno občino (oziroma celotno
obravnavano območje) v širšem prostoru. Načeloma je pri umestitvi naselja v prostor lažje
opredeliti ta širši prostor, to naj bi bila občina oziroma celotni obravnavani prostor. V širšem
smislu se lega opredeli glede na občinske meje, glede na občinsko središče oziroma druga
pomembnejša središča, glede na glavne prometnice ipd. (npr. na severnem delu občine,
vzhodno od občinskega središča, v bližini avtoceste), v ožjem smislu pa glede na naravne in
družbene značilnosti ožjega območja (npr. na slemenu, rečni terasi, tik ob večjem središču, na
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križišču regionalnih cest). Podobno kot na ravni celotnega obravnavanega prostora je tudi
lego naselja v širšem prostoru priporočljivo prikazati na karti.
Ključni namen ene najstarejših študij o naseljih je pokazati, da so naselja povezana v
omrežje, da so soodvisna in da je med njimi vzpostavljena hierarhija, kar je večkrat
poudarjeno in z različnih vidikov predstavljeno tudi v novejših študijah. Optimalno
razporejena mreža centralnih krajev je odločujočega pomena za oskrbo prebivalstva in
skladen prostorski razvoj občine. Vsako naselje ima svojo vlogo v omrežju, ki pa se s časom,
razvojem spreminja. Glede na njegovo vlogo se širi oziroma oži tudi gravitacijsko zaledje, to
je vpliv, ki ga ima na okoliški prostor ter na hierarhično nižja naselja v tem prostoru.
Povezave med naseljem in njegovim gravitacijskim zaledjem oziroma med mestom in
podeželjem ob njem so ključnega pomena za razvoj naselja in prostora ob njem in so vzrok za
mnoge pojave, kot so suburbanizacija, praznjenje mestnih jeder, brisanje meja med mestom in
podeželjem ipd.
V dveh primerih iz prakse je prikazana vloga naselij v omrežju. V enem je povzeta planska
hierarhija naselij ter navedene so centralne dejavnosti, v drugem primeru pa so dane
usmeritve za boljše izpolnjevanje vloge, ki jo imajo naselja v omrežju naselij.
Pri analizi omrežja naselij je treba evidentirati centralna naselja, jih razporediti po pomenu
(hierarhiji), povezati v omrežje ter opredeliti njihova gravitacijska zaledja. Ena od
hierarhičnih razdelitev naselij je tudi v SPRS (velika, srednja in mala mesta, druga urbana in
podeželska naselja, vasi in zaselki), navedena so merila in kazalci za razvrščanje naselij v te
stopnje.
Omrežje ni nujno prostorsko enakomerno (idealno), ampak mora učinkovito zadovoljiti
potrebe prebivalstva s centralnimi funkcijami vseh stopenj in z delovnimi mesti. Ker se
funkcije naselij spreminjajo in s tem tudi njihova vloga v omrežju naselij, je treba vedno
znova preverjati in usmerjati opremljenost posameznih naselij ter njihovo vlogo v omrežju (in
ne le povzemati hierarhijo iz prejšnjega prostorskega plana).
Naselju je treba opredeliti hierarhično stopnjo centralnosti (za kar je treba najprej izbrati
ključne centralne dejavnosti in jih razporediti v stopnje, pri čemer zopet izhajamo iz
značilnosti prostora), vlogo v omrežju in gravitacijsko zaledje (od katerih naselij je odvisno
oziroma je v njihovem gravitacijskem zaledju; ter na katera naselja vpliva oziroma so v
njegovem gravitacijskem zaledju), navesti ključne dejavnosti, ki vzpostavljajo to vlogo v
omrežju, oziroma dejavnosti, s katerimi bi se mu okrepila ta vloga.
Analizirati je treba odnos med mesti in podeželjem: ali obstajajo ostre meje med njima ali pa
meja ni več opaziti; kako so mesta in podeželje (centralni kraji in zaledje) povezani s
prometnicami, migracijami, kako so soodvisni glede na razporeditev funkcij, ali je opazna in
koliko je razširjena suburbanizacija ipd.

Poleg predstavljenih vsebin sta v izbranih primerih iz prakse še dve analizi pri obravnavi
posameznih naselij, in sicer :
–
analiza namembnosti objektov ter podrobna analiza komunalne in energetske
infrastrukture ter
–
omejitve za prostorski razvoj naselij.
Prva analiza po vsebini sicer ustreza, vendar v podrobnosti presega strateško raven
prostorskega načrtovanja, opravljena je bila z namenom, da bi se te ugotovitve uporabile pri
podrobnejših prostorskih aktih. Za strokovne podlage za SPRO zadostuje analiza namenske in
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dejanske rabe, kot smo jo predstavili v poglavju 5.2.2, torej da se navedejo le ključne
dejavnosti v naselju, ki vplivajo na njegov razvoj in vlogo v omrežju naselij.
Smiselnost in raven obravnave komunalnega in energetskega omrežja smo predstavili pri
analizi prometnega omrežja in omrežja zvez, poglavje 5.2.4.
Analiza omejitev za prostorski razvoj naselja daje dobrodošle podatke pri oblikovanju
usmeritev za razvoj naselij. V enem od obravnavanih primerov so opredeljena območja in
objekti varstva narave in kulturne dediščine ter območja vodnih virov. Evidentirajo pa se
lahko še druge omejitve za prostorski razvoj poselitve, kot so najboljša kmetijska zemljišča,
gozdovi s poudarjenimi določenimi funkcijami (varovalna, socialna, rekreacijska ipd.),
različni infrastrukturni koridorji (daljnovodi, plinovodi, (avto)ceste, železnice ipd.),
neprimeren relief, varovana območja različnih objektov (npr. vojaških, jedrske elektrarne) in
podobno. Prikažejo se lahko opisno ali/in grafično.

Pri vseh treh primerih iz prakse so na koncu opravljenih analiz predlogi, usmeritve za
prostorski razvoj naselja, kar razumemo kot strokovne rešitve za posamezna naselja.
Pravilnik o SPRO je glede strokovnih rešitev za posamezna naselja precej dvoumen. Pri
navajanju obveznih vsebin za celotno obravnavano območje so naštete analize in strokovne
rešitve. Med obveznimi vsebinami za obravnavo posameznih naselij pa navaja le dodatne
analize, strokovnih rešitev ne omenja. Glede na to, da v prvem odstavku 36. člena navaja, da
so strokovne podlage sestavljene iz analiz in strokovnih rešitev, slednjih v tej nalogi ne
razumemo kot eno od dodatnih vsebin, ki bi jih bilo treba izdelati. V tem poglavju smo jih
predstavili zato, ker jih pravilnik ne navaja med obveznimi strokovnimi podlagami za
posamezna naselja.
Strokovne rešitve za posamezna naselja naj vsebujejo ključne strateške razvojne usmeritve za
prostorski razvoj naselja. Prikažejo naj mogoče rešitve problemov, ugotovljenih z
opravljenimi analizami (npr. glede izkoriščenja neustrezno izrabljenih območij, sanacije
DUO, izboljšanja prometne dostopnosti in opremljenosti ipd.), predlagajo najbolj smiselno
programsko (kmetijstvo, turizem, obrt, stanovanja ipd.) in prostorsko (ob prometnici, proti
severu, med tem in sosednjim naseljem, v vrzeli med pozidavo ipd.) smer razvoja glede na
značilnosti naselja, njegovih posameznih delov in širšega prostora ob njem. Nakažejo naj se
mogoče prostorske smeri širitve oziroma zapolnitve, pri čemer pa naj velja osnovno načelo,
da ima prenova oziroma izkoriščanje notranjih prostorskih rezerv naselja prednost pred
njegovim širjenjem. Prikažejo naj se tudi omejitve za programski in prostorski razvoj naselja,
ki izhajajo iz normativno varovanih območij (varstvo narave in kulturne dediščine, varstvo
vodnih virov, varovalni pasovi infrastrukturnih koridorjev ipd.) ali prostorskih ovir (relief,
vode, poplavna ali erozijska območja, državna meja ipd.), iz vloge posameznega naselja v
omrežju naselij občine ali pa iz načel urbanističnega načrtovanja (oblikovanje ali ohranjanje
morfološke zgradbe naselja, robov pozidave, zelenega pasu med naselji, omejevanje širjenja
razpršene gradnje ipd.).
Del strokovnih rešitev je lahko tudi analiza ustreznosti prostora, ki pokaže, kje so najbolj
optimalne lokacije za razvoj posameznih (izbranih, analiziranih) dejavnosti.
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5.3

VSEBINE STROKOVNIH PODLAG ZA POSELITEV ZA SPRO

V nadaljevanju so strnjeno navedene vsebine (obširneje predstavljene v prejšnjih dveh
podpoglavjih), ki naj bi se glede na izhodišča iz pravnih predpisov, strokovne literature in
primerov dobre prakse pripravljale v strokovnih podlagah za poselitev za SPRO, da bi bile
ustrezna, kakovostna podlaga za uravnotežen prostorski razvoj.
za območje celotne občine

obravnava območja v širšem prostoru
analiza stanja v prostoru:
– analiza fizičnega stanja,
– analiza pravnega stanja,
– analiza trga zemljišč,
– analiza in ovrednotenje pojava razpršene in nelegalne
gradnje
analiza razvojnih teženj, pobud, privlačnosti prostora
analiza ranljivosti prostora
vrednotenje prostora na podlagi jasnih meril in različnih
mogočih (programskih in prostorskih) smeri razvoja
celovite strokovne rešitve na strateški ravni

za vsa posamezna naselja v analiza lege naselja v širšem prostoru ter njegove vloge v
omrežju naselij
občini
analiza demografskih in socialnih razmer v naselju
analiza dejanske in namenske rabe v naselju ter organizacija
dejavnosti
analiza notranje strukture naselja z izkoriščenostjo zemljišč
analiza gostote poselitve
analiza značilnosti prometne in druge infrastrukture
analiza ohranjenosti, identitete in kakovosti prostorske
podobe v naselju
analize privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora v
naselju
analiza omejitev za prostorski razvoj naselja
strokovne rešitve za naselje na strateški ravni
Preglednica 3: Vsebine strokovnih podlag za poselitev za strategijo prostorskega razvoja
občine
Poimenovanje in razdelitev teh vsebin v glavnem izhaja iz pravilnika, ker smo iz njega zajeli
osnovne vsebine, ki smo jih nato dopolnjevali in prilagajali. Poimenovanje, razporeditev in
vrstni red vsebin se seveda lahko prilagajajo, spreminjajo, analize se lahko združujejo, ali pa
podrobneje razčlenijo. Kako se lotiti izdelave, je v glavnem odvisno od razpoložljivih
podatkov, razvitosti metodologije, uveljavljenosti pristopa v praksi, pa tudi od zahtev oziroma
pričakovanj naročnika, zavzetosti izdelovalca ipd. Bistveno je, da se zajamejo vse vsebine, da
se obravnava celoten prostor občine in vsako posamezno naselje, da se z analizami izrazijo
značilnosti, problemi in možnosti prostora ter na podlagi tega v strokovnih rešitvah poiščejo
najustreznejše prostorske in vsebinske razvojne smeri.
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5.4

DRUGE UGOTOVITVE

Poleg usmeritev, ki se nanašajo na izdelavo posameznih zahtevanih in drugih analiz ter
strokovnih rešitev, želimo omeniti še nekaj drugih ugotovitev o pripravi strokovnih podlag za
poselitev ter nekaj problemov, ki so se izluščili med preučevanjem zakonodaje, teorije in
prakse, za katere lahko pričakujemo, da se bodo pojavili (se pojavljajo) pri izdelovanju
strokovnih podlag v praksi.
Prostorska zakonodaja oziroma konkretno pravilnik o SPRO zahteva precej obsežen seznam
strokovnih podlag za pripravo strategije prostorskega razvoja občin. Njihova izdelava pa je v
veliki meri prepuščena izdelovalcu glede metodologije in količine (obsega) in do neke mere
tudi vsebine. Pri odločanju o tem naj bi se poleg na zakonodajo, pretekle izkušnje in seveda
dogovora z naročnikom (občinami) oprli tudi na dognanja in priporočila stroke. Pregled je
pokazal, da so posamezne predpisane (in druge) vsebine strokovnih podlag zelo različno
obdelane. Nekatere so namreč velikokrat obravnavane, zelo dodelane in jasne, na razpolago
so podatkovne zbirke, znana in preverjena sta metodologija ter namen njihove priprave, na
drugi strani pa je precej vsebin, ki so še nejasno opredeljene, nepreverjene in neuveljavljene v
praksi, metodološko slabo ali nedodelane v teoriji, podatkovne zbirke so pomanjkljive ipd.
Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarno področje, na katerem se srečujejo številne stroke,
na kar kaže že seznam zahtevanih strokovnih podlag. Zajeta je zelo različna tematika, ki
zahteva interdisciplinarne delovne skupine. Vse strokovne podlage, ki se izdelujejo v sklopu
ene SPRO, morajo biti med seboj usklajene – morajo se vsebinsko dopolnjevati in
prepletati, saj se nanašajo na en prostor. Ker je poselitev tisti del strokovnih podlag, ki
združuje in se prepleta z vsemi drugimi strokovnimi podlagami, je zelo pomembno, da se
strokovne podlage za poselitev že v delovni fazi primerjajo in usklajujejo s strokovnimi
podlagami z drugih področij. Le tako se lahko končna vizija poselitve posamezne občine (in
nasploh vizija prostorskega razvoja občine) pripravi celovito in enotno ter se izogne
neskladjem med načrtovanjem razvoja posameznih prostorskih sistemov.
Morda je samoumevno, da se pri pripravi strokovnih podlag za poselitev opravi terenski
ogled obravnavanega območja. Nikjer v zakonodaji namreč nismo zasledili omembe
terenskega dela ter le redko v teoriji in praksi. Danes so na voljo (bolj ali manj) kakovostne in
ažurne prostorske podlage – grafične in podatkovne, sodobna tehnologija omogoča visoko
stopnjo predstavljivosti območja, prekrivanja in kombiniranja teh podlag in podatkov, pa
vendar nič od tega ne more nadomestiti dejanskega ogleda terena. Poleg neposredne in
dejanske prostorske predstave o obravnavanem območju (reliefu, vegetaciji, pozidanosti,
dostopnosti, urejenosti ipd.) omogoča terenski ogled najnovejše dopolnjevanje nekaterih sicer
dostopnih in že zbranih podatkov (npr. o opremljenosti naselij z dejavnostmi, urejenosti
oziroma opremljenosti z infrastrukturo, novogradnjah, rušitvah) ter informacije, ki jih
praviloma ni mogoče dobiti drugje (o razvrednotenih objektih in območjih, praznih objektih,
tipološki in gradbenotehnični kakovosti gradnje, o urejenosti zelenih površin ipd.). Poleg tega
omogočajo terenski ogledi stik s prebivalci, ki so glavni akterji razvoja, življenja nekega
območja. Le z opravljenim terenskim ogledom si je torej mogoče pravilno in povezano
razlagati vse elemente, ki vplivajo na oblikovanje, razvoj, delovanje sistema poselitve.
Menimo, da je le na podlagi dejanskega ogleda terena mogoče argumentirano oblikovati
razvojno vizijo celotnega prostora občine in posameznih naselij.
Glede na to, da sedanja prostorska zakonodaja velja razmeroma kratek čas, se pri njenem
izvajanju v praksi pojavljajo mnoge težave, nejasnosti, dileme. Na nekatere, ki so predvsem
118

I. Selak: Strokovne podlage za poselitev v strategiji prostorskega razvoja občine

formalne narave in povezane s SPRO, smo opozorili že v uvodnih poglavjih naloge. V
nadaljevanju pa predstavljamo nekaj tistih, ki se nanašajo na izdelavo strokovnih podlag in
smo jih zaznali pri pripravi te naloge.
Ena prvih težav, s katero smo se srečali, je razumevanje pravilnika o SPRO. Njegove
določbe (omenjamo tista glede strokovnih podlag) si je namreč mogoče razlagati na različne
načine. Na primer:
Analiza fizičnega stanja je lahko opravljena za celotno občino zelo na kratko in tako ne
zadostuje svojemu namenu, lahko pa je to podrobna, celo preveč podrobna analiza vseh
elementov v prostoru in kot taka presega raven SPRO.
Analiza trga zemljišč je lahko omejena le na evidenco površin nezazidanih zemljišč za
pozidavo, iz česar ne moremo razbrati pravih prostorskih rezerv, še manj pa potrebe oziroma
ponudbe prostih zazidljivih površin. Lahko pa se izdela poglobljena analiza trga zemljišč, za
katero je treba imeti ažurno in natančno bilanco ponudbe in povpraševanja glede površin kot
cen zemljišč za posamezne vrste in stopnje opremljenosti zemljišč.
Pri izdelavi analize notranje strukture naselja lahko hitro zaidemo v podrobnosti, ki niso več
le strateškega pomena, ampak že spadajo na raven podrobnejšega akta. Kako poglobljen
prikaz vzorca grajenih struktur, izkoriščenosti zemljišč, razvrednotenih površin ipd. še spada
na strateško raven prostorskega načrtovanja? To vprašanje se prepleta že z drugim sklopom
ugotovitev oziroma dilem, ki so predstavljene v nadaljevanju.
Za izdelavo analiz privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora je v krajinski arhitekturi
razvita natančna in jasna metodologija. V geografiji je razvita drugačna metodologija za
analize ranljivosti prostora. Pravilnik o SPRO zahteva, da se te analize opravljajo v skladu s
Prostorskim redom Slovenije, ki sicer zelo na grobo opredeli vsebino študije ranljivosti
prostora, vendar nakazuje »krajinsko« metodo. Geografska torej ni ustrezna? Po našem
mnenju je za strateško raven načrtovanja celo primernejša.
Postavlja se tudi vprašanje smiselnosti izdelave analiz za posamezna naselja (urbanistične
zasnove po pravilniku), potem ko je že izdelana za območje celotne občine, če je stopnja
natančnosti vhodnih podatkov in s tem tudi rezultatov enaka. Menimo, da je miselno
izdelovati te analize za posamezna (predvsem večja) naselja le, če jih želimo ciljno prilagoditi
značilnostim naselja oziroma predvidenim posegom, dejavnostim v njem, ki za celotno
območje niso (tako) značilne.
Kljub temu da so bile analize privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora predpisane že s
prej veljavnim navodilom in da je metodologija razvita in jasna, se v praksi ne pojavljajo
pogosto (le v enem od naših izbranih primerov in še to precej poenostavljeno).
Pravilnik zavezuje k vrednotenju prostora in izbiri najustreznejših strokovnih rešitev, ki se
opravi na podlagi različnih razvojnih možnosti in analize ranljivosti prostora. Po našem
mnenju ni dopustno oblikovati strokovnih rešitev le na podlagi analiz razvojnih možnosti in
ranljivosti prostora. Čemu so potem zahtevane vse preostale analize? Če se ne uporabljajo za
oblikovanje kakovostnejših strokovnih rešitev, so same sebi namen. Kot smo ugotovili v
nalogi, je treba za kakovostno strokovno rešitev izdelati še kakšno analizo več, kot predpisuje
pravilnik. Treba jih je medsebojno primerjati, prekrivati, dopolnjevati, da se v strokovni
rešitvi izlušči predlog prostorskega razvoja, ki zagotavlja optimalen razvoj v danih
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(analiziranih) razmerah. Ali lahko torej predvidevamo, da je trditev »oblikovanje strokovnih
rešitev se opravi na podlagi analiz razvojnih možnosti in ranljivosti prostora« neskladna s
preostalimi določbami pravilnika, saj so vendar zahtevane še številne druge analize in ne le
te?
Drugi sklop dilem se nanaša na raven podrobnosti izdelave strokovnih podlag. Pravilnik
predpisuje tako stopnjo natančnosti, ki omogoča odločitve na strateški ravni. Strategiji
prostorskega razvoja občine mora slediti izdelava prostorskega reda občine, ki prav tako
zahteva izdelavo strokovnih podlag, vendar na ravni, ki omogoča odločitve o posameznih
posegih v prostor. Pravilnik o PRO sicer dopušča, da se kot strokovne podlage za PRO
uporabijo kar tiste, ki so izdelane za SPRO in se le po potrebi dopolnijo. V tem primeru bi
bilo treba te strokovne podlage pripraviti na precej bolj natančni ravni, kot predvideva
pravilnik o SPRO oziroma kot smo predstavili v tej nalogi.
Nekateri avtorji (npr. A. Mlakar v svojem prispevku o pripravi prostorskega reda občine,
2004) že opozarjajo na to dilemo, in sicer predlagajo, naj se SPRO in PRO izdelujeta sočasno.
Če naj bi se to izvajalo, bi se morala raven strokovnih podlag precej poglobiti oziroma bi se
morale istočasno izdelovati na dveh ravneh. Kljub vsemu je treba izdelati strokovne podlage,
iz katerih izhaja vizija razvoja občine, in strokovne podlage, iz katerih bo izhajala namenska
raba na parcelo natančno. Verjetno pa je smiselno, da se izdelujejo (če že ne hkrati) vsaj z ne
preveliko časovno zamudo (in pri istem izdelovalcu). V tem primeru si lahko izdelovalec
pripravi podatke za obe ravni naenkrat, s tem da najprej izdela SPRO (in ob tem že pozna tudi
podatke nižje ravni in jih torej lahko načelno upošteva), nato pa izdela še dopolnitev za raven
podrobnosti, potrebno kot podlaga za PRO – tako bosta dokumenta res vzajemno vsebinsko
povezana.
Kaj pravzaprav v praksi pomeni strateška raven načrtovanja? To verjetno ni več načrtovanje
»na parcelo natančno«, kot so bili prejšnji prostorski plani, ki so vsaki katastrski parceli
določili namensko rabo in pogoje za posege v prostor. Ta raven v sedanjem sistemu
prostorskega načrtovanja prevzemajo prostorski redi občin in drugi izvedbeni akti. »Na
naselje natančno« pa verjetno že ustreza strateškemu načrtovanju, da se posameznim naseljem
opredelijo vloga, možnosti za prostorski in programski razvoj.
Poleg večjih naselij poznamo tudi manjša, celo taka, ki imajo le dve ali tri hiše. Tudi ta
spadajo v strateško raven načrtovanja? Ali le bolj v smislu njihove vloge v omrežju naselij?
Po pravilniku naj se urbanistične zasnove izdelujejo predvsem za mesta, pomembnejša
lokalna središča in lokalna središča (verjetno so to tista naselja, ki so kot taka opredeljena v
SPRS), lahko pa tudi za druga naselja, če je v njih predviden intenzivnejši razvoj. V teh
naseljih se po pravilniku določijo območja za širitev oziroma prenovo. V drugih naseljih torej
širitve in prenove niso mogoče. SPRO naj bi določila, v katerih naseljih je predviden
intenzivnejši razvoj, torej za katera naselja je predvidena izdelava urbanističnih zasnov.
Predpisane strokovne podlage za izdelavo urbanističnih zasnov so tiste, ki smo jih v tej nalogi
prevzeli za obravnavo posameznih naselij. Pri tem smo predpostavljali, da se morajo vsa
naselja v občini obravnavati tako, saj se je le potem, ko poznamo vsa naselja, mogoče
odločiti, v katera naj se usmerja intenzivnejši razvoj. Strokovne podlage za vsa naselja, ki se
izdelujejo v okviru SPRO, naj bi torej vsebovale vse navedene vsebine (analize in strokovne
rešitve), lahko pa nekoliko poenostavljeno. Pri izdelavi urbanističnih zasnov pa naj se izdelajo
nove strokovne podlage z enakimi vsebinami (ali pa še kakšnimi dodatnimi – glede na
značilnosti naselja), vendar bistveno bolj poglobljene, podrobnejše.
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Za sklepno misel ob primerjavi zakonodaje, teorije in prakse lahko nekoliko nespodbudno (ali
pa raje izzivalno?) zapišemo, da zakonodaja sproža številne odprte dileme, v praksi se nov
sistem urejanja prostora še ni uveljavil, in ker se v prostorskem načrtovanju srečuje mnogo
strok, so navedbe v literaturi nepovezane, včasih celo nasprotujoče, kar ponekod potrjuje tudi
praksa.
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6

SKLEP

Naloga temelji na predpostavki, da je kakovostno, uspešno in smiselno tisto prostorsko
načrtovanje, ki obravnava prostor kot celoto z vsemi njegovimi značilnostmi, posebnostmi in
elementi. Formalno se prostorsko načrtovanje uresničuje s prostorskimi akti, katerih sistem in
vsebine so zakonsko predpisane. Pri prostorskem načrtovanju kot stroki, ki izdeluje prostorske
akte, se pripravljajo strokovne podlage, ki so s svojimi strokovnimi rešitvami izhodišče za
pripravo prostorskih aktov.
Cilj naloge je bil s primerjavo zakonodaje, teorije in prakse dobiti vsebine strokovnih podlag
za poselitev, ki bi omogočale izvajanje kakovostnega prostorskega načrtovanja poselitve.
Naloga ni imela ambicij rešiti vseh dilem in nejasnosti, ki se pojavljajo ob pripravi nove
generacije prostorskih aktov oziroma strokovnih podlag zanje. Za to bosta potrebna čas in
praksa ob izdatni podpori stroke ter ob razumevanju in sodelovanju zakonodajalca. Želeli pa
smo navesti vsaj do neke mere celovit pregled usklajenosti zakonodaje, teorije in prakse ter
oblikovati osnovne usmeritve za izdelavo strokovnih podlag za poselitev. Če bomo s tem
pripomogli k lažji odločitvi kakšnega izdelovalca o vsebinah in načinu njihove obravnave ter
s tem k boljšim in bolj argumentiranim strokovnih rešitvam, je cilj naloge dosežen.
Iskanje potrebnih vsebin za strokovne podlage je lahko »nikoli dokončana zgodba«. Če bi
pregledali še več primerov iz prakse, prebrali še več strokovne literature, bi nedvomno našli
še kakšne vsebine, ki bi jih spoznali za dobrodošle pri obravnavi poselitve na strateški ravni.
Menimo pa, da smo zajeli ključne vsebine oziroma sklope vsebin in da je z njimi mogoče
kakovostno analizirati poselitev ter poiskati ustrezne strokovne rešitve za njeno načrtovanje
oziroma razvoj. Najverjetneje bi kakšne nove, dodatne vsebine izhajale iz posebnih
značilnosti prostora (kar je, kot smo večkrat poudarili, eden ključnih dejavnikov za izbiro
oziroma način izdelave strokovnih podlag), ki jih je nemogoče vnaprej predvideti za vse
primere – torej je vsaka izdelava strokovnih podlag izvirno (»unikatno«) delo in je lahko le do
neke mere poenoteno.
Zakonodaja, razni priročniki, navodila, ki nastajajo ali bodo nastali, in ne nazadnje ta naloga
naj bodo bolj ali manj le opomniki, da se je izdelave strokovnih podlag treba lotiti celovito, da
se ne zanemarijo kakšne manj pomembne vsebine, sicer pa naj izdelovalci vedno izhajajo iz
obravnavanega prostora, ker je le tako mogoče oblikovati rešitve, usmerjati prostorski razvoj
(poselitev), kot je najprimernejše za ta prostor.
V tem smislu je bila postavljena tudi delovna hipoteza, za katero ugotavljamo, da se je z
izdelavo naloge potrdila. Strokovne podlage za prostorske akte naj se izdelujejo celovito in
medsebojno usklajeno (pri čemer imajo posebno, povezovalno vlogo prav strokovne podlage
za poselitev), s kakovostno analizo prostora se spoznajo njegove značilnosti in posebnosti, ki
jim tako sledijo tudi strokovne rešitve.
Vsebine strokovnih podlag z usmeritvami za njihovo izdelavo kar kličejo po preveritvi na
praktičnem primeru. Tak poskus bi bil seveda dobrodošel, vendar že presega okvir te naloge,
zato ga bomo prepustili nadaljnjim raziskovalnim nalogam na temo strokovnih podlag ali
izdelovalcem strokovnih podlag v praksi, na trgu, k čemur (uporabnosti v praksi) smo težili v
vsej nalogi.
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Kot smo že poudarili, je nemogoče izdelati tako natančna navodila in usmeritve, da bi bile
strokovne podlage povsem poenotene. Prikazanih je nekaj mogočih načinov, kaj se bo
dejansko uveljavilo v praksi, pa ni odvisno le od izdelovalcev, temveč tudi od državnega
organa, ki bo nadzoroval izdelavo SPRO, in od občin, ki imajo vlogo naročnika oziroma
pripravljavca strokovnih podlag in prostorskih aktov.
Tudi ko izdelovalcu uspe narediti kakovostne strokovne podlage in nato prostorski akt, je
upoštevanje in izvajanje teh spoznanj pri izvajanju posegov v prostor v veliki meri odvisno
tudi od pristojnih občinskih služb (od občinskih urbanistov, ki so na lokalni ravni pristojni in
odgovorni za urejanje prostora) in preostalih udeležencev (strokovne in širše javnosti).
Prostorsko načrtovanje je torej zelo celovit pojav in le če vsi udeleženi delujejo usklajeno in si
prizadevajo za vsaj podobne cilje, je mogoče pričakovati tak razvoj prostora, ki bo dolgoročno
omogočal prijetno in ustvarjalno bivanje ljudem in naravi.
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7

SUMMARY

The dissertation is based on the supposition that that spatial planning is qualitative, effective
and reasonable that treats the space as a whole with all its characteristics, specialties and
elements. Formally, the spatial planning is carried out on the basis of spatial acts, the system
and contents of which are legally prescribed. In spatial planning as branch that develops
spatial acts professional bases are prepared that with their professional solutions represent
starting points for the preparation of spatial acts.
The objective of the dissertation was to obtain professional bases for settlement that would
make possible to carry out qualitative spatial planning of settlement. For this purpose the
legislation, theory and practice were applied comparatively.
The dissertation had no ambitions to find solutions for all dilemmas and obscurities that
appear when new generations of spatial acts or professional bases for them are being
prepared. For this purpose both time and practice will be necessary – and at the same time
efficacious support of the branch and much understanding and co-operation on the legislator’s
side. Anyway, we wished to state - at least to some extent – a comprehensive survey of the
harmonization of legislation, theory and practice, and to form basic guidelines for the
preparation of professional bases for settlement. If in this way we will contribute to enable
any performer to make easier a decision regarding the contents and the way of their treatment
and in this way to better argumentation of professional solutions, the objective of this
dissertation is considered achieved.
Looking for the necessary contents for professional bases may be a »never ending story«. If
we looked over even more cases from the practice, read even more professional literature, we
would undoubtedly find some additional contents that might be considered as welcome when
dealing with a settlement on a strategic level. Anyway, we believe that we have comprised the
key contents and complexes of contents respectively and that it is possible to analyse with
them qualitatively the settlement and to look for the corresponding professional solutions for
its planning or development respectively. Most probably some new, additional contents would
arise from special characteristics of the space (which is, as it has been emphasized already
several times, one of the key factors for the selection or the way of the preparation of
professional bases) that can not be foreseen in advance for all cases – thus, the preparation of
professional bases is an original (unique) work that can be made uniform only to a certain
extent.
Legislation, various manuals, instructions that are appearing and will appear, and – not at last
– this dissertation should be more or less only reminders that the preparation of professional
bases should be set about as a whole, so that no less important contents could be neglected,
and the performers should always start from the treated space, as only in this way solutions
can be reached and the spatial development (settlement) directed in the way that is most
appropriate to the relative space.
In this sense also the working hypothesis was set up, for which it can be stated that it has been
approved with the preparation of this dissertation. Professional bases for spatial acts should be
prepared as a whole and mutually harmonized (where a special, binding role belongs just to
professional bases for a settlement), with a qualitative analysis of space its characteristics and
specialities are learned that are then also followed by professional solutions.
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The contents of professional bases with directions for their preparation should be checked in
practice. Anyway, such a trial would be welcome, but it goes over the framework of this
dissertation and therefore we will leave it over to further research dissertations on the theme
of professional bases or to performers of professional bases in practice, in the market, which
was also the main tendency of the complete dissertation, namely applicability in practice.
As we have already emphasized, it is impossible to prepare such detailed instructions and
directions that professional bases would be absolutely uniform. There are only presented some
possible ways, and what will actually be carried into effect in the practice, depends not only
on the performers but also on the state authority that will supervise the preparation of the
municipal spatial development strategy and on the municipalities that have the role of the
orderer or preparator responsible of professional bases and spatial acts.
Also when the author succeeds in preparing qualitative professional bases and then the spatial
act, the consideration and performance of these cognitions when performing interventions in
the space depends in a great extent also on the competent municipal services (i.e. on
municipal urbanists who are competent and responsible for landscaping on the local level) and
on other participants (professional and wide publicity).
Thus, spatial planning is a very complex appearance and only if all the participants act with
extreme reconciliation and endeavour to reach at least similar objectives, such a development
of the space can be expected that will make possible a long-term pleasant and creative coexistence of people and nature.
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DODATEK

V juliju 2005, ko je bil večji del te naloge že izdelan, je Ministrstvo za okolje in prostor RS
pripravilo predlog novega zakona, in sicer Zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja
urejanja prostora, ki se nanašajo na prostorske akte občin, za katerega je bil sprožen nujni
postopek sprejemanja.
V strokovni javnosti je priprava novega zakona sprožila veliko polemik zaradi načina priprave
(na hitro, brez vključevanja stroke) in zaradi vsebine.
Hitri postopek je bil zato ustavljen, v septembru 2005 pa je ministrstvo na svojih spletnih
straneh objavilo informacijo v zvezi s pripravo nove zakonodaje s področja urejanja prostora.
V njej je ministrstvo navedlo, da bodo spremembe prostorske zakonodaje izvedene v dveh
fazah. Prva faza je predlagani osnutek tako imenovanega intervencijskega Zakona o ureditvi
določenih vprašanj s področja urejanja prostora, ki se nanašajo na prostorske akte občin. V
drugi fazi pa bo izvedena celovita analiza sistema prostorskega planiranja ter pripravljene
ustrezne sistemske rešitve.
Glavni in bistveni namen tega zakona je (po navedbah MOP) doseči racionalizacijo dela, časa
in finančnih sredstev pri pripravi prostorskih aktov občin. Zakon naj bi posegal le v postopke
priprave občinskih aktov in ne v vsebino in kakovost prostorskega načrtovanja.
V prvi fazi naj bi se zaradi racionalizacije dela, časa in finančnih sredstev na državni in
lokalni ravni na novo uredil odnos med vladnimi organi in občino, poenostavil postopek
priprave in sprejetja občinskih prostorskih aktov. Ta postopek naj bi se združil s postopkom
celovite presoje vplivov na okolje.
Na novo naj bi se uredil tudi sistem občinskih prostorskih aktov, in sicer tako, da bi se
vsebine občinskega strateškega in izvedbenega prostorskega akta združile v nov občinski
prostorski akt – prostorski plan občine. Ministrstvo bo še preučilo možnost, da bi večjim
občinam vendarle omogočili ločeno sprejemanje strateškega dela plana od izvedbenega.
V novem zakonu naj bi bil večji poudarek dan urbanističnemu načrtovanju, kot je v ZUreP-1.
Tako naj bi se ohranila urbanistična zasnova kot dokument, ki se pripravi za mesta in
središča občin ter druga naselja, kadar se zanje načrtuje širitev ali prenova. V okviru
podzakonskega predpisa naj bi se MOP opredelil do posameznih vsebin prostorskega plana,
kot so poleg urbanistične zasnove še krajinska zasnova, mestni načrt ipd.
Glede strokovnih podlag za posamezne prostorske akte ministrstvo meni, da jih ni treba
podrobneje predpisovati, saj sta njihov obseg in vsebina odvisna od lastnosti obravnavanega
prostora in predvidenih prostorskih ureditev in jo je zato treba prepustiti strokovni presoji
prostorskih načrtovalcev, ki imajo za tako presojo ustrezno strokovno znanje in izkušnje ter so
odgovorni za ustrezno pripravo rešitev in ureditev v prostorskih aktih. Zato v predlogu tega
zakona ni določb, ki bi predpisovale potrebnost strokovnih podlag, pa tudi v podzakonskih
predpisih naj ne bi bile potrebne strokovne podlage in metodologija dela za pripravo
prostorskih aktov podrobneje predpisane, ministrstvo naj bi le spremljalo primere dobre
prakse na tem področju ter jih kot priporočilo poslalo občinam in načrtovalski stroki.
Druge določbe predloga tega zakona se nanašajo pretežno na postopke pri sprejemanju
prostorskih aktov in za našo nalogo niso bistvene.
Kasneje so bile na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor objavljene prve delovne
različice novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), njegove vsebine pa so se od različice
do različice precej razlikovale. Skupno jim je (med drugim) predvsem to, da vzpostavljajo
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nov sistem prostorskih aktov, tako po hierarhiji, namenu in vsebini, pa tudi izrazoslovju, ter
da razveljavljajo sedanji Zakon o urejanju prostora ter vse njegove podzakonske akte.
Glede na to, da je se v tej nalogi ukvarjamo predvsem s strategijo prostorskega razvoja občine
in je zgradba naloge v veliki meri oprta na veljavni pravilnik o SPRO, obstaja bojazen, da so
njeni izsledki zaradi priprave novega zakona neuporabni.
Poudariti želimo, da kljub napovedani spremembi prostorske zakonodaje namen in dosežki
naloge ostajajo. Ne glede na pričakovane spremembe prostorske zakonodaje iz opravljenega
dela pri tej nalogi izhaja, da je strateška raven prostorskega načrtovanja nujno potrebna
in da nujno temelji na kakovostnih in celovitih strokovnih podlagah, če naj se dosegajo
osnovni (državni in mednarodni) cilji prostorskega razvoja in zagotovijo ustrezna izhodišča za
pripravo izvedbenih prostorskih aktov.
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Priloga 1:
Primer obravnave naselja v strokovnih podlagah za občino Idrija
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