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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
EPO – Ekološko pomembno območje
pPosVO – predlagano posebno varstveno območje je posebno varstveno območje, ki ga je
Slovenija opredelila na podlagi direktive o habitatih, pa še ni bilo sprejeto s strani Evropske
komisije
NVDP – naravna vrednota državnega pomena
DPN – državni prostorski načrt
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1

UVOD

Savinjska dolina je bila poimenovana po reki Savinji in je tipična
rečna dolina. Savinja izvira pod Okrešljem, se spusti čez previs in
pada 90 metrov globoko kot slap Rinka. Svoje ime izgubi v Zidanem
Mostu, kjer se po 102 kilometrih izlije v reko Savo. V zgornjem delu
toka, kjer je vpliv reke na okolico majhen, je dolina še izrazito
ledeniškega značaja. V srednjem in spodnjem toku Savinje se njen
vpliv na okolico poveča, s tem pa tudi na prebivalce doline. V
preteklosti je imela pomembno vlogo pri splavarjenju, še danes pri
hmeljarstvu, njen vpliv pa se kaže tudi pri vsakoletnem
poplavljanju. Zaradi njene narave so jo ljudje že v preteklosti hoteli
ujeti v umetno korito. Prvi poskusi so potekali med letoma 1876 in
1893 (Goropevšek in Metelko Skutnik, 2011: 45), ko so pričeli z
regulacijo Savinje med Prihovo in Levcem. Na obeh straneh struge
so zgradili nasip, ki je preprečeval meandriranje reke in s tem
spremenil tipično podobo rečne doline. Tudi logi oziroma gmajne,
kot jih imenujejo domačini, so v spodnjem delu toka reke veliko
bolj izkrčene kot v zgornjem. V delu od Letuša do Ločice je nekaj
revnih ostankov sestojev rdečega bora. Več ostankov logov se
nahaja v zgornjem delu od Letuša do Pariželj. Prav tako je strmec
reke v tem delu večji, pod Polzelo pa se zmanjša. Tam je tudi zadnji
veliki jez na Savinji. Jezovi so v preteklosti pripomogli k boljšemu
delovanju mlinov in žag.
Vzdolž celotnega toka reke Savinje se v zadnjih letih intenzivno
izvajajo protipoplavni ukrepi, poleg katerih je treba urediti
športnorekreacijski prostor.
1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Poplavna ogroženost reke Savinje predstavlja problem za celotno
območje Zgornje in Spodnje Savinjske doline ter Celjske kotline.
Leta 2004 se je začel uresničevati postopek priprave državnega
prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti
prebivalstva. Na delu od Letuša do Ločice ob Savinji so
protipoplavni ukrepi že v načrtu, do izvedbe pa še ni prišlo. Na
drugih delih toka reke Savinje, na primer v Celju, so na območjih,
na katerih so bili izvršeni protipoplavni ukrepi, uredili
športnorekreacijsko pot, ob njej pa so se razvili različni
športnorekreacijski programi, kot je na primer kajakaški center.
Tudi obravnavano območje med Letušem in Ločico ob Savinji ima
velik potencial za razvoj športnorekreacijskih programov. Tiste, ki
so v načrtovanju, je treba preučiti in ugotoviti, ali so ustrezni tako
vsebinsko kot tudi z vidika umestitve v prostor, še posebej zato, ker

so protipoplavni ukrepi že znani. Vzdolž reke se nahajajo
zavarovani habitati, kar prav tako predstavlja izziv pri umestitvi
programov v prostor, saj je treba poskrbeti za gibanje
obiskovalcev in hkrati varovanje zavarovanih območij. Za večjo
obiskanost in lažjo prehodnost območja je treba urediti
dostope iz bližnjih naselij, kot so Letuš, Podvin, Polzela, Breg
pri Polzeli in Ločica.
1.2

NAMEN IN CILJI NALOGE

Cilj naloge je krajinskoarhitekturna zasnova območja ob reki
Savinji od Letuša do Ločice ob Savinji. Ta temelji na
rekreacijskih potencialih, upoštevanju naravnih habitatov in
upoštevanju načrtovanih protipoplavnih ukrepov. Pri snovanju
se smiselno upoštevajo že obstoječi programi in vsebine, ki jih
načrtujejo lokalne skupnosti ali pa so na obravnavanem
območju zaželene oziroma potrebne.
Ureditev obrečnega prostora mora zadostiti biološkim,
hidrološkim, funkcionalnim in estetskim zahtevam.

1.3

OPIS IN METODA DELA

V prvem delu magistrske naloge je bila pregledana literatura
in drugi dostopni viri, v drugem delu pa je na osnovi
načrtovalskih
analiz
pripravljen
predlog
zasnove.
Predstavljena sta pojem rekreacija v naravi ter pregled
projektov, povezanih z območjem in s podobno problematiko,
tako tujih kot domačih. Predstavljena sta primera: Isar v mestu
München ter območje ob Kamniški Bistrici. Nadalje sledi
predstavitev območja v smislu lokacije, rabe tal, zavarovanih
območij, poplavne nevarnosti in drugo.
Med najpomembnejša gradiva, ki so bila uporabljena med
delom, sodi državni prostorski načrt za protipoplavno varnost,
zato je njegova preučitev pomemben del postopka. Pregledani
so bili občinski prostorski načrti, določene so bile smernice za
nadaljnji razvoj prostora in preverjena je bila zakonodaja
(zakon o vodah, zakon o ohranjanju narave). Drugi del analiz
vključuje varstvo narave ter pregled zavarovanih rastlinskih in
živalskih vrst ter njihovih habitatov, ki so pomembni za sklepno
odločitev umeščanja končne zasnove v prostor. Na celjski
območni enoti Zavoda RS za varstvo narave je bil opravljen
posvet z gospo Tanjo Košar Starič. Velik del preučevanja je bil
opravljen tudi z Naravovarstvenim atlasom in s terenskim
ogledom.
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Analitični del vključuje podatke s terenskega ogleda lokacije in
analizo prostora. Grafični del vsebuje pripravo podlage, na kateri
se opravljajo analize. Viri, uporabljeni pri izdelavi podlage, so:
Atlas okolja, 2016; DMR …, 2012; DOF …, 2016; Državna meja
Republike Slovenije, 2016; Državna topografska karta, 2016;
Geopedia, 2017; Kataster stavb, 2016, Naravovarstveni atlas,
2016, Občine, 2016, Pedološka karta, 2007; Raba, 2016; Register
nepremičnine kulturne dediščine, 2016; ZKP …, 2016 in ZK GJI …,
2016. Grafična podlaga je bila izdelana z računalniško modelacijo
v programu AutoCAD in nato grafično obdelana s programom
Adobe Illustrator. Pridobljeni računalniški podatki so bili osnova za
nadaljnje delo. Prostor je bil analiziran na podlagi naravnih,
bivanjskih, programskih in infrastrukturnih elementov. Osnovne
analize so bile opravljene na širšem obravnavanem območju.
Po končani analizi prostora so bili določeni kriteriji glede na
stopnjo ohranjenosti prostora. Sledila je primerjava kartografskih
ugotovitev in dejanskega stanja prostora s pomočjo
računalniškega modeliranja ter terenskega ogleda. Na podlagi teh
ugotovitev so se določila območja, kamor se umestijo nove
dejavnosti ali se odstranijo obstoječe in oblikuje se končna
krajinskoarhitekturna zasnova. Temu je sledil končni del, ki je
zajemal grafično oblikovanje v programih AutoCAD, Adobe
Illustrator in Adobe Photoshop.
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REKREACIJA V NARAVI

Ljudje se vedno bolj zavedajo pomembnosti gibanja. De Valck in
sod. (2017) opredeljujejo rekreacijo v naravi kot prostočasno
aktivnost, ki se odvija v bližini doma in ne traja več kot dan. Če
vključuje prenočitev, že lahko govorimo o turizmu. Privlačnost
določenega območja je v veliki meri povezana z njegovo
dostopnostjo in bližino. Vsakodnevni uporabniki so predvsem
okoliški prebivalci, medtem ko je urejena dostopnost pomembna
predvsem za obiskovalce iz oddaljenih krajev.
Rekreacija v naravi se je po Jeršiču (1999) razvila predvsem zaradi
naslednjih razlogov:
 Večanje obsega prostega časa.
Delovni čas je v 50. letih zahteval 6-dnevni 48-urni delovni teden,
medtem ko se je ta v zadnjem desetletju zmanjšal na 5-dnevni 40urni delovni teden.
 Prevrednotenje prostega časa.
Avtomatizacija in tehnologija na delovnih mestih sta ljudi privedli
do spremenjenega vrednotenja prostega časa. Ljudje želijo biti v
svojem prostem času aktivni, spontani in sproščeni.
 Aktivno preživljanje prostega časa.
Želja po spanju, počitku in miru v prostem času je bila nekoč bolj v
ospredju, saj je bilo delo v osnovi bolj fizično naporno kot danes.
Zdaj prevladujejo druženje s prijatelji in znanci, zabava in igra.
Obnavljanje telesnih in duševnih moči.
Novejše raziskave kažejo, da se je vsakodnevna rekreacija razvila v
prostočasne športe. S prilagajanjem vremenskim razmeram so se
športi, ki so bili prej sezonski, razvili v celoletne.
 Hedonizem.
Želja po zabavi, veselju in uživanju življenja predstavlja protiutež
napornemu delavniku.
 Uživanje narave.
Rekreacija na prostem je vezana na naravo, krajinsko privlačnost
in okolje (kakovost zraka, vode). Zaradi tega se je povečala tudi
občutljivost ljudi na obremenitve in onesnaženje okolja. Nekatere
raziskave kažejo, da se je v zadnjih letih povečalo število ljudi, ki
želijo svoj prosti čas izkoristiti za pasivno obliko rekreacije na
prostem (posedanje, poležavanje, ogledovanje narave).
 Zanimanje za »umetno« naravo in krajino.
Med ljudmi se pojavlja težnja po udobju, kar jih vodi v rekreiranje
v pozidani (fitnes centri, pokrita kopališča) ali degradirani krajini.
Mnogi se zadovoljijo že s pogledom na naravo, saj neposredni stik
z njo povezujejo z neudobjem ali naporom.

 Individualizacija in multifunkcionalno preživljanje
prostega časa.
Višja raven splošne izobrazbe in večja informiranost
prebivalstva sta pri posameznikih okrepili željo po razlikovanju
od drugih, kar se kaže v večji težnji po individualnih oblikah
rekreacije. Poleg tega želijo ljudje v prostem času izkusiti čim
več raznovrstnih doživetij.
Vse to je privedlo do podrobnejšega načrtovanja rekreacije na
prostem. De Valck in sod. (2017) v svojem članku omenjajo
študijo, opravljeno v provinci Antwerpen v Belgiji. V njej so
opredeljeni naslednji atributi, ki so pomembni za izbiro
rekreacije na prostem:
 Razdalja oziroma oddaljenost.
Ljudje se večkrat poslužujejo aktivnosti, ki se nahajajo v
neposredni bližini doma (5–10 km). Stroški prevoza niso tako
ključni kot mentalno dojemanje bližine. Če se že odločijo za
daljšo pot, želijo na izbranem kraju doživeti čim več.
 Bližnji objekti.
Bližina objektov je odvisna od posameznikove izbire
destinacije. Med najbolj želene spadajo objekti za zaščito pred
soncem in počivališča, informativne table oziroma
usmerjevalniki, gostinski objekti, otroška igrišča oziroma
družini prijazni objekti.
 Označevanje in kakovost poti.
Tlakovane oziroma naravne poti se uporabljajo glede na
namen rekreacije in skupino uporabnikov. Za kolesarjenje se
priporoča tlakovana pot, medtem ko se lahko za pešpoti
uporabi samo utrjena pot. Označitev poti je pomembna, če
želimo privabiti obiskovalce iz oddaljenih krajev in med
prebivalci vzbuditi zanimanje za raziskovanje novih krajev.
 Stopnja hrupa.
Hrup je moteč dejavnik v okolju. Kraji, v katerih je stopnja
hrupa višja, so manj priljubljeni od mirnejših krajev.
 Prisotnost vodnega elementa.
Priljubljenost vodnih elementov v krajini naj bi prihajala iz
evolucijskega razvoja človeka. Ni pa jasno, zakaj imajo ljudje
raje linearne vodne prvine (npr. reke) kot pa lokalne elemente
(jezera, ribniki).
 Krajina.
Avtor krajino opredeli glede na odprtost, raznolikost in stopnjo
ohranjenosti naravnega. Odprtost krajine se nanaša na visoko
in nizko vegetacijo ter možnost pogledov, doživetij.
Raznolikost poistoveti z različno rabo tal. Stopnjo ohranjenosti
naravnega pa presodi glede na grajene prvine v prostoru.

Ugotavlja, da so za rekreacijo veliko bolj od urbanih priljubljena
naravna območja.
Iz opredelitve prostorskih atributov, ki so pomembni za izbiro
rekreacije, lahko izluščimo tudi uporabnike rekreacije na prostem.
De Valck in sod. (2017) navajajo naslednje skupine: pohodniki,
kolesarji, tekači in sprehajalci psov. Članek analizira uporabnike
glede na prej naštete atribute.
Pohodniki se poslužujejo večinoma krajših in daljših sprehodov.
Pomembna so jim počivališča, informacijski centri, restavracije in
otroška igrišča. Bolj obiskane so poti, ki niso tlakovane in so v
mirnejših krajih. Druga največja skupina uporabnikov so kolesarji.
Med njimi so priljubljene daljše proge, ki so tlakovane in
označene. Kolesarji običajno ne uporabljajo počivališč, so pa med
njimi priljubljene restavracije. Predstavljajo edino skupino, ki jim
je zelo pomembna bližina linearnega vodnega elementa, kot je
reka. Tretja skupina so sprehajalci psov. Bližina poti, kjer se lahko
vsakodnevno rekreirajo, je zelo pomembna. Psi potrebujejo
gibanje v vsakem vremenu, zato je priporočljiva tudi raznolikost
poti. Za razliko od ostalih skupin nimajo večjih zahtev. Zadnja
skupina so tekači. Tudi tej skupini je najpomembnejša bližina poti,
saj se od doma največkrat odpravijo peš. Največje zanimanje so
pokazali za fitnes objekte na prostem. Tekači se zaradi udobja teka
in preprečevanja poškodb kolen izogibajo tlakovanim oziroma
asfaltnim površinam. Med njimi so priljubljena naravna, odprta
območja, kjer ni hrupa. De Valck in sod. (2017) v raziskavi
opredelijo območja, ki so najprimernejša za določeno skupino
uporabnikov. Narava in njene krajinske prvine nam omogočajo
rekreacijo po načrtovanih poteh. Hall in Page (2014) omenjata, da
je zaradi preprečevanja prevelike obremenjenosti okolja treba
načrtovati tudi mesta, kjer se bodo zadrževale večje skupine ljudi.
Tako se izognemo zadrževanju ljudi na območjih, kjer je okolje bolj
ranljivo. Avtorja omenjata tudi konflikt med rekreacijo in
kmetijstvom. Preplet teh se je v zadnjih letih povečal in tako je
prišlo do onesnaževanja z odpadki ter pobiranja tujih pridelkov po
kmetijskih površinah.
Tako Jeršič (1999) kot Hall in Page (2014) ugotavljajo, da je bivanje
v počitniških stanovanjih ena izmed oblik preživljanja prostega
časa in predstavlja učinek bližnje rekreacije. Počitniška stanovanja
ponujajo možnost za bivanje na območju, kjer se lahko ljudje v
prostem času ukvarjajo s priljubljeno dejavnostjo, kar pogosto
povezujemo z rekreacijo (obdelava vrta, planinarjenje, lov, ribolov,
smučanje).
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2.1

OBREČNA REKREACIJA

Voda človeka pomirja. Že v preteklosti, ko še niso uporabljali toliko
različnih vrst zdravil, so zdravniki ljudem priporočali »morski zrak«.
Tudi naše najbolj znano letovišče za otroke Debeli rtič je tik ob
vodi. Poleg morske sta velikega pomena tudi jezerska in rečna
voda. Raziskovalca Stephen in Reachel Kaplan sta kot prva
ugotovila, da človeku zeleni prostori koristijo tudi v zdravstvenem
smislu. Raziskovanje del drugih avtorjev, ki so se ukvarjali s to
tematiko, je prav tako potrdilo tezo, da je voda element, ki človeka
pomirja. Izvedena je bila raziskava (What impact …, 2018), v kateri
so sodelujočim pokazali različne slike in ugotovljena je bila
korelacija med velikostjo vodnega dela slike in pomirjujočim
učinkom na opazovalca. Tako je voda postala pomemben element
v načrtovanju človekovega prostora.
Voda predstavlja tudi vir energije. Rast prebivalstva in razvoj
tehnologije sta povečala izrabo vodnih virov. Poplavna ogroženost
urbanih območij se je nekoč reševala predvsem z betoniranimi
strugami, ki so spremenile izgled reke, danes pa so zanimanje za
naravo, razvoj stroke in ozaveščanje o boljšem življenjskem okolju
privedli do bolj preudarnega načrtovanja obrečnega prostora
(Aberg in Tapsell, 2013).
Po ureditvi obrečnega prostora se lahko obiskanost urejenega
območja poveča. Aberg in Tapsell (2013) je v svoji raziskavi
preučevala obiskanost obrečnega prostora po revitalizaciji reke
Skerne v severnem delu Anglije. Revitalizacija obrečnega prostora
je povzročila, da je postalo območje privlačnejše za prebivalce in
zunanje obiskovalce, hkrati pa je varovala naravo. Povečalo se je
zanimanje ljudi za rekreacijo, kar pa avtorica povezuje tudi z
dvigom ozaveščenosti o tem, da z gibanjem skrbimo za svoje
zdravje.
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izoblikovanost obvodnega prostora mora omogočiti
dostop do vode in v vodo, sicer pa je dostope treba urediti
s pomoli,
infrastrukturna opremljenost prostora (sanitarije,
dostopne poti, pobiranje smeti in odpadkov),
bližina športnih objektov,
izoblikovanost obrežja z drevesnimi sestoji,
ureditev con za rekreacijo in con varstva narave ter
postavitev informativnih tabel za seznanjanje
uporabnikov,
ločene pešpoti in kolesarske steze.

Obrečni prostor je zaradi svoje sestave občutljiv, zato
rekreacija ponekod ni zaželena. Iz tega razloga je treba
ustvariti mirne cone, v katerih se aktivnosti zmanjšajo, hkrati
pa je infrastrukturno poseganje v prostor omejeno. V mirnih
conah je poseganje v prostor neopazno oziroma sonaravno.
Nasprotje so urbane cone, v katerih sega poselitev vse do
obrežij rek in je ohranjenost narave že zmanjšana, zato se
lahko tam število različnih vrst rekreacije poveča. V teh conah
se lahko izboljša dostopnost, predvsem v obliki parkirišč in
postajališč za javni potniški promet. Območja med mirnimi in
urbanimi conami predstavljajo aktivne cone, v katerih se
rekreacija prilagaja prostoru. Že obstoječa rekreacijska
infrastruktura se lahko skladno z zmožnostmi prostora
nadgradi ali se dodajo različni dodatni programi (Jeršič, 1999).

Zavedati se je treba, da je obrečni prostor ozek in ne dovoljuje
prevelikega števila obiskovalcev. Aberg in Tapsell (2013) navajata,
da je treba za celovito doživetje obrečnega prostora poskrbeti tudi
za zanimive točke, ki so od njega odmaknjene, saj tako poskrbimo,
da funkciji rekreacije in varstva narave nista v konfliktu.
Obrečni prostor mora biti dobro načrtovan in urejen. Jeršič (1999)
omenja naslednje smernice za urejanje obrečnega prostora:
 z vodami slabše kakovosti navadno povezujemo pasivno
doživljanje prostora, kot so posedanje, sončenje, piknik,
sprehod,

Slika 1: Oblike rekreacije oziroma prostočasnih aktivnosti, ki se lahko
izvajajo v obrečnem prostoru
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3

PRIMERA DOBRE PRAKSE

Voda je najbolj dinamičen element krajinskega prostora. Marušič
(2005) ugotavlja, da so vode tudi eden izmed najbolj prizadetih
krajinskih elementov. V zadnjih dveh desetletjih prejšnjega
stoletja sta se obremenjenost in izpostavljenost rabi povečevali.
Voda se je izrabljala za energetske, industrijske, komunalne in
kmetijske namene. Prihajalo je tudi do posegov v reke in druge
vodotoke zaradi varovanja naselij, ki so se razširila na potencialno
poplavna območja. Zaradi ogrožanja prometnih povezav,
poplavljanja kmetijskih zemljišč in odnašanja bregov se je rečne
struge tudi veliko reguliralo. Hkrati s posegi v prostor se je začela
širiti tudi družbena praksa, kjer so vodni pojavi deležni največje
pozornosti in varovalnega ravnanja, še posebej vodotoki, ki imajo
največjo strukturo in so biološko raznoliki. Do začetka tega stoletja
je bil poglavitni cilj regulacije vodotokov čimprejšnji in nemoten
odvod vodne mase, kar je v praksi pomenilo utrjene brežine, ravno
in utirjeno dno ter uvedbo pragov. Posledica tega je bilo ekološko
razvrednotenje. Začetek tega stoletja je pomenil tudi manj
onesnaženja vodotokov s čistilnimi napravami in urejeno
kanalizacijo. Kot meni Marušič (2005), se je v strokovni literaturi
zgodil pomemben premik od pred desetletji izrazito inženirske
obravnave problemov k sonaravnemu urejanju vodotokov. V
novejši literaturi avtorji poudarjajo razumevanje vodotoka kot
ekosistema ter vključujejo krajinsko in prostorsko analizo, ki naj bi
spremljala nove posege in prenove vodotokov ter poudarjala
celovite preglede ožjega in širšega okolja.
Kot primera dobrih praks sta bili izbrani reki Isar v Münchnu in
Kamniška Bistrica v Ljubljanski kotlini. Obe sta bili v preteklosti
preoblikovani zaradi prej naštetih družbenih sprememb. Reka Isar
je bila preoblikovana v naravnemu podobno stanje, medtem ko je
Kamniška Bistrica z preureditvijo postala priljubljena rekreacijska
točka za okoliške prebivalce in turiste. Med pregledovanjem
literature je reka Isar izstopala kot dober primer oživitve
obrečnega prostora in hkrati zaradi načina kako je bila izvedeno
preoblikovanje obrečnega prostora. Med pomembnejšimi izsledki
ob preučevanju je to, da so se na območje po renaturaciji spet
naselile pionirske rastlinske in živalske vrste, kar nam pove kako
pomemben ekosistem je reka in njeno obrežje. Reka Kamniška
Bistrica pa se je že tekom študija večkrat pojavljala kot ena izmed
bolj poudarjenih rekreacijskih potencialov v Sloveniji. Prostor, ki je
bil neizkoriščen in je povezoval večja mesta, ki potrebujejo
rekreacijske površine. Projekt, ki je načrtoval ureditev je imel
podobne končne cilje, kot jih opredeljuje magistrska naloga.

3.1

REKA ISAR, MÜNCHEN, NEMČIJA

Na začetku 19. stoletja je bila reka Isar v bližini mesta
München v Nemčiji preoblikovana v kanal. Isar je alpska reka,
ki s sabo prinaša ogromno prodnatega rečnega materiala, zato
se zelo spreminja tudi njena struga. Zaradi razvoja mesta
München so rečno strugo okrepili s prodnatimi nasipi in uredili
brežine. Monotonost nabrežja so v letu 2000 začeli
spreminjati s projektom Isar-Plan, s katerim so želeli poudariti
urbani stik z naravo, izboljšati poplavno varnost Münchna ter
povečati možnosti za razvoj rekreacije in programov. Poplavna
varnost je temeljila predvsem na zmožnosti zadrževanja vode
v strugi, kar so dosegli z njeno razširitvijo, s čimer se je znižala
gladina vode. Ker je bila rečna struga v preteklosti
preoblikovana v kanal in je imela betonske brežine, sta
rastlinska in živalska pestrost pešali. Prvotno obrežje so zasuli
s prodniki, kar je ustvarilo zanimiv prostor ob vodi, ki so ga
lahko prebivalci mesta uporabljali v prostem času. Projekt
preoblikovanja je zajel tudi širšo okolico. Osredotočili so se
predvsem na možnosti za rekreacijo in na spremljevalne
objekte. Načrtovanje prostora je vključevalo tako obstoječe
kot tudi novo načrtovane objekte. Velik poudarek so dali
predvsem dostopnim potem. Projekt renaturacije reke Isar je
povečal kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev. Prav tako je
pomemben z ekološkega vidika, saj lahko sedaj tam ponovno
najdemo številne živalske in rastlinske vrste. Vzdrževalna faza
projekta dovoljuje, da plovje ostane, saj spreminja tok reke in
služi hkrati kot habitat za redke insekte. Zaradi razširitve so v
rečni strugi nastali otoki, poraščeni z drevesi, ki so že od nekdaj
del obrežja. Ker otoki niso dostopni prebivalcem, so idealna
zatočišča za živali. Na obrežju se prepletajo travnate jase in
obrečni gozdovi, kjer lahko ljudje poiščejo svoj najljubši
kotiček. Urejeni so dostopi do reke, ki so odmaknjeni od con,
kjer je živalska in rastlinska pestrost večja. V začetni fazi
projekta so v načrtovanje vključili tudi okoliške prebivalce in
več strokovnjakov s področja planiranja. Organizirali so več
delavnic, ki so pripomogle k izboljšanju kakovosti prostora, saj
so prebivalci lahko izrazili svoje želje, kar je dodatno
pripomoglo k večji obiskanosti po izvedbi. Projekt ob reki Isar
je združil ureditev poplavne zaščite ter izboljšanje kakovosti
življenja prebivalcev mesta München. Hkrati so se izboljšale
tudi ekološke in klimatske razmere (Prominski in sod., 2012).
V projektu Isar-Plan lahko najdemo primere dobre prakse v
vseh fazah. V fazo načrtovanja je dobro vključiti tako
prebivalce kot tudi strokovnjake, saj lahko na ta način
uresničimo želje prebivalcev in hkrati poskrbimo, da ne pride

do preobremenjenosti prostora. Projekt je temeljil na dolgoročnih
protipoplavnih rešitvah in temeljitih spremembah v prostoru. Prej
dolgočasen obrečni prostor so spremenili V programsko bogat
prostor, ki hkrati zagotavlja ustrezno protipoplavno zaščito in
kakovostnejše preživljanje prostega časa tamkajšnjih prebivalcev,
turistov, poleg tega pa omogoča obstanek prej redkim rastlinskim
in živalskim vrstam. V načrtovalni fazi je bil poudarek na urejanju
dostopnosti, tako dostopnosti do reke kot tudi širše dostopnosti
do prostora. Ta je pokazatelj možnosti, da lahko prej zanemarjen
prostor obudimo in ga spremenimo v prostor s številnimi
potenciali. Projekt Isar-Plan je upošteval tudi dobro prakso
ohranjanja dreves in drevesnih sestojev v fazi gradnje. Drevesa, ki
so potrebovala kar nekaj let, da nudijo senco ljudem in zavetje
živalim, še posebej pticam, so v fazi gradnje ohranili in jih varovali.
Tako lahko obiskovalci izbirajo med senčnimi ali sončnimi območji.
Z naravovarstvenega vidika je preoblikovanje območja pomembno
tudi zaradi ohranjanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Na
območju ob reki Isar so ohranili nemškega strojevca (Myricaria
germanica) (Arzet in Joven, 2018). Grm, ki raste na prodiščih rek,
je pomembna pionirska vrsta, ki ga pogosto ogrožajo tujerodne
rastlinske vrste. Pri načrtovanju projekta je treba izpostaviti tudi
dobro zasnovo, ki se kaže pri odprtosti in zaprtosti pogleda.
Projekt spodbuja gibanje, saj v obiskovalcu spodbudi zanimanje za
raziskovanje prostora, ki je dinamičen in raznolik.

Slika 2: Reka Isar pred preoblikovanjem ( Sommer …, 2011)

Slika 3: Reka Isar po končanem preoblikovanju ( Sommer …, 2011)
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KAMNIŠKA BISTRICA – ZELENA OS REGIJE

Kamniška Bistrica je reka, ki izvira v Kamniško-Savinjskih Alpah in
ima hudourniški značaj. Povezuje občine Domžale, Kamnik in Dol
pri Ljubljani, kjer se izlije v reko Savo. Ker teče skozi mesta, ki
sodijo med najbolj poseljena v Sloveniji, je bila marsikje regulirana
in utesnjena v umetna rečna korita. Zelena os regije je projekt, ki
so ga začeli na Inšitutu za celostni razvoj in okolje iz Domžal.
Nadaljnje besedilo je povzeto po avtorjih Bokal, Gradišek, Ramovš,
Vahtar iz leta 2008. Prvi projekt pa so začeli že leta 1997, s katerim
so ugotavljali možnosti sonaravne ureditve obrečnega prostora,
da bi Kamniška Bistrica postala rekreacijska os regije. Občine so
prirejale okrogle mize in delavnice ter pridobivale mnenja
strokovnjakov. Ključni cilj je bil pripraviti skupno vizijo urejanja
vodotoka. S projektom so v fazi pripravljanja identificirali glavne
probleme, vezane na obvodni in vodni prostor, in opozorili na
premalo poznane in dostikrat prezrte potenciale Kamniške
Bistrice. Sorazmerno velika vodnatost in velik padec Kamniške
Bistrice sta bila v preteklosti glavni razlog za izgradnjo mlinov in
žag, kasneje so se začele pojavljati še male hidroelektrarne, kar je
privedlo do velikega razmaha industrije na tem območju. Zaradi
tega sta se začeli povečevati tudi poselitev in s tem onesnaženost,
katerih posledice nosi reka še danes. Hudourniški značaj reke je
začel ogrožati industrijska in poseljena območja, zato so začeli z
gradnjo jezov in regulacijo struge. Pri tem so nastale številne
mlinščice, izmed katerih jih nekaj deluje še danes, mnoge pa so
opuščene. Ti manjši kanali danes predstavljajo pomembne vodne
ekosisteme.

V okviru projekta so želeli s kolesarskimi potmi in pešpotmi
povezati celotno dolžino reke, vendar so uspeli do sedaj
urediti le del poti od Domžal proti Kamniku ter gozdno pot od
nihalke za Veliko planino do sotesk Veliki in Mali Predaselj.
Gozdna pot vodi ob delu zgornje struge Kamniške Bistrice. Pot
je primerna za pešce in se začne pri nihalki za Veliko planino.
Pot je sicer ozka, a dobro utrjena, precej položna in se drži
reke. Soteski Veliki in Mali Predaselj sta dostopni le s pomočjo
alpinistične in jamarske opreme (Kamniška Bistrica, 2016).
Najpriljubljenejši in najbolj obiskan del Kamniške Bistrice se
nahaja med južnim delom Domžal in severnim vznožjem
Homškega hriba. S poti se lahko zavije na vzpetino Homec ali
se obišče gozdno učno pot na Šumbreku. Pot ima začetno
točko pri športnem parku Domžale, kjer je tudi dovolj
parkirnih prostorov. Ob poti so vadišča za fitnes, teniška
igrišča, otroška igrišča ter druga športna igrišča. Kolesarska pot
in pešpot sta ločeni, združeni sta le na območjih, kjer tega
prostor ne omogoča. Pot je opremljena tudi s počivališči in je
povezana z Arboretumom Volčji potok, ki je med bolj
priljubljenimi turističnimi točkami v Sloveniji. Pot od Domžal
do Homškega hriba in nazaj je dolga 14,6 km (Zelena os, 2020).
Območje je zanimivo tako za prebivalce kot za enodnevne
turiste. Občine se že dlje časa trudijo, da bi območje uredile v
enotno rekreacijsko os. Pot sicer ni v celoti pokrita z utrjenimi
pešpotmi in kolesarskimi potmi, a je prehodna vzdolž celotne
struge.

Slika 5: Otroško igrišče ob pešpoti (Zelena os regije, 2020)

Slika 6: Pešpot ob Kamniški Bistrici (Zelena os regije, 2020)

Cilji projekta ob Kamniški Bistrici so bili podobni, kot jih izkazuje ta
magistrska naloga:


vzpostavitev povezave kolesarskih poti in pešpoti ob reki
ter navezava na bližnje izletniške točke,



reševanje poplavne ogroženosti, saj se skupaj z zelenim
sistemom obvodno vzpostavljajo površine za zmanjševanje
visokovodnega toka,



osmišljanje dostikrat zanemarjenih in nevzdrževanih
površin ob vodotokih z novimi programi, ki hkrati varujejo
območje pred neustrezno rabo in rastjo črnih odlagališč
odpadnega materiala,



vzpostavitev rekreacijske osi oz. sistema parkov ob
Kamniški Bistrici.

Slika 4: Fitnes naprave ob pešpoti (Zelena os regije, 2020)

Slika 7: Pešpot ob Kamniški Bistrici (Zelena os regije, 2020)
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SAVINJA OD LETUŠA DO LOČICE

Reka Savinja je del porečja reke Save, sicer pa izvira v Logarski
dolini nad slapom Rinka. V zgornjem delu Logarske doline ponikne
in teče le občasno po suhi strugi kot potok Kotovec. Na plano
ponovno priteče v spodnjem delu Logarske doline kot potok Črna.
Ta se kilometer nižje združi s potokom Jezera, od koder pravzaprav
govorimo o reki Savinji. Alpska dolina, po kateri teče reka Savinja,
je razdeljena na Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino. Zgornji del
poteka od izvira do predela Soteska med občinama Mozirje in
Braslovče, kjer je tudi meja med Zgornjo in Spodnjo Savinjsko
dolino. V naselju Letuš se Savinja združi z reko Pako, ki priteče iz
Velenjske kotline (Goropevšek in Metelko Skutnik, 2011).
Obravnavano območje med Letušem in Ločico ob Savinji spada
torej v Spodnjo Savinjsko dolino. Geografsko pravilno bi se ta del
moral imenovati Srednja Savinjska dolina, saj teče spodnji tok reke
čez Celjsko kotlino naprej proti Laškem, kjer se že začenja Posavje.
Ob reki Savinji so bile oblikovane številne struge oziroma
mlinščice, ki so v preteklosti poganjale mline in žage. Na
obravnavanem območju sta to Letuška in Podvinska struga. Zaradi
opuščanja mlinov in žag so se začela na poplavnih območjih širiti

Slika 8: Prikaz lokacije

naselja. Pomožni objekti, namenjeni opuščeni dejavnosti, so
prerastli v počitniške hišice, te pa so kasneje postale stalni
bivalni objekti (Goropevšek in Metelko Skutnik, 2011).
Obravnavano območje sestavljajo štiri občine: Braslovče,
Polzela, Šmartno ob Paki in Prebold. Večji del območja sodi
pod občino Braslovče. Večja naselja na območju so Letuš,
Rečica ob Paki, Braslovče, Male Braslovče, Preserje, Podvin,
Parižlje, Polzela, Breg pri Polzeli, Topovlje, Orla vas in Ločica ob
Savinji.
Poleg Savinje so pomembni tudi drugi vodotoki, kot je reka
Paka. V preteklosti je veljala za eno izmed najbolj onesnaženih
rek v Sloveniji, še posebej dolvodno od Velenja. Močna
industrija Premogovnika Velenje, Termoelektrarne Šoštanj in
podjetja Gorenje je pustila posledice tudi na reki Savinji. Po
letu 1990 se je stanje z izgradnjo številnih čistilnih naprav in
obnovitvijo kanalizacijskega omrežja začelo izboljševati.
Ohranjen naravni zgornji tok reke Pake je zavarovan kot
naravna vrednota lokalnega pomena. Spodnji tok Pake je
preoblikovan v koritasto strugo (Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v Šaleški dolini, 2013).

V spodnjem delu območja poteka avtocestna povezava Ljubljana–
Maribor, na katero se navezuje tudi glavna prometna pot iz
Zgornje Savinjske doline, ki vodi do avtoceste oziroma naprej po
regionalni cesti do Celja.
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4.1

RELIEF IN GRAJENE STRUKTURE

Slika 9: Relief in grajene strukture (kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)

7

Celinšek E. Krajinskoarhitekturna zasnova obrečnega prostora reke Savinje od Letuša do Ločice ob Savinji. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2020

4.2

8

RABA TAL V ŠIRŠEM OBMOČJU OBDELAVE

Karta prikazuje tipično rečno dolino v srednjem toku. Rečna struga
se nadaljuje na poplavno ravnico s kmetijskimi površinami, ki se
zaključujejo z naselji, ta pa se združujejo z gozdnimi območji.
Na tem območju so zelo pomembna hmeljišča, ki se prepletajo z
njivskimi površinami. Večina hmeljišč je še v uporabi, nekatera pa
se že spreminjajo v njivske površine. Geometrija hmeljskih
nasadov daje dolini poseben pečat.
Stara jedra naselij so ob gozdnih robovih, medtem ko se novejša
večinoma pojavljajo ob reki Savinji. Opazno je tudi širjenje naselij
in s tem njihovo združevanje. Naselji Preserje in Polzela ločuje le
reka Savinja. Naselja Braslovče se širi proti jugu in se združuje z
naselji Kamenče, Gorče, Rakovlje.
Tik ob Savinji se največkrat pojavljajo travniki, nekajkrat tudi
gozdovi. Na shemi lahko opazimo, da nekatera naselja ležijo tik ob
reki, kar se rešuje z državnim prostorskim načrtom za poplavno
varnost.

Slika 10: Hmeljišča in njivske površine

Slika 11: Raba tal v širšem območju obdelave (Geopedija, 2018; kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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OBREČNA KRAJINA

Tako Zgornja kot Spodnja Savinjska dolina spadata v tipološki
razred predalpske krajine. Območje ob Zgornjem toku reke
Savinje, od izvira do Ljubnega ob Savinji, še predstavlja ožjo
ledeniško V-dolino, ki se postopoma spremeni v širšo rečno Udolino. Zaselki, ki so se skozi stoletja spremenili v večja naselja,
kažejo značilno poselitev rečne doline. Umaknjeni so na rob ob
vznožje hribovja, ki predstavlja rob doline.
Na desnem bregu reke predstavlja rob doline planota Dobrovlje,
medtem ko predstavlja levi rob hribovje Dobrič, ki je bolj znano
pod imenom Gora Oljka. Ob vznožju hribovij sta se razvili naselji
Braslovče in Polzela. Sredino doline predstavlja reka Savinja s
svojimi terasami, kjer so bile v preteklosti samo obdelovalne
površine, kasneje pa so se ponekod razvila manjša naselja, kot so
Preserje, Parižlje, Breg pri Polzeli in druga.

reka Savinja z
obrežno vegetacijo

Slika 12: Značilna krajina ob Savinji

planota Dobrovlje

Savinja predstavlja s svojo obrečno vegetacijo močno linijo v
prostoru. Prečno na linijo reke se razprostirajo njivske površine
z mešano rabo. V preteklosti so na tem območju prevladovala
hmeljišča, izmed katerih so nekatera danes namenjena samo
poljščinam, medtem ko so prostorsko površine večinoma
ostale enake.
Ob reki potekata tudi dve močni vzporedni prometni liniji. Po
levem bregu reke Savinje poteka železniška proga, ki povezuje
Velenjsko in Celjsko kotlino, na desni terasi reke pa poteka
regionalna cesta Mozirje–Celje. Izrazit rob predstavlja
štajerska avtocesta, ki Savinjo preide pri Ločici ob Savinji
(Goropevšek in Metelko Skutnik, 2011).

kmetijske površine

terasa reke s
prometno potjo in
naseljem

železnica

vznožje hribovja
Dobrič
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KATEGORIJE OHRANJANJA NARAVE

Uvodoma omenjeno je eden izmed ciljev magistrske naloge
vključitev športnorekreacijskih dejavnosti v prostor in hkratno
upoštevanje naravnih habitatov. V tem poglavju so predstavljena
zavarovana območja in določene vrste, zaradi katerih je območje
zavarovano in je pri načrtovanju treba upoštevati njihove habitate.
Z znanjem, pridobljenim med opravljanjem študentskega dela na
Zavodu RS za varstvo narave, so bile najprej obdelane računalniške
karte in literatura, nato pa je bil opravljen še terenski ogled in
primerjane kartografske ugotovitve. Te so podane pri ožji
obravnavi območij. Reka Savinja in poplavni gozdovi, ki so v veliki
večini izkrčeni, predstavljajo enega izmed pomembnejših
habitatov za ohranjanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
Savinja s pritoki sodi v tri kategorije zavarovanih območij: ekološko
pomembna območja, Natura 2000 ter naravne vrednote (Acman,
2005).
OPREDELITEV OBMOČIJ
Zavarovana območja različnih vrst se med sabo prekrivajo in
sovpadajo. Njihova skupna lastnost je, da se z dovoljenimi posegi
vanje ne sme ogroziti njihovega obstoja. Pri zasnovi
športnorekreacijske poti je pomembno, da se najprej opredelijo
zelo ranljiva območja, ki bi se jim bilo treba v procesu zasnove
izogniti. S pravilnim načrtovanjem poti lahko določene dele
najlažje zaščitimo tako, da omejimo obiskovalce (Larsen, 2007).
Ekološko pomembna območja
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno
prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (Zakon o ohranjanju
narave, 2004: 32. člen). Ekološko pomembno območje v celoti
zavzema 30 km dolg odsek Savinje, kjer teče reka po prodnatih
ravnicah. Posebej je izpostavljena široka rečna struga z
neporaslimi prodišči, ki jih hudourniška reka nenehno ustvarja in
prenaša. Pomembni so tudi habitatni tipi, ki tvorijo vegetacijo
prodnatih otokov in obrežno vegetacijo. Reka spremeni svoj tok v
tipično dolinskega v uravnani terasi pri Letušu (Naravovarstveni
atlas, 2016). Območje je pomembno zaradi ogroženih vrst rib,
predvsem sulca in pohra. Njuna drstišča in prehranjevalni habitati
so tudi v pritokih reke Savinje. Na skoraj celotnem odseku se
pojavljajo tudi raki vrste navadni koščak, zato predstavlja za
omenjeno vrsto ta del reke enega izmed pomembnejših območij v
državi. Pri Letušu je tudi pomemben življenjski prostor netopirja
vrste mali podkovnjak (Naravovarstveni atlas, 2016).

Slika 13: Naravovarstvena območja (Naravovarstveni atlas, 2016; kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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Natura 2000
Natura 2000 je posebno varstveno območje, ki je na območju
Evropske unije pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega
stanja ptic ter drugih živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov
in habitatnih tipov (Zakon o ohranjanju narave, 2004: 33. člen).
Območje dobi naziv Natura 2000 na podlagi določil ekološko
pomembnega območja, zato je območje Nature 2000 obenem
tudi ekološko pomembno območje.
Habitatni tipi (Naravovarstveni atlas, 2016):
 Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja:
Na nerazvitih in peščenih tleh se razvijejo združbe dreves pod
neposrednim vplivom toka, kjer reka pogosto poplavlja. Glavne
drevesne vrste so različne vrbe, siva in črna jelša ter veliki jesen.
Takšen habitat se najpogosteje pojavlja tam, kjer je naravna
dinamika reke še ohranjena. S hidroregulacijo, z gradnjo jezov, s
pozidavo in košnjo, ki segajo do struge reke, pride namreč hitro do
uničenja takšne vrste habitata.
 Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos)
vzdolž njihovih bregov:
Habitati uspevajo na prodnatih podlagah. Pojavljajo se na strmih
ali visokih bregovih neposredno ob vodi. V položnejšem delu ali v
vmesnem pasu prevladujejo zelnate rastline. Habitate doseže
voda le ob zelo visoki gladini. Do njihovega uničenja lahko pride
ob prevelikem izkoriščanju proda in izgradnji hidroelektrarn
oziroma pri zajezitvah rečne struge za druge namene.
Zavarovane živalske vrste (Naravovarstveni atlas, 2016):
 Navadni koščak (Astropotamobius torrentium)
Rak, ki prebiva v mrzlih, hitro tekočih potokih in se skriva pod
kamenjem. Ogrožajo ga onesnaženje in mehanski posegi v
vodotoke.
 Mrenič (Barbus meridionalis)
Riba, ki živi v jati in drsti v prodnatem dnu od maja do junija. Prav
tako jo ogrožajo onesnaženje in posegi v vodotoke.
 Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)
Pisan metulj živi v listnatih do mešanih gozdovih z vrstno bogatimi
travniki v bližini. Ogrožata ga prepogosta košnja gozdnega roba in
uporaba pesticidov na bližnjih površinah.
 Sulec (Hucho hucho)
Riba, ki se z odraščanjem seli v večje vodotoke in drsti na
prodnatih plitvinah. Je endemit donavskega porečja, ogrožajo ga
gradnje jezov in akumulacijskih jezer ter krivolov.
 Vidra (Lutra lutra)

Sesalec, ki večino časa preživi v vodi, nekaj pa tudi na kopnem.
Za svoje preživetje potrebuje razčlenjene brežine z mrtvimi
rokavi, zalivi, polotoki, tolmuni in sipinami. Odvrača jo
intenzivno kmetijstvo.
 Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)
Netopir, ki živi v zavetrnih dolinah z listopadnim drevjem in
grmičevjem. Najraje se zadržuje v zakraselem območju s
kraškimi jamami. Zadržuje se tudi v stavbah, v katerih pa
pogosto pride do motenj ali vandalizma.
Habitati za ptice
Ob izdelavi državnega prostorskega načrta za poplavno
varnost so ugotovili, da na obravnavanem območju živijo tri
ogrožene vrste ptic: vodomec, mali deževnik in mali martinec.
V evidenci rdečega seznama so navedeni kot prizadeta vrsta.
Praviloma vse vrste gnezdijo ob reki, zato jih najbolj ogrožajo
motnje v času gnezdenja.
 Mali martinec:
Dela, ki bodo izvedena za izboljšanje poplavne varnosti, naj bi
prizadela 97 % površin potencialnih gnezdišč malega martinca.
Njegova gnezdišča se pojavljajo na prodnatih, peščenih ali
skalnatih bregovih hitro tekočih rek (Mali martinec …, 2018).
 Mali deževnik:
Tudi ta vrsta gnezdi predvsem na rečnih prodiščih,
najpogosteje se tam zadržuje poleti. Njegova populacija po
Evropi močno upada ravno zaradi majhnega deleža za njegov
obstoj ugodnih habitatov (Mali martinec …, 2018).
 Vodomec:
Ptica kovinsko modre barve ima v strmih peščenih bregovih
rek in potokov meter dolg gnezditveni rov, v katerem gnezdi
dvakrat ali trikrat v letu. Njegova gnezdišča izginjajo ravno
zaradi utrjevanja rečnih bregov (Vodomec, 2018).
Naravne vrednote
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali
znamenitega naravnega pojava tudi drug vreden pojav,
sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje
ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana
narava (Zakon o ohranjanju narave, 2004: 4. člen).
Savinja je kot naravna vrednota zavarovana vse od svojega
izvira do izliva v reko Savo pri Zidanem mostu. Edinstvena
dinamika reke je vplivala na razvoj redkih habitatnih tipov.
Tako kot reka Savinja so pomembni tudi vplivi na njene
pritoke. Kot naravna vrednota so za razliko od Nature 2000 in
ekološko pomembnega območja s tem režimom zavarovani

tudi ostanki nekdanjih obsežnih poplavnih gozdov. Ti so se ohranili
na območju Malih Braslovč in med naseljema Preserje in Orla vas.
Biotsko pestra območja uničujejo gradnja nasipov, odstranjevanje
prodišč, uničenje obvodne vegetacije, intenzivno kmetijstvo ter
gradnja v poplavnem pasu (Karta tematske poti ob reki Savinji,
Zavod za varstvo narave, 2016).
Zavarovana območja
Na obravnavanem območju najdemo dva spomenika oblikovane
narave. Park Šenek se nahaja na Polzeli pri graščini Šenek, drugo
območje pa je drevored, ki vodi do dvorca Žovnek pri Braslovčah
(Naravovarstveni atlas, 2016).
Do Žovneškega jezera vodi pot skozi kostanjev drevored, ki je dolg
približno 600 m. Večina kostanjev izvira še iz časa prvotne
nasaditve, nekaj pa so jih morali odstraniti oziroma zamenjati. Pot
se konča pri dvorcu Žovnek s parkovnim nasadom. Območje
trenutno ne služi svojemu namenu – namesto dejavnosti
ohranjanja naravne in kulturne dediščine je v tem delu zbirni
center za kosovne odpadke, v gospodarskih poslopjih pa razna
skladišča. Tudi sam dvorec je danes večstanovanjska stavba.
Ob graščini Šenek sta nastala dva parka. Večji park leži za dvorcem,
kjer so prvi lastniki zasadili več različnih vrst dreves. Danes je tukaj
urejena tudi učna pot. Prav tako zanimiv pa je park ob kapeli, ki je
bil zasnovan po načrtih dunajskega vrtnega arhitekta Swenssona.
Okrasna vrtova s striženimi tisami in pušpanovimi živicami sta
pomembna zaradi njune ohranjenosti in izvirata iz slovenskega
baročnega obdobja. Kot del baročne arhitekture je obravnavano
tudi valovito travnato pobočje pod parkom (Graščina Šenek,
2018). V stavbnem delu je danes dom upokojencev.

Slika 14: Mali deževnik (Mali martinec …, 2018)
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KULTURNA DEDIŠČINA
Obravnavani prostor reke Savinje ne sodi pod območje ohranjanja
kulturne dediščine. Nasprotno pa območja s potencialom za razvoj
rekreacije, ki se nahajajo v širšem krogu zasnove, sodijo v sklop
območij oziroma točk kulturne dediščine.
Večji območji varstva kulturne dediščine sta stari trški jedri naselij
Braslovče in Polzela, ki sodita pod naselbinsko dediščino. Pod
profano stavbno dediščino sodijo polzelski grad Šenek in vrt ob
njem ter grad Komenda. V okolici Žovneškega jezera stoji še grad
Žovnek s parkom, v bližini avtoceste pa grad Štrovsenek prav tako
s parkom. Ob glavni prometni cesti proti Zgornji Savinjski dolini se
nahajajo nekatera arheološka najdišča, ki se pojavijo tudi ob
železnici (Register …, 2016).
Točke kulturne dediščine na območju reke Savinje so večinoma
domačije, kozolci, hiše in drugo iz različnih zgodovinski obdobij. V
državnem prostorskem načrtu (DPN, 2011) so izdali smernice
predvsem za večjo pozornost pri gradnji, da se objekti ne
poškodujejo in se gradbeni material ne odlaga na varovana
območja. Poudarili pa so tudi skrb za arheološka najdišča, ki se
lahko pojavijo med gradnjo.

Slika 15: Grad Šenek pri Polzeli (Graščina Šenek. 2018)

Slika 16: Območja kulturne dediščine
(Register …, 2016; kart. podlaga: viri v pogl.
1.3)
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4.5

POPLAVNA NEVARNOST

Poplave so prevladujoč naravnogeografski preoblikovalec krajine v
ravninsko-nižinskih predelih in neposredno vplivajo na
namembnost prostora in rabo tal. Razlikujemo med običajnimi ali
rednimi poplavami, ki se pojavljajo letno in med daljšo povratno
dobo (od 10 do 50 let), ter katastrofalnimi poplavami s povratno
dobo 100 in več let.
Za okolje poplave pomenijo nevarnost, saj povzročajo škodo ali
nesreče, katerim je zaradi svojega stalnega bivanja, poseganja v
krajino in vpliva na naravne dogodke izpostavljen tudi človek.
Nevarnost oziroma grožnja pomeni potencialno grožnjo ljudem in
njihovemu imetju, tveganje pa verjetnost, da se bo določena
nevarnost zgodila. Ogroženost je stanje v krajini, medtem ko je
ranljivost lastnost določenega objekta oziroma posameznika, hiše,
ceste, naselja, ekosistema (Komac in sod., 2008).
Problem poplavne nevarnosti na poseljenih območjih lahko
rešujemo z ustreznimi infrastrukturnimi ukrepi. Do poplavne
ranljivosti je prišlo s človekovo poselitvijo in dejavnostjo v
prostoru, nagnjenem k poplavam. Vezana je na objekte, način rabe
stavbe (premičnine – vredni predmeti) in tip dejavnosti, ki se izvaja
na poplavnem območju. O poplavni ogroženosti pa govorimo,
kadar pride do kombinacije nevarnosti in ranljivosti (Zagotovitev
poplavne varnosti Savinje, 2013).
Človekove dejavnosti, kot so povečevanje naseljenih območij,
povečevanje premoženjske vrednosti na poplavnih območjih ter
zmanjševanje naravnega zadrževanje vode zaradi rabe tal, so
skupaj s podnebnimi spremembami prispevale k povečanju
verjetnosti pojava in škodljivih posledic poplav (Direktiva
2007/60/ES …, 2007).
Poplave na reki Savinji niso redek pojav. Hudourniški značaj reke
in njenih pritokov je eden izmed razlogov, da ob večjih nalivih
Savinja prestopi svoje bregove. Poleg tega pa ima pri poplavni
ogroženosti veliko vlogo tudi gosta poseljenost poplavnih ravnic.
Kot posledica povečane poselitve se je razvila pripadajoča ji
infrastruktura (ceste, dovozi, dvorišča, parkirišča), s čimer se je
povečal odtok padavinskih voda. Poplave spremljajo tudi
spremenjene klimatske razmere, saj so neobvladljive poplave, ki
so se prej pojavljale na 15 do 20 let, v zadnjih 20 letih veliko
pogostejše (Goropevšek in Metelko Skutnik, 2011).
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Poplave ne vplivajo samo na območja poplavnih ravnic, kjer
podirajo drevesa, zidove, nasipe in drugo, ampak se ob večjih
vodah spreminja tudi struga. Spodjedanje brežin in prenašanje
prodnikov s tokom je vsakoletno delo reke. Ravno zaradi te
dinamike je treba reko obnavljati, spremljati in urediti brežino
ter poplavne ravnice. Rešitve za boljšo poplavno varnost so
začeli iskati že v 19. stoletju, saj Savinja poplavlja že vse od
rimskih časov. V začetni fazi je šlo za enostavne ukrepe, kot so
stabiliziranje trase korita, osušitev meandrov ter odprtine v
nasipih v bližini poplavnih ravnic, ki so jih uporabljali kot
obdelovalne površine. Tako je regulacija struge med letoma
1876 in 1893 prinesla nekaj izboljšav, a so poplavne ravnice še
vedno ostale približno enake. Naselja ob Savinji so se v prvi
polovici 20. stoletja pospešeno razvijala, poplavna varnost pa
se je zaradi tega zmanjševala. Prav tako so bile poplave
pogostejše in močnejše tudi zaradi klimatskih razmer. Sledilo
je nekaj dodatnih protipoplavnih ukrepov. Pomembni so trije
visokovodni zadrževalniki: Šmartinsko, Slivniško in Žovneško
jezero. Katastrofalne poplave novembra 1990 so pospešile
dodatna prizadevanja za večjo varnost. Poplave v letih 1998,
2007 in 2010 pa so spodbudile ureditev celotnega porečja
Savinje, da bi to postalo poplavno bolj varno (Goropevšek in
Metelko Skutnik, 2011).
Problem v prostoru predstavljajo deli, kjer je bila struga
regulirana na najhitrejši način, ki so ga poznali v preteklosti utrjene brežine, ravno in utirjeno dno ter uvedba pragov. To je
območje med Polzelo in Parižljami, Letuš in Breg pri Polzeli.
DPN, 2011 podaja rešitev sonaravnega urejanja brežin ter ne
predvideva prej omenjenega reševanja protipoplavne zaščite.

Slika 17: Shema poplavnega območja

Rešitev, ki nudi varovanje človeka pred reko, mora biti
celostna. Varna prihodnost se lahko zagotovi le ob
upoštevanju smernic, ki jih narekujejo različne stroke.
Upoštevati je torej treba skupek med seboj povezanih
hidroloških, okoljskih, urbanističnih in krajinskoarhitekturnih
rešitev.

Slika 18: Visoke vode, Polzela 2012 (Plaznik, 2012)
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4.6

POVZETEK DRŽAVNIH IN OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

Povzetek aktov vsebuje državni prostorski načrt za zagotavljanje
poplavne varnosti urbaniziranih območij ob Savinji med Ločico in
Letušem ter pregled občinskih prostorskih načrtov občin na tem
območju, Braslovč, Polzele, Šmartnega ob Paki in Prebolda.
Na obravnavanem območju je načrtovan tudi severni del hitre
ceste tretje razvojne osi (HC3RO) (DARS …, 2012), katere gradnji
so prebivalci izrazito nasprotovali, zato ta prostorski akt v
načrtovanju ni upoštevan.







manjša obremenitev nasipov s hidrostatičnim tlakom in s
tem povečana trajnost izvedenih ukrepov,
upočasnjena erozija rečnih bregov zaradi nižjih vodnih
gladin in razširjene struge,
ugoden vpliv na dolvodni režim izven obravnavanega
odseka Savinje zaradi vnosa proda,
ugoden vpliv na ekološko stanje struge,
ugodnejše naravno ravnovesje (preprečitev poglabljanja
struge, vzpostavitev naravnega premeščanja prodišč,
možnost zaraščanja prodišč, možnost vzpostavitve
ugodnih habitatov za obvodne ptice ter drugo floro in
favno),
večja bivalna kakovost lokalnih skupnosti,
povečanje potencialov za razvoj rekreacije zaradi
pozitivnih učinkov na krajinsko sliko in
večja ekonomska učinkovitost.

4.6.1 Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne
varnosti urbaniziranih območij ob Savinji med Ločico in
Letušem




POVZETEK REŠITVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA



Pobuda Ministrstva za okolje, prostor in energijo se je začela
uresničevati 1. septembra 2004. Za celovito rešitev državnega
lokacijskega načrta za ureditev Savinje in zagotavljanje poplavne
varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša so
nosilci urejanja prostora najprej podali mnenje, kasneje je sledila
analiza in izdelava variant. Študija variant je opredelila dve, ki sta
bili glede na prostor najustreznejši.

SMERNICE ZA KRAJINSKOARHITEKTURNO ZASNOVO

Varianta A bi poplavno varnost zagotovila z nasipi, zaščito
erodiranih brežin in obnovo jezu na Polzeli. Na odseku med Orlo
vasjo in Polzelo je načrtovana izvedba nizkih pragov. Varianta B je
podobna varianti A, le da predvideva za razliko od nje širitev struge
Savinje za 10 do 15 m, s čimer bi se zmanjšala erozija in
poglabljanje. Dolgoročno je varianta B primernejša, saj zagotavlja
upočasnitev negativnih morfoloških procesov, hkrati pa daje
Savinji večji prostor. Širitev ni mogoča le pri polzelskem mostu, kjer
obstoječa pozidava onemogoča takšen poseg v strugo Savinje.
Varianta B daje večjo možnost sonaravne sanacije in zagotavlja
pogoje, ki omogočajo trajnost in okolju prijazen razvoj. Interval
obnovitvenih del se pri varianti B predvideva na vsakih 50 let,
medtem ko bilo treba pri varianti A dela izvajati vsakih 10 do 15
let (DPN, 2011).
Po državnem prostorskem načrtu (DPN, 2011) so prednosti
variante B naslednje:
 redna obnova in vzdrževanje le na vsakih 50 let,
 za izvedbo ukrepov ne izkazuje manka materiala (prod),

Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih zavarovanih rastlinskih
in živalskih vrst ter edinstvenih habitatov, ki jih ustvarjajo, je
treba pri oblikovanju zasnove upoštevati naslednje smernice
(povzeto po DPN, 2011):
 Usmerjanje dejavnosti mora biti prostorsko in časovno
kontinuirano.
 Nasadi, ki so bili v preteklosti namenjeni produkciji lesnega
materiala (smreka, topol, črni bor) in bodo izkrčeni zaradi
protipoplavnih ukrepov ali krajinskoarhitekturne zasnove,
naj se nadomestijo z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
 Ohranjanje gozdnih otokov, poplavnih logov in posamičnih
dreves ob Savinji je nujno. Ti predstavljajo zadnje ostanke
sukcesivne zarasti in refugije ogroženih živalskih in
rastlinskih vrst v agrarni krajini.
 Za ohranitev kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000,
pohre (Barbus meridionalis) in sulca (Hucho hucho), je
treba ohraniti osenčene dele reke, kjer se naj ne bi
odstranjevalo drevnine.
 Ohrani naj se čim več zaraščenih prodišč. Očistijo naj se
tista, ki so nujno potrebna zaradi spodjedanja struge.
 Zaradi povečanja biotske pestrosti in vizualnega
poenotenja z okoliško krajino je na gozdnatih območjih in v
bližini obrežij vodotokov smiselna zasaditev vznožij in
pobočij nasipov.
 Nadvišanje obstoječih nasipov ob Savinji naj se izvede s čim
manj poškodbami na drevju in obrežni vegetaciji. Obrežno




















zarast je treba v čim večjem delu ohraniti in zagotoviti njeno
zveznost.
Izvedba nasipov ob Savinji naj se uskladi tudi z drugimi rabami
prostora: rekreacija, ribolov, gozdarstvo, kmetijstvo itd.
Urejanje reke in pritokov naj se izvaja na izključno sonaraven
način z uporabo avtohtonega gradiva in s sprotno zasaditvijo
brežin, ne pa v smislu klasično reguliranih kanalov (beton,
kamen). Obstoječe regulirane struge vodotokov naj se
dolgoročno renaturirajo.
Gradnja novih protipoplavnih nasipov in prelivnih odprtin naj
se v največji možni meri prilagodi obstoječim morfološkim
značilnostim terena.
Vsi ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti morajo biti
situativno in višinsko usklajeni z obstoječo avtocesto, z objekti
vodnih ureditev in s komunalno ter z energetsko infrastrukturo
v sklopu avtoceste.
V zasaditvenem načrtu naj se uporabijo lokalno značilne
drevesne in grmovne vrste, ki so prilagojene lokalnim
rastiščnim razmeram: jelša, hrast, jesen, gaber, vrba, topol,
dren, leska itd.
Nasip naj se tesni tako, da bo poraščenost omogočena z obeh
strani nasipa.
Proda, gramoza in peska naj se ne odvzema s pomembnih delov
življenjskih prostorov (bližina drstišč, gnezdišč), z drugih delov
pa le v določenem obsegu in na način, ki bistveno ne spremeni
življenjskih razmer in dinamike spreminjanja habitatov
(nastajanje prodišč, erozijskih zajed ipd.) na celotnem poteku
vodotoka.
Če bodo posamezni objekti v rabi tudi za druge namene, je
treba v vseh letnih obdobjih zagotoviti ekološko sprejemljive
pretoke ali gladino površinske vode.
Gradbena dela naj potekajo izven spomladanskega obdobja
drstenja rib in gnezdenja ptic (ne med 15. februarjem in 15.
junijem).
Ohranja naj se obrečna vegetacija, ki nudi skrivališče in senco
zavarovanim vrstam rib.
Ohranjajo naj se zaraščena prodišča, kjer ta ne predstavljajo
nevarnosti spodjedanja brežine na nasprotni strani z bočno
erozijo.
Za ohranitev tipične obrečne krajine naj se v čim večji meri
ohranja poplavne gozdove in loge.
Na predvidenih gnezdiščih ogroženih ptic je treba ohraniti
strme brežine, obiskovalce pa opozoriti na čas gnezdenja.
Obrežna vegetacija predstavlja vertikalo v ravninskem delu
doline in jo je smiselno ohraniti. Pri krajinskoarhitekturni
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zasnovi naj se je ne izkrči, razen za potrebe dostopov in
razglednih točk.
Materiali, ki bodo sestavljali elemente krajinskoarhitekturne
zasnove (klopi, koši, opazovalnice, igrišča, pot), naj vsebujejo
čim več naravnega gradiva.
Pot je treba zasnovati tako, da se v čim večji meri izognemo bolj
varovanim območjem.
Tujerodne rastlinske vrste, ki se hitro širijo po prostoru, kot je
žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), je treba ob izdelavi
izkrčiti.
V pasu ob reki, kjer so kmetijske površine, naj se ne uporablja
pesticidnih gnojil. Ob večjih vodah se lahko reka razlije na te
kmetijske površine in skupaj z zemljo odnese kemične snovi v
strugo.

Smernice, ki jih podaja DPN (2011), povezujejo tehnične
protipoplavne rešitve in sonaravno urejanje prostora. Magistrska
naloga pa te smernice nadgrajuje s povezavo protipoplavnih
rešitev s športnorekreacijskimi dejavnostmi v neposredni bližini
reke.
Priporočila so splošno ali zelo podrobno usmerjena. V večini so
upoštevana tista, ki se nanašajo na ohranjanje naravnih habitatov,
izvzeta pa tista, ki niso smiselna za oblikovanje v tem merilu (npr.
določanje drevesnih vrst). Smernicam je smiselno slediti, saj
rešitev, ki jo predvideva magistrska naloga, posega v prostor, ki ga
obravnava DPN (2011).
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4.6.2 Grafični prikaz rešitve državnega prostorskega načrta
Po pregledu literature DPN, 2011 je bila zaradi boljše predstave in
načrtovanja posegov v prostor izdelana grafična podlaga, ki
predstavi rešitev po DPN, 2011.
Posegi v prostor:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

sanacija brežine s sistemom jezbic in oblikovanje nove brežine,
izgradnja nasipa,
čiščenje prodišča, preriv in odstranitev vegetacije ter skal,
regulacija reke Pake z zaščito brežin – zaščita vznožja leve in
desne brežine,
usmerjevalni rt na sotočju (lomljenec, leseni piloti),
nadvišanje terena ob strugi,
sanacija in dograditev nasipa,
razširitev desnega brega Savinje, dodatna aktivacija poplavnega
območja,
dodaten nasip (zaščita kmetije),
razširitev nasipov in aktivacija poplavnega območja,
sanacija in dograditev nasipa, možna izvedba nizkih
protipoplavnih zidov (v bližini objekta),
izgradnja nasipa – nadvišanje ceste, priključek na zapornični
objekt,
jez Podvin – zamenjava obloge prerivov na zgornjih dveh
stopnjah, sanacija podslapja,
lokacija male hidroelektrarne,
čiščenje prodišča, preriv in odstranitev vegetacije ter skal,
jezbice iz lomljenca v betonu (levi in desni breg)
razširitev levega in desnega brega Savinje,
izgradnja nasipa s prečno povezavo na železniški nasip in
gradnja protipoplavnega zidu,
protipoplavni zid,
prag iz lomljenca v betonu,
obnova polzelskega jezu,
mala hidroelektrarna,
odstranitev prodišča in poglobitev osrednjega dela struge,
razširitev brežine, na desnem bregu oblikovanje strmih brežin v
konglomeratu,
kašte z glinenim jedrom za vzpostavitev habitata za vodomca,
dograditev nasipa Orla vas,
preriv prodišča (terase) in ureditev brežine v blagem naklonu,
razširitev brežine in blago nadvišanje terena,
sanacija nasipa z izvedbo glinenega jedra, obloga vznožja brežin
z lomljencem,
razširitev desne brežine Savinje,
sanacija nasipa z rahlim dvigom ter sanacija vznožja,
razširitev in stabilizacija drče.

m

Slika 19: Shema rešitev po DPN, 2011 (kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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Iz sheme je razvidno, da gre predvsem za tehnične protipoplavne
rešitve. Pojavljajo se tudi območja, na katerih bo možno
poplavljanje reke, kar je treba upoštevati pri končni
krajinskoarhitekturni zasnovi. Prav tako se vidi, kje se predvideva
dodatna ureditev za ogrožene ptičje vrste, tako smo lahko bolj
pozorni na izpeljavo poti ob reki. V nadaljevanju so predstavljene
še krajinskoarhitetkturne rešitve (DPN, 2011).

n
o

p

Novo načrtovana drevesno-grmovna zasaditev,
odstranitev vegetacije in večjih skal s prodišča, preriv proda
po strugi Savinje,
c izvedba brežin v razgibani obliki s spreminjajočimi nakloni, na
desni brežini se ohrani obstoječa drevesna zarast, leva pa se
zasadi z grmovnicami z desne brežine, na celotnem območju
se izvede dodatna drevesno-grmovna zarast,
d izvedba drevesno-grmovne zasaditve na sanaciji nasipa, ki
varuje domačijo Klančnik,
e izvedba novega nasipa, kjer se sanira rob obstoječe vegetacije
med obvodnim gozdom in obdelovalnimi površinami, ter
dodatna drevesno-grmovna zasaditev,
f izvedba nasipa, sanacija roba obstoječe vegetacije in
zasaditev drevesno-grmovnih podtaknjencev,
g s širitvijo struge se odstrani oz. presadi obrežna vegetacija,
odriv humusa, izravnava depresije, novo načrtovana
drevesno-grmovna vegetacija,
h odstranitev (presaditev) vegetacije in odriv prodišča v strugo,
oblikovanje brežine v položnem naklonu, ponovna zasaditev z
obstoječo vegetacijo s prodišča in novimi gozdnimi
podtaknjencemi,
i
preoblikovanje brežine, zasaditev grmovnih gozdnih
podtaknjencev, na vrhu brežine pa se sanira rob obstoječega
vegetacijskega sklopa,
j
s površine prodišča se odstrani grmovna in drevesna zarast,
brežina se zasadi z gozdnimi podtaknjenci in odstranjeno
vegetacijo iz prodišča,
k ublažitev brežine – položna brežina, sanacija roba
obstoječega vegetacijskega sklopa, ki bo prizadet zaradi
ublažitve brežine, s prodišča se odstrani zarast,
l
zmanjšanje strmine brežine, na območju izliva Struge zasip
depresije, novo načrtovana drevesno-grmovna zarast,
sanacija roba obstoječih vegetacijskih sklopov, ki jih
prizadenemo s hidro-tehničnimi ukrepi,
m širitev in ublažitve brežine, nova drevesno-grmovna zasaditev,
na odseku je predvidena sanacija izlivnega odseka
a
b

r
s
t

u

razbremenilnika Ložnice – sanacija prizadete obstoječe
vegetacije,
zgornji del brežine se ublaži, humusira, zatravi in zasadi z
novo drevesno-grmovno zasaditvijo,
širitev struge je predvidena z oblikovanjem dela brežine
nad podlago z vertikalno steno, zgornji del brežine se
ublaži, humusira, zatravi in zasadi z novo drevesnogrmovno zasaditvijo,
ublažitev brežine, izvedba jezbic iz skal ali kašte, vzdolžne
kaštne zgradbe, nova zasaditev z drevesno-grmovno
vegetacijo nad brežino vodotoka,
širitev in ublažitev desne brežine, nova zasaditev z
drevesno-grmovno vegetacijo in zasip depresije,
sanacija obstoječega vegetacijskega sklopa,
dodatna utrditev spodnjega dela brežine, izravnava
površine nasipa in zatravitev, sanacijska zasaditev,
zaraščeno prodišče se očisti, zasaditev dela proda z
gozdnimi podtaknjenci in odstranjeno vegetacijo,
nova zasaditev z drevesno grmovno zasaditvijo.

Pri krajinskoarhitekturnih rešitvah pri DPN, 2011 gre
predvsem za načine urejanja rečne brežine in načrtovanje
novega vegetacijskega pokrova. Podane so smernice katero
drevesno grmovno vegetacijo, naj bi pri zasaditvi upoštevali.
Tako tudi magistrska naloga za zasaditev upošteva naslednje
rastlinske vrste:
- DREVESA:
 Alnus glutinosa (črna jelša),
 Alnus incana (siva jelša),
 Fraxinus excelsior (veliki jesen),
 Pinus Sylvestris (rdeči bor),
 Populus nigra (črni topol),
 Prunus avium (divja češnja),
 Quercus robur (dob),
 Tilia cordata (lipovec),
-

DREVESNI PODTAKNJENCI:
 Alnus glutinosa (črna jelša),
 Alnus incana (siva jelša),
 Salix alba (bela vrba),
 Salix caprea (vrba iva),
 Salix elaeagnos (siva vrba),
 Salix fragilis (krhka vrba),

-

GRMOVNICE:
 Corylus avellana (navadna leska),
 Cornus sanguinea (rdeči dren, svib),
 Frangula alnus (navadna krhlika),
 Euonymus europaea (navadna trdoleska),
 Crataegus monogyna (enovrati glog),
 Ligustrum vulgare (navadna kalina),
 Rhamnus catharticus (kozja češnja),
 Rubus caesius (sinjezelena robida),
 Sambucus nigra (črni bezeg),
 Salix purpurea (rdeča vrba).

17

Celinšek E. Krajinskoarhitekturna zasnova obrečnega prostora reke Savinje od Letuša do Ločice ob Savinji. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2020

4.6.3 Občinski prostorski načrti
S pogovori z odgovornimi za okolje in prostor v občinskih upravah
ter ob pregledu občinskih prostorskih načrtov smo izvedeli, kakšne
so njihove želje in načrti glede obravnavanega območja ter kakšno
je dejansko stanje.
Skupni element občin Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki in
Prebold je reka Savinja, ki je vodotok 1. reda in v območju, ki je
manj kot 15 metrov oddaljeno od meje vodnega zemljišča,
poseganje v prostor ni dovoljeno. Dovoljene pa so naslednje
izjeme (Zakona o vodah, 2002: 37. člen):
 gradnja objektov javne infrastrukture,
 gradnja objektov grajenega javnega dobra,
 ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in
bioloških lastnosti površinskih voda,
 ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
 gradnja objektov, potrebnih za rabo voda ter zagotovitev
varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
 gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred
onesnaženjem,
 gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Izjeme omogočajo, da se rekreacijska pot ob reki lahko realizira.
Prav tako lahko uredimo prostor ob reki, ki je namenjen vsem
prebivalcem. Na tem območju je povezava med reko in javnimi
površinami večkrat prekinjena, saj se marsikje lastniška zemljišča
razprostirajo vse do bregov reke in so dodatno opremljena še z
ograjami, kar preprečuje prosto gibanje po brežinah reke.
OBČINA BRASLOVČE
Zadnji veljavni akt občine Braslovče v času nastanka magistrskega
dela je bila Strategija prostorskega razvoja občine Braslovče,
sprejeta leta 2008 (Strategija …, 2008). Občina Braslovče pokriva
največji del območja načrtovane zasnove ob reki Savinji od Letuša
do Ločice.
Značilnost obrečne krajine v občini Braslovče so obrečni gozdovi,
ki se razvijejo v obdelovalne površine. Med njimi se kot tujki
pojavljajo stanovanjski objekti, ki se ponekod razširijo v naselja.
Občina Braslovče podaja smernice, ki določajo, da se zaradi

tipičnega izgleda kmetijske krajine ravninskih gozdov, skupin
dreves ali posameznih dreves ne krči.
Občina Braslovče ima tri večja vodna telesa: reko Savinjo ter
Braslovško in Žovneško jezero, ki so potenciali za prostorski
razvoj in razvoj turistične ponudbe. Del reke Savinje je tudi
Presersko jezero, ki je nastalo z zajezitvijo Struge – stranskega
rokava reke Savinje. Jezero (ribnik) nudi dobre pogoje za
ribiški turizem, ki bi ga bilo treba nadgraditi z dodatno
ponudbo, na primer s kampom, športnimi igrišči, površinami
za prostočasne dejavnosti, rekreacijske aktivnosti in oddih
oziroma z drugimi dejavnostmi, ki so povezane z že obstoječim
ribiškim turizmom. Občina se zaveda, da je treba omejiti
gradnjo počitniških in bivanjskih objektov v ožjem območju
reke in ta prostor nameniti prostočasnim dejavnostim, ki ne
bodo vplivale na povečevanje poplavne ogroženosti.
Večino turistične in rekreacijske ponudbe želijo tako usmeriti
na okolico reke Savinje ter Preserskega in Žovneškega jezera.
Stremijo k vzpostavitvi vzdržnega in sonaravnega razvoja
območja in s tem manj intenzivnega turizma.
Širše območje Savinje je zavarovano s številnimi varstvenimi
režimi (Natura 2000 in naravna vrednota) in je opredeljeno kot
poplavno območje, zato na tem delu ne načrtujejo razvoja
novih dejavnosti. Gospodarjenje v tem prostoru pa sledi
posameznim režimom varovanja.
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
V občini Šmartno ob Paki je občinski prostorski načrt v pripravi,
zadnji veljavni dokument na prostorskem področju pa je Odlok
o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora
Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom
Občine Šmarno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (PUP, 2012).
Občina Šmartno ob Paki zajema del obravnavanega območja
na sotočju reke Pake in Savinje. Obsega veliko manjše območje
kot občina Braslovče. V odloku dajejo prednost predvsem
skrbi za ustrezno varovanje območja kot zaščitenega, torej
smernicam za upravljanje z zavarovanim območjem, kot tudi
smernicam za ustrezno ravnanje na vodnem in priobalnem
zemljišču.

V občini Šmartno ob Paki predstavlja težavo naselje stanovanjskih
hiš na sotočju reke Pake in Savinje. V preteklosti je bilo to območje
namenjeno manjšim počitniškim hišam, vendar so te
nekontrolirano prerastle v naselje bivanjskih hiš z gradbenimi
dovoljenji na poplavnem območju.
OBČINA POLZELA
Na Občini Polzela so leta 2011 sprejeli Občinski prostorski načrt.
Občina Polzela (Občinski …, 2011) obsega večinoma levi breg
Savinje, ponekod pa zajame celotno strugo. V zgornjem delu
občine se pojavljajo številne kmetijske površine. Občina stremi k
preureditvi intenzivnega kmetijstva, da bi imelo na okolje manj
negativnih vplivov, hkrati pa bi se kmetijske površine umaknile iz
obvodnega prostora.
Glede na občinski prostorski načrt načrtujejo pas, ki povezuje
center kraja s sprehajališčem ob Savinji. Gre za velik zelen
povezovalni pas, kamor naj bi se umestilo stanovanjske in poljavne
prostore, praviloma nižjih gabaritov (vila bloki in vrstne hiše).
Odprti prostori bi izkoriščali osončeno lego in krepili zeleni značaj
pasu do Savinje. Ideja namreč je, da bi območje zaživelo kot celota
vsebinsko bogatega javnega prostora in sklopa prijetnih bivalnih
otokov.
V pasu ob Savinji odstranjujejo pomožne objekte, prav tako so
omejili velikost objektov. Omejujejo tudi prometno infrastrukturo,
da bi se lokalne ceste izognile poplavnim območjem, medtem ko
se morajo rekreacijske poti čim bolj prilagajati terenu brez
bistvenega spreminjanja reliefnih in talnih razmer. Če se
poseganju v relief ni mogoče izogniti, pa je treba v največji meri
ohraniti obstoječo vegetacijo.
Zasnova igrišč, spremljajočih objektov in parkirišč mora upoštevati
morfologijo prostora in mora izboljšati obstoječe stanje. Objekti
morajo delovati enotno. Občina Polzela daje prednost gradnji
parkirišč, ki so zasnovana kot zelene površine.
V eni izmed smernic v občinskem prostorskem načrtu se zahteva,
da naj imajo ureditve povezovalnih rekreacijskih poti ob vodi
prednost pred drugimi ureditvami.
V naselju Breg pri Polzeli (v OPN označeno kot območje Ob
rekreaciji) želijo območje preoblikovati v prostor, kjer bodo stala
športna igrišča ter nekateri manjši objekti za dejavnosti rekreacije
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in športa. Trenutno so tam tenis igrišča ter kmetijske in gozdne
površine. Zasnova razporeditve in umestitve objektov se mora
podrejati prostoru, hkrati pa morajo na območju prevladovati
zelene površine.
OBČINA PREBOLD
Spodnji del toka reke Savinje od Letuša do Ločice ob Savinji sodi v
občino Prebold, v kateri je zadnji veljavni prostorski akt Odlok o
izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Prebold,
sprejet leta 2010 (Odlok …, 2010).
V aktu opisujejo splošne smernice za poseganje na priobalna
zemljišča reke Savinje in njihovo upravljanje. Pri ureditvah
vodotokov dopuščajo predvsem uporabo naravnih materialov,
tako da se vidi čim manj grajenega. Glede poseganja v vodotok
zahtevajo ohranitev naravnega poteka struge ter obstoječe
vegetacije v čim večji meri. Zasnova rekreacijskih poti mora slediti
terenu brez bistvenega spreminjanja reliefnih in talnih razmer.
Zasnova novozgrajenih objektov za rabo voda naj bo podrejena
lokalni tradiciji oblikovanja in naj se v prostor ne umešča na
vizualno izpostavljenih lokacijah.
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OBSTOJEČI ŠPORTNOREKREACIJSKI PROGRAMI NA ŠIRŠEM
OBRAVNAVANEM OBMOČJU

LEGENDA:

1

prostor za kamping v Ločici ob Savinji

7

2

športnorekreacijski park Letuš

7

3

tenis igrišče Letuš

4

športnorekreacijski park Parižlje

5

tenis igrišče Topovlje

7

6

športnorekreacijski park Breg pri Polzeli

7

7

športnorekreacijski park Ločica ob Savinji

7

8

kopališče Pingo v Orli vasi

7
¸9
7

10

ribniki Preserje
smučarska skakalnica Braslovče

7

11

Braslovško jezero

12

Žovneško jezero

Slika 20: Shema obstoječih športnorekreacijskih programov (kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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PROSTOR ZA KAMPING
Na obravnavanem območju ob Savinji se nahaja samo en kamp, in
sicer v Latkovi vasi v bližini avtoceste. Manjši kamp ponuja tudi
možnost prenočitve v sobah. Željo po kampu ima tudi občina
Braslovče, ki bi ga umestila ob Preserska jezera. Naslednji kamp, ki
leži ob Savinji, je v Zgornji Savinjski dolini, zato bi bilo smiselno, da
bi se na to območje umestil dodaten prostor za kampiranje. Kamp
je primernejša oblika turističnega prenočišča v primerjavi z
drugimi oblikami, za katere bi potrebovali veliko več objektov,
njegova ureditev namreč zahteva zgolj manjše posege v naravo.
Trenutno je obiskanost kampa v Latkovi vasi majhna, a ta ne
ponuja
veliko
dodatnega
programa.
Z
dodanim
športnorekreacijskim programom bi obiskanost povečali.
ŠPORTNA IGRIŠČA
Na ožjem območju reke Savinje stoji nekaj športnih igrišč. Prvo se
nahaja v naselju Letuš tik pred povezovalnim mostom čez Savinjo.
Tam stojijo nogometno igrišče, igrišče za odbojko na mivki, otroško
igrišče in nekaj naprav za fitnes v naravi. Igrišča so javno dostopna,
z izjemo odbojkarskega igrišča, ki je zaščiteno z mrežo in
ključavnico. Konec naselja dolvodno se nahaja tenis igrišče, ki je
od reke oddaljeno 100 m in leži na robu obrečnega gozda. S tem
je na igrišču v vročih poletnih mesecih zagotovljeno nekaj sence.
Informacije o tem, kje lahko povprašamo o rezervaciji, delovnem
času ali ceni, ni. V naselju Parižlje stojita dve zasebni igrišči za tenis,
nudita pa informacije o ceni in možnostih rezervacije. Zraven so
uredili tudi igrišča za odbojko na mivki, nogomet, košarko in
manjše otroško igrišče. Ta igrišča so prosto dostopna. V naselju
Topovlje stoji sredi gozda še eno igrišče za tenis, ki pa je zelo slabo
označeno. Zaradi slabe dostopnosti (neoznačena makadamska
pot) je poznano samo lokalnim športnikom. Na levem bregu
Savinje so v naselju Breg pri Polzeli štiri igrišča za tenis, zraven je
manjše travnato nogometno igrišče. Nasproti teh igrišč so pred
kratkim uredili tudi manjši otroški animacijski park – Ranč
Vinnetou, v katerem izvajajo različne počitniške programe, vikend
animacije in rojstnodnevne zabave. Zadnje športno igrišče se
nahaja na drugi strani štajerske avtoceste, na levem bregu reke.
Tukaj je Športno društvo Savinja 2000 uredilo košarkarsko,
odbojkarsko ter otroško igrišče.

Slika 21: Športno igrišče v Letušu

Slika 24: Igrišče za tenis v Topovljah

Slika 22: Igrišče za tenis v Letušu

Slika 25: Športno igrišče na Bregu pri Polzeli

Slika 23: Športna igrišča v Parižljah

Slika 26: Športno igrišče v Ločici ob Savinji

Celinšek E. Krajinskoarhitekturna zasnova obrečnega prostora reke Savinje od Letuša do Ločice ob Savinji. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2020

22

KOPALIŠČA
Reka Savinja ne sodi med kopalne vode in na njej ne izvajajo
monitoringa. Po 77. členu ZV-1 sodijo med kopalne vode tiste
vode, za katere se pričakuje, da se bo v njih kopalo veliko število
ljudi, ali v katerih se kopanje izvaja kot neposredna raba vode za
dejavnost kopališč, pa kopanje ni trajno prepovedano ali trajno
odsvetovano. Da lahko rečemo, da je voda kopalna, mora zadostiti
naslednjim merilom: ustreznost vodnega telesa glede na
predpisane parametre, število kopalcev na območju in obstoječa
posebna in splošna raba vode na tem območju. Trenutno
predlagano število je 300 kopalcev v času merjenja in ta številka se
mora ponoviti vsaj trikrat na sezono. Toliko kopalcev na enem
mestu na tem območju ni zaželeno, saj bi lahko prišlo do velike
škode na zavarovanem območju.
V okolici Savinje se nahajajo različna lokalna kopališča. Za
ustreznejšo rabo prostora bi bilo treba urediti dostope do kopališč
in vsaj na enem mestu izvajati monitoring o čistoči vode. S
pomočjo raziskave Agencije Republike Slovenije za okolje
(Tehovnik Dobnikar, 2008) je bilo ugotovljeno, da je bilo pri
kemičnih meritvah na območju Letuša in Braslovč stanje dobro.
V Orli vasi stoji ostanek nekdaj zelo obiskanega kopališča Pingo.
Trenutno kopališče ne obratuje, ima pa velik potencial. Od rečne
struge je oddaljeno le 200 m, v okolici ni večjih zavarovanih
območij, zato bi bila lahko obiskanost večja. Kopališče s
toboganom in dvema bazenoma bi lahko pripomoglo k večji
programski ponudbi ob reki Savinji.
Slika 29: Ribiški dom z gostinskim objektom

RIBNIKI PRESERJE

Slika 27: Kopališče Pingo z odbojkarskim igriščem

Ob Preserskih jezerih stoji objekt, v katerem je restavracija, v
spodnjem delu pa ima svoje prostore Ribiška družina Šempeter.
Ob jezerih se izvaja ogromno ribiških dejavnosti, prirejajo pa tudi
različna tekmovanja in druge dogodke. Tudi v občinskem
prostorskem načrtu občine Braslovče so izrazili željo po dodatnem
programu prenočišč v obliki kampa. S tem bi razširili ponudbo
ribiškega turizma. Okolica je primerna za širjenje, parkirišča so
zagotovljena, kar pomeni, da se zaradi potreb kampa ne bi gradilo
novih večjih objektov.
Tako na Preserskih jezerih kot v reki Savinji je ribolov mogoč le z
dovolilnico.

Slika 30: Ribnik Preserje
Slika 28: Kopališče Pingo
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POČIVALIŠČA
Na nekaterih mestih ob reki Savinji stojijo klopi in mize, ki so jih
najverjetneje postavili prebivalci lokalnih skupnosti. Za enotno
celostno podobo obrečnega sprehajališča bi bilo treba izdelati in
postaviti enaka počivališča, a bi se moralo najprej določiti lokacije,
na katerih bodo obiskovalci počivališča dejansko uporabljali. Prav
tako so ponekod postavljeni koši za smeti. Za ohranjanje narave je
ob pot treba namestiti nekaj košev, vendar ne ob vsakem
počivališču, saj je treba poskrbeti, da odpadki ne privabljajo divjih
živali ali zajedavcev.
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vodi mimo ruševin Žovneškega gradu, ki velja za priljubljeno
turistično točko, saj omogoča razgled na skoraj celotno
Spodnjo Savinjsko dolino (Žovneško jezero, 2018).

SMUČARSKA SKAKALNICA BRASLOVČE
Pri Braslovčah se ob potoku Trebnik nahaja smučarska skakalnica,
ki je zaradi prenehanja dejavnosti zapuščena in zaraščena.
Kovinsko ogrodje stoji na hribu, ki je primeren za. Prostor ima
ogromen potencial, zato bi potreboval samo nekaj čiščenja in
obnovitvenih del.
BRASLOVŠKO JEZERO
Jezero, ki leži nedaleč od naselja Braslovče, je nastalo z zajezitvijo
potoka
Trebnik. Že v preteklosti je bil na tem mestu ribnik Celjskih grofov.
Zajezitev je bila namenjena turističnim aktivnostim in družabnim
dogodkom. Po pripovedovanju prebivalcev Braslovč so se tam
odvijale številne poletne in zimske aktivnosti, kot so vaterpolo,
drsalna revija, plesi, dramske igre in podobno. Danes poteka okoli
jezera učna pot s počivališči, v neposredni bližini stoji gostinski
objekt. Jezero je v času sezone namenjeno tudi ribolovu
(Braslovško jezero, 2018).

Slika 31: Počivališče v Letušu

Slika 33: Braslovško jezero

Slika 32: Smučarska skakalnica Braslovče

Slika 34: Žovneško jezero

ŽOVNEŠKO JEZERO
Akumulacijsko jezero, ki prav tako leži v občini Braslovče, je nastalo
z zajezitvijo potoka Trnavca zaradi ohranjanja poplavne varnosti.
Uporabljajo ga za namakanje kmetijskih površin, predvsem
hmeljišč, služi pa tudi kot gojišče rib. Območje je ekološko zelo
pestro in ima status EPO. Skozi leto lahko na jezeru opazimo več
100 različnih vrst ptic. Poleti je predvsem v spodnjem delu
primerno za kopanje, izvajajo pa se tudi druge športne aktivnosti,
kot so jadranje, supanje, veslanje in podobno. Dostop do
Žovneškega jezera vodi skozi kostanjev drevored, mimo
Žovneškega dvorca. Pot se od jezera nadaljuje proti Dobrovljam in
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4.8

PROSTORSKE ANALIZE

4.8.1 Dostopnost
Območje, ki ga obravnavamo, je na dobri strateški poziciji, tik ob
Štajerski avtocesti, kar predstavlja velik potencial za dnevne
obiskovalce. Ob izhodu z avtoceste sta na voljo dve parkirišči, ki
sta čez teden precej zasedeni, predvsem z vozili tistih, ki odhajajo
na delo v Ljubljano ali Maribor. Za vikend je zasedenost manjša,
zato sta lahko dobri možnosti za parkirišče dnevnih obiskovalcev.
Parkirišča so na voljo tudi ob obeh jezerih in ribnikih Preserje.
Javni avtobusni potniški promet je urejen predvsem na zahodni
strani obravnavanega območja, medtem ko na vzhodni strani
naselja med sabo povezuje železnica.
Na priloženi shemi so označene tudi osnovne šole, vrtci in dom za
ostarele, poleg tega pa še poti, ki so primerne za dostop do Savinje
ter do Braslovškega in Žovneškega jezera.

Slika 35: Shema dostopov do območja obdelave ( kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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4.8.2 Zaznavna analiza
Mejo obravnavanega območja predstavljata planoti Dobrič in
Dobrovlje, ob katerih ležijo najstarejša naselja, medtem ko vsi
mlajši deli in novonastala naselja ležijo na spodnji terasi reke. Na
shemi je označen tudi rob, kjer segajo deli naselij vse do reke in ne
dovoljujejo prehoda ob njej.
Avtocesta s svojim značajem zagrajenega koridorja ustvarja v
prostoru močan rob. Njeno prečkanje je možno le čez načrtovane
nadvoze in podvoze. Prehodno mejo označujejo ostanki nižinskih
obrečnih gozdov, ki prostor vizualno zamejijo, hkrati pa
opredeljujejo obrečni prostor med njivskimi površinami.
V prostoru se lahko orientiramo po najvišjih točkah na obeh
planotah. Najbolj prepoznavna veduta je vrh Gore Oljke s cerkvijo,
ki ima dva zvonika. Nad Polzelo se vzpenja vrh Vimperk, kjer stoji
manjša cerkev, prav tako dobro vidna. Orientiramo se lahko tudi
po cerkvi v naselju Braslovče, saj je ravno tako dvignjena z
območja.
Dostop na obravnavano območje je možen iz različnih smeri.
Najbolj prehoden je del od avtoceste proti Zgornji Savinjski dolini.
Iz smeri Velenja lahko dostopamo preko Polzele ali Šmartnega ob
Paki. Manjši dostopi vodijo neposredno z glavne ceste.
Savinja je na tem območju prehodna na dveh točkah. V naselju
Letuš ter med Polzelo in Parižljami. Obe mesti predstavljata
prometni vozlišči, saj sta prilagojeni za vozila, medtem ko je pešec
sekundarnega pomena. Vozlišča se pojavijo tudi pri nezavarovanih
prehodih čez železniško progo.

Slika 37: Orientacijska točka – cerkev na Gori Oljki

Slika 36: Zaznavna analiza (kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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4.8.3 Problemi in potenciali
Problemi
Reko Savinjo lahko na obravnavanem območju prečkamo
na dveh mestih, in sicer v naseljih Letuš in Polzela. V obeh naseljih
prečkamo reko čez kamnita mostova, ki bi ju bilo treba obnoviti in
pri tem upoštevati še lažji prehod pešcev in kolesarjev. Prehodnost
je težavna tudi na prehodih čez železniško progo.
Kolesarjenje je v tem prostoru zelo priljubljena oblika
rekreacije. Trenutno se največ kolesarjev zadržuje na glavni cesta,
ki je zelo prometna in zato nevarna.
Ob reki je sicer načrtovana pot, ki je v naselju Male Braslovče
prekinjena z ograjami, ki so jih lastniki tamkajšnjih hiš postavili vse
do obrežja reke, kar prav tako otežuje prehodnost.

Slika 38: Gost promet na regionalni cesti

Potenciali
Območje ima precejšen potencial za razvoj rekreacije. Na
vzhodnem delu nudi planota Dobrič številne izhodiščne točke za
pohodništvo na bližnja hribovja. Najpriljubljenejša točka je Gora
Oljka s 733 m nadmorske višine (Gora Oljka, 2018), druga pa je
lažje dostopen vrh Vimperk s 448 m nadmorske višine (Vimperk,
2008).
Območje ponuja številne možnosti za turizem in rekreacijo. Ob
Preserskem jezeru je na voljo objekt, v katerem nudijo gostinske
storitve. Območje je pomembno tudi za kmetijstvo. Med
izmenjujočimi se travniki in njivami so kolovozi, na katerih je
stopnja prometa zelo nizka. Manj je tudi hrupa. Na območju so
prisotne tudi različne športne površine, katerim manjka ureditev
okolice in s tem sklenitev celote.
Območje ima veliko naravovarstveno vrednost, kar
omogoča opazovanje redkih živalskih in rastlinskih vrst.
Slika 39: Problemi in potenciali (kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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4.8.4 Ožja območja obravnave

Upoštevanje ciljev:

Opredelitev območij:

Glavni cilj je umestiti rekreacijsko pot ob reki Savinji ter nanjo
vpet športno-rekreacijske programe. Hkrati pa upoštevati, da
so okolja različno vrednotena in v katera lahko umestimo
rekreacijo in katera so bolj vredna, kjer ni zaželena
prekomerna obremenitev prostora.

Celotno obravnavano območje ob Savinji je dolgo približno 10 km.
Zaradi podrobne obravnave smo območje razdelili na 6 manjših
območij, od katerih je vsako dolgo približno 1,5 km.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Območje Letuša
Območje Rečice ob Paki
Območje Preserij in Podvina
Območje Polzele in Pariželj
Območje Topovelj in Brega pri Polzeli
Območje Orle vasi in Ločice ob Savinji

Kot je razvidno iz predhodnih analiz, je celoto območje reke
Savinje zaščiteno z različnimi naravovarstvenimi režimi. Hkrati so
zavarovana tudi nekatera območja v obrečnem prostoru. Cilj
magistrskega dela je z upoštevanjem ranljivosti varovanih območij
v prostor umestiti športnorekreacijske programe. Za dosego cilja
je najprej potrebno ovrednotenje prostora.
Vrednotenje ranljivosti območja:
Prostor lahko vrednotimo po opravljeni analizi in inventarizaciji.
Gre za postopek, ki posameznim sestavinam prostora pripisuje
določeno vrednost (Marušič, 1998). Obravnavano območje se
vrednoti glede na ranljivost območij. Obravnavano območje
vrednotimo z vidika ohranjanja narave in s ciljem da se ohranijo
tista območja, kjer je biotska raznovrstnost pestra, ter habitate
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (Greco in Larsen, 2014).

vendar ne toliko, da bi mu škodovalo.

Rezultati:
V nadaljevanju so predstavljene štiri vrednosti območja od
razvrednotenega območja, pa do najbolj vrednih območij.
Nato so predstavljeni kartografski prikazi, ki upoštevajo
kriterije (območja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst,
območja ohranjenosti značilnega vegetacijskega pokrova in
bivališča ter prometne poti). Prostor je nato bil razdeljen na 6
manjših območij. Najprej so bile narejene računalniške
modulacije (upoštevani kriteriji, obstoječe poti, uhojene poti,
naravovarstvena območja,…), kasneje pa so na podlagi teh bili
opravljeni terenski ogledi. Ob primerjavi terenskih ogledov in
računalniških modulacij so bila območja razvrščena glede na
ranljivost. V naslednjih poglavjih so predstavljene ugotovitve
glede na posamezna območja.

Slika 41: Savinja pri Letušu

Vredno območje:
V bližini ni urbaniziranih območij, so pa prometno zelo
obremenjene ceste oz. železnica. Vegetacija je razporejena v
širšem pasu ob reki. Umestitev dejavnosti bi lahko poslabšala
kakovost okolja.

Razvrednoteno območje:
Predstavljajo ga urbanizirana območja, ki so poseljena vse do
struge, omejena je tudi prehodnost ob reki. Rečna struga je
kanalizirana in brez avtohtone vegetacije, pogoji za obstoj
redkih rastlinskih in živalskih vrst so slabi. Umestitev
dejavnosti v prostor ne bo škodovala kakovosti prostora.

Slika 42: Savinja pri Podvinu

Najbolj vredno območje:
Kriteriji:
 območja ogroženih živalskih vrst (mali martinec, mali
deževnik, vodomec, vidra …),
o bolj vredna območja so predvsem območja, kjer se
vrste pogosteje zadržujejo (npr. v času gnezdenja),
 ohranjanje gozdnih otokov, poplavnih logov in posamičnih
dreves ob Savinji, ohranjanje obstoječih avtohtonih
nasadov,
o bolj vredna območja so kjer je ohranjenost območij
največja,
 odmaknjenost bivališč in prometnih poti
o bolj vredna območja so kjer so bivališča in
prometne poti najbolj oddaljene.

V bližini ni urbaniziranih območij in prometno obremenjenih cest.
Ohranjeni so poplavni logi, prav tako je vodotok ohranjen v svoji
prvobitnosti. Umestitev dejavnosti v prostor bi lahko prekomerno
poslabšalo kakovost okolja.

Slika 40: Savinja pri Parižljah

Malo vredno območje:
Urbanizirana območja so od struge reke odmaknjena toliko, da
dovoljujejo prehod in širši pas obrečne vegetacije. Umestitev
dejavnosti v območje bi lahko potencialno vplivalo na okolje,

Slika 43: Savinja pri Topovljah
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Slika 44: Grafični prikaz upoštevanih kriterijev vrednotenja (kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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4.8.4.1 Območje Letuša

Slika 47: Prikaz obravnavanega območja
Slika 45: Savinja pri Letušu

Letuš je strnjeno naselje, ki leži na obeh bregovih reke Savinje,
kamor je usmerjena tudi poselitev. Starejši del naselja se je razvil
ob mostu, na terasi reke, ki je dovolj dvignjena od struge, da ta del
ni poplavno ogrožen. Novejše naselje, ki je nastalo na sotočju rek
Pake in Savinje, se strugi veliko bolj približa, zato je poplavno
precej ogroženo.

Slika 46: Prerezi območja

V tem delu so ob reki že uhojene poti, kar lahko kaže na to, da
tamkajšnji prebivalci prostor že izkoriščajo za rekreacijo. Ponekod
so urejena tudi počivališča, večinoma so to klopi in mize lastnikov
najbližjih parcel.
Skozi Letuš poteka glavna prometna pot med Spodnjo in Zgornjo
Savinjsko dolino ter povezava s Šaleško dolino. Poleg glavne poti
so med naselji lokalne ceste, na katerih je prometa manj.
Skozi celotno območje teče gost pas vegetacije, medtem ko se v
novejšem delu naselja na sotočju s Pako zoži ali ga sploh ni. Tam
segajo dvorišča hiš vse do ozke poti ob reki. Prehodnost je na teh
delih zelo otežena, saj segajo dvorišča hiš ponekod celo vse do
struge. Med deli naselja vodijo stranske ceste, ki so makadamske
in so primerne za kolesarjenje. Naselja obkrožajo kmetijske
površine. Na celotnem območju sta dve točki, kjer tik ob reki
naselja ni. V teh delih se razširi vegetacijski pas. Območje je
primerno za aktivnosti, namenjene vsakodnevni rekreaciji
prebivalcev.

Slika 49: Analiza obstoječega stanja območja Letuša

Slika 48: Glavne značilnosti območja Letuša

Celinšek E. Krajinskoarhitekturna zasnova obrečnega prostora reke Savinje od Letuša do Ločice ob Savinji. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2020

4.8.4.2

30

Območje Rečice ob Paki

Slika 50: Prikaz obravnavnega območja

Slika 51: Sotočje Savinje in Pake

Slika 52: Prerezi območja

Območje, ki leži na sotočju Savinje in Pake, sodi deloma pod Letuš,
deloma pod Rečico ob Paki, naselje, ki sodi v občino Šmartno ob
Paki. Reka Paka je dolgo onesnaževala reko Savinjo, sedaj pa se je
z namestitvijo čistilnih naprav spet vzpostavilo naravno
ravnovesje, povrnila se je tudi biodiverziteta. Levi breg rek Savinje
in Pake je manj poseljen, na njem prevladujejo kmetijska
zemljišča, ki v nadaljevanju preidejo v gozdnata pobočja Dobriča.
Ob reki poteka železniška proga. Na desnem bregu je mlajše
naselje, ki je od reke dovolj oddaljeno, da so se tam ohranili
nižinski obrečni gozdovi ali gmajne, kot jih imenujejo prebivalci.
Na tem delu se ohranja velika živalska in rastlinska pestrost, saj so
v bližini le manj prometne ceste ali osamljene kmetije. Območje,
kjer teče ob reki najširši pas vegetacije, postane po DPN 2011
razlivno območje, zato je v tem delu predvidena razširitev struge.

Slika 54: Analiza obstoječega stanja območja Rečice ob Paki

Slika 53: Glavne značilnosti območja Rečice ob Paki
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4.8.4.3 Območje Preserij in Podvina

Slika 57: Prostor ob Savinji pri Preserjih
Slika 56: Prikaz obravnavanega območja
Slika 55: Prerezi območja

Z naravno bolj ohranjenega območja na desnem bregu preidemo
v naselje, ki se je razvilo iz počitniških hiš, ki so kasneje prerastle v
stalna naselja. S tem se je razširilo naselje Male Braslovče. Na tem
delu predstavljajo težavo hiše, ki z dvorišči segajo na brežino reke
Savinje. Na tem območju poti ob reki niso urejene, urejena pa je
pot ob Preserskih jezerih. Na levem bregu se nahajajo kmetijske
površine in manjši gozdni sestoji. Med Preserskimi jezeri in reko
Savinjo je zapuščen predel s klopmi, manjšim lesenim objektom in
odbojkarskim igriščem. To območje ima veliko možnosti za razvoj,
čeprav leži na potencialno razlivnem območju. Ob Preserskih
jezerih stoji tudi večji storitveni objekt, v katerem so restavracija
in prostori Ribiške družine Šempeter. Na levem bregu se pri
Preserskem jezu odcepi 14 km dolga struga, ki je bila nekoč
namenjena pogonu mlinov in žag. Na tem delu so ob reki številne
stranske lokalne poti, na katerih ni veliko prometa. Tamkajšnji
prebivalci jih uporabljajo za hojo, tek in kolesarjenje. Na levem
bregu je po DPN iz leta 2011 predvidena razširitev struge, hkrati je
na tem delu večja verjetnost, da bodo terase reke poplavljene. Na
tem območju prevladujejo kmetijske površine.

Slika 59: Analiza obstoječega stanja Preserje in Podvin

Slika 58: Glavne značilnosti območja Preserjih in Podvina
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4.8.4.4 Območje Pariželj in Polzele

Slika 62: Prikaz obravnavanega območja

S prepleta vegetacijskega pasu in kmetijskih površin preidemo v
urbanizirano območje med naseljema Polzela in Parižlje. V tem
delu so poti ob reki delno urejene, kar lahko nakazuje na potrebe
vsakodnevne rekreacije bližnjih prebivalcev. Bregovi reke Savinje
so bili v tem delu sanirani že v preteklosti, saj se je tam ob visokih
vodah pojavljala močna erozija. Zdaj so brežine zavarovane s
kamnitimi zložbami in zložbami kamna v betonu. Brežina je
razdeljena na dve terasi, ki so najbolj obiskane poleti, ko se lahko
ljudje ohladijo ob reki. Na zgornji terasi stojita ob cesti dve klopi,
sam dostop do teras pa je precej težaven. Z ureditvijo dostopov in
okolice dobi območje velik potencial za sprejem obiskovalcev,
medtem ko je z vidika ohranjanja narave razvrednoteno. Že v
preteklosti brežine namreč niso bile oblikovane tako, da bi se
ohranjala narava, poleg tega se na tem delu giblje večje število
obiskovalcev. Naselje Polzela se širi v delu ob reki, kjer stojijo
številne novogradnje. Med množico teh krajinsko sliko kazi še stara
tovarna Polzela, v kateri so nekdaj proizvajali nogavice, danes pa
počasi propada. Poti ob reki so delno urejene. Po DPN je v tem
delu načrtovana obnovitev Polzelskega jezu, ki je bil poškodovan v
poplavah leta 1990 (Natek, 1990).

Slika 60: Savinja med Parižljami in Polzelo (Celje.info, 2017)

Slika 64: Analiza obstoječega stanja Parižlje in Polzela

Slika 61: Prerezi območja

Slika 63: Glavne značilnosti območja Polzele in Pariželj
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4.8.4.5 Območje Topovelj in Brega pri Polzeli

Slika 66: Obrečna krajina pri Topovljah
Slika 65: Prerezi območja

Slika 67: Prikaz obravnavanega območja

Po gosto poseljenih Parižljah sledijo travniška območja v naselju
Topovlje. V tem delu se razširi obrečni gozd, ki je označen kot
najbolj vredno območje. Tam se v največji meri pojavljajo tudi
skupine ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Naselje je v tem delu
umaknjeno na teraso reke in s tem zaščiteno pred poplavami.
Nasprotje predstavlja levi breg, kjer je novonastalo naselje Breg
pri Polzeli, ki se čedalje bolj širi. Po desnem bregu Savinje vodi
urejena pot, ki poteka vse do Ločice ob Savinji, in sicer skozi pas
goste vegetacije, tako da skorajda nimamo občutka, da so v bližini
hiše. Ob poti so opazni dostopi do reke, ki jih obiskovalci očitno
pogosto uporabljajo, vendar niso ustrezno urejeni. V toplejših
mesecih, ko je obiskovalcev več, postane težava premalo število
parkirišč. Vozila so takrat parkirana kar na kolovoznih poteh, kar
predstavlja težavo za okoliške kmete, saj se z vožnjo uničujejo
kmetijske površine.

Slika 68: Analiza obstoječega stanja Topovelj in Brega pri Polzeli

Slika 69: Glavne značilnosti območja Topovelj in Brega pri Polzeli
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4.8.4.6 Območje Orle vasi in Ločice ob Savinji

Slika 70: Prerezi območja
Slika 72: Prikaz obravnavanega območja

Tudi na območju Orle vasi in Ločice ob Savinji so bili bregovi v
preteklosti že sanirani. Na tem delu poteka urejena pot na levem
bregu Savinje. Na mestu, kjer Savinjo prečka avtocesta, vodi
urejena pot na obeh bregovih vse do Celja. Savinja nadaljuje svojo
pot med kmetijskimi površinami. Prvo večje mesto, kjer
predstavlja Savinja poplavno nevarnost, je Celje. Na tem delu so
bili protipoplavni ukrepi že izvedeni. Levi breg velja za vredno
območje, saj je na tem delu vegetacijski pas bolj poudarjen kot na
desnem. Orla vas je starejše naselje, odmaknjeno na teraso reke,
kjer pot ob reki ni urejena. Na desnem bregu so bili pri
zagotavljanju poplavne varnosti ob gradnji hiš manj dosledni. V
preteklosti so bile brežine sanirane na nenaraven način (npr.
kamnite brežine).

Slika 71: Savinja pri Ločici ob Savinji

Slika 74: Analiza obstoječega stanja Orla vas in Ločica ob Savinji

Slika 73: Glavne značilnosti območja Orle vasi in Ločice ob Savinji
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KRAJINSKOARHITEKTURNA ZASNOVA OBREČNEGA
PROSTORA REKE SAVINJE OD LETUŠA DO LOČICE OB
SAVINJI
IZHODIŠČA ZA UREJANJE

Osnovo za oblikovanje obrečnega prostora reke Savinje
predstavlja državni prostorski načrt. Po pregledu grafičnega in
tekstualnega dela načrta je sledil terenski ogled, kateremu so
sledile še analize prostora.
Najpomembnejša ugotovljena izhodišča:
 Gre za ranljiv prostor, ki ima hkrati ogromen potencial za
razvoj športnorekreacijskih dejavnosti.
 Prostor je bogat z rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki jih je
potrebno varovati.
 Programi ob Savinji naj se uredijo tako, da prenesejo višjo
vodno gladino.
 Programi se umestijo v prostor tako, da varujemo območja
ohranjanja narave in poskrbimo za nemoteno gibanje
obiskovalcev.
 Območja, kjer rekreativec ne izvaja večjih dejavnosti (npr.
opazovanje vode in narave, posedanje,…) se uredijo na
mestih, kjer narava ne bi zmogla prenesti množičnega obiska
ljudi in posegov v prostor.
 Reka Savinja naj predstavlja hrbtenico športnorekreacijskega
programa, medtem ko se ostali programi pripnejo nanjo.
 Potrebna je ureditev dostopov in parkirišč.
Da se izognemo najbolj ranljivim prostorom, je treba določiti cone,
kjer je zadrževanje obiskovalcev najmanj zaželeno, in cone, kjer
prostor prenese večjo prehodnost prisotnost obiskovalcev ter več
ureditev in dodatne infrastrukture. Območje je bilo glede na
varovanje narave razdeljeno na najbolj vredno, vredno, manj
vredno in razvrednoteno območje. Najbolj vredna in vredna
območja so varstvena območja, kjer večje število obiskovalcev ni
zaželeno. Večje aktivnosti oz. umestitev dejavnosti v prostor pa
lahko načrtujemo na manj vrednih in razvrednotenih območjih. To
so predvsem območja večjih naselij ob Savinji oziroma območja,
kjer aktivnosti v prostoru ne bi ogrožale varstva narave.
5.2

UPOŠTEVANJE OBMOČIJ MOŽNEGA POPLAVLJANJA

Shema prikazuje območja, kjer je po DPN 2011 možno
poplavljanje ob stoletnih vodah.

Slika 75: Shema območij možnega poplavljanja (kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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5.3

OBMOČJA VREDNA OHRANJANJA

Celotno območje je zavarovano z različnimi naravovarstvenimi
režimi, zato je treba temu prilagoditi tudi aktivnosti. Na območjih,
ki so vredna ohranjanja, morajo biti programi dodatno prirejeni,
da obiskanost ni previsoka in da ne motimo življenjskega procesa,
ki je na teh delih še bolj ogrožen. Varovana območja so prednostno
namenjena varovanju narave. Takšna območja so namenjena
rekreaciji, ki ne zahteva večjih posegov v naravo in ne prinaša
množičnega obiska ljudi.
Vrste rekreacije, ki se izvajajo na območju:
 opazovanje vode, narave, živali in rastlin,
 posedanje na klopeh,
 opazovanje ptic,
 obisk učne poti.
Na teh območjih načrtujemo postavitev opazovalnice ptic, saj se
tukaj pojavljajo redke vrste ptic, kot so: mali martinec, mali
deževnik in vodomec. Kot varovana so območja opredeljena tudi
zaradi njihovih gnezdišč. Ob ptičjih opazovalnicah se postavijo tudi
table z navodili, kako se primerno obnašati v naravi, kje lahko
opazimo ptice ter morebitne druge podatke, vezane na okolico.
Koši za odlaganje smeti niso v načrtu, saj bi lahko bilo dostopanje
komunalne službe težavno.
Na varovanem območju med naseljema Parižlje in Topovlje se
uredi naravovarstvena učna pot, saj je v bližini več osnovnih šol in
izobraževalnih zavodov, ki bi jo lahko obiskovali. Reka Savinja in
njen ekosistem ponujata ogromno različnih naravovarstvenih
vrednot, ki bi jih lahko spoznali prav na tem območju, ki je
zanimivo v vseh letnih časih. Predstavili bi lahko naslednje
naravovarstvene značilnosti:
 reka Savinja,
 prodišča na reki Savinji,
 nižinski gozdovi in njihova sestava,
 poplavni logi,
 poplave,
 ptice,
 gnezdenje vodomca, malega martinca, malega deževnika,
 ribe,
 metulj – črtasti medvedek,
 vidra,
 netopir – mali podkovnjak.
Na mestih, kjer razširitev poti ne bi motila naravnega procesa, se
postavijo počivališča s klopmi. Igrišče za tenis v Topovljah se

nadgradi z učilnico na prostem, ki je od reke dovolj
odmaknjena, da z njeno uporabo ne oviramo naravnih
procesov. Uredi se tudi dostop za avtomobile oziroma
avtobuse za skupine, ki bi prišle iz bolj oddaljenih krajev.
Območje je lahko dostopno za osnovni šoli v Braslovčah in na
Polzeli. Do učne poti bi lahko učenci prihajali peš, vendar bi
bila na določenih mestih potrebna varnejša zasnova (most čez
Savinjo in prehod čez železniško progo).

postal zanimivejši za obiskovalce. Osrednji del bi bil namenjen
kopanju in sončenju v poletnih mesecih ali posedanju ob reki
jeseni in spomladi. V neposredni bližini Savinje stoji v Parižljah
večji športnorekreacijski center, ob katerem se lahko uredi
parkirišče za bolj oddaljene obiskovalce in kolesarska parkirišča.

Varovano območje je namenjeno predvsem hoji ali teku,
medtem ko kolesarsko pot umaknemo na manj prometno pot
skozi naselja na levem in desnem bregu Savinje. Pot ob reki
ohranimo čim bolj naravno in jo razširimo samo po potrebi.
Na območju Pariželj je treba razširit nasip oz. pot, saj so
prebivalci svoja dvorišča raztegnili vse do reke, tako da prehod
ni možen. Odstranili bi ograje in območje na novo povezali z
odprtim prehodom do Preserskega ribnika, kjer se pot razširi,
tam pa je tudi več aktivnosti. Na drugem bregu, kjer je
načrtovana razširitev reke, se pot naveže na novo brežino.

5.4

Slika 76: Primer učilnice na prostem: Hedge School, Carlow, Irska (Outdoor
classroom, 2016)

URBANIZIRANO OBMOČJE

Večji naselji ob reki sta Letuš in Polzela, ki sta bili nekdaj z lego
ob vznožju okoliških hribovij dovolj odmaknjeni od reke, da sta
bili zavarovani pred poplavami. To se je spremenilo z njunim
širjenjem na brežine. Na teh delih se uredijo predvsem dostopi
do reke in poti ob njej, saj se pričakuje, da bodo ti deli najbolj
obiskani. Edina mostova čez reko na obravnavanem območju
sta v Letušu in na Polzeli. Prehode čez reko je treba načrtovati
na tako, da bodo varni tudi za pešce in kolesarje, saj je
trenutno stanje prilagojeno le motornim vozilom. Uredijo se
poti in prehodi čez cesto ter dostopi iz naselij, na katerih
pričakujemo največjo prehodnost. Trenutno so glavne poti
večinoma opremljene s pločniki, veliko pa je tudi stranskih
poti, na katerih je varnost pešcev urejena z omejitvijo hitrosti
motornih vozil. Prehodi čez železniško progo v naselju Polzela
so večinoma urejeni s podvozi. Savinja ločuje naselji Polzela in
Parižlje. Na terasah ob reki je v Parižljah mogoče opaziti
manjše vrtove, ki jih obdelujejo prebivalci. Z razširitvijo in
ureditvijo območja bi lahko možnost lastnega pridelovanja
vrtnin dobili tudi drugi.
Na Polzeli so zaradi poplavne varnosti brežino že uredili. Utrdili
so jo s kamenjem in oblikovali terase. Dostopi do teras niso
možni, vendar bi lahko z ureditvijo dostopov do reke prostor

Slika 77: Primer ptičje opazovalnice v Španiji (Ornithological Observatory,
2011)

Slika 78: Območja namenjena počitku v Potsdamu, Nemčija
(Freundschaftsinsel Potsdam, 2015)
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Območje med Polzelo in Parižljami bo najverjetneje najbolj
obiskano. Eden od razlogov je ta, da se nahaja v središču celotnega
obravnavanega območja in lahko obiskovalec od tod pot nadaljuje
po naravovarstveni učni poti, pešpoti okoli območja, krajši
kolesarski poti v smeri Letuša ali daljši čez celotno območje. Zato
je treba na tem mestu urediti informacijske table, ki obiskovalca
informirajo o različnih možnostih. Informacijsko središče bi
zajemalo manjši objekt, v katerem bi bili stranišča in tuši. Manjše
informacijske table se oblikujejo po celotnem območju, tako da se
lahko obiskovalec orientira po prostoru.
Na tem območju se uredi tudi parkirišče za obiskovalce.
Najprimernejše mesto bi bilo ob železniški postaji Polzela, saj bi
bilo to parkirišče namenjeno tudi drugim uporabnikom. Zdaj so
tam vozila parkirana tudi po travnatih površinah, zato bi bilo
smiselno zasnovati urejeno parkirišče, kjer bi parkirali tudi
obiskovalci.
Urbanizirano območje Letuš je podobno Polzeli in Parižljam. Na
področju prometne varnosti se pojavljajo enake napake, med
katerimi so največje nezavarovani prehodi čez cesto in neurejene
pešpoti ob cesti. Tudi tam lahko opredelimo izhodiščno točko, to
je športno igrišče ob Savinji, kjer sta tudi prireditveni prostor in
parkirišče. V tem delu se načrtuje tudi informacijski center z
zemljevidi, smerokazi in podobnim.
Na obeh bregovih Savinje se hiše oziroma njihova dvorišča
nahajajo tik ob reki, tako da je pot zelo ozka in ponekod težko
prehodna. Urejeni so dostopi do rek, predvsem po zaslugi
prebivalcev. Te bi bilo treba ustrezno oblikovno poenotiti in jih
umestiti tja, kjer bodo dostopi varni in primerni za večje število
ljudi. Na območju Letuša so številna prodišča, katerih oblika in
lokacija se skozi leto spreminjata, predvsem ob visokih vodah. Ker
je tam gladina reke nižja, so prodišča lahko dostopna in se v
poletnih mesecih spremenijo v plaže, saj je rečna brežina zelo
strma in poraščena z visokim drevjem.
Na desnem bregu blizu teniškega igrišča v Letušu je območje s
široko teraso reke, kjer se lahko uredi kopališče oziroma prostor za
piknike ali posedanje ob reki. Na tem delu bi bil primeren tudi
objekt za tuš in stranišče. Aktivnosti na tem območju se odvijajo
predvsem na športnih igriščih. Pot ob reki pa lahko obiskovalci
uporabljajo za posedanje, sončenje, kopanje ali tek in hojo.
Kolesarska pot se umakne stran od reke na bližnje lokalne ceste in
kolovoze.

5.5
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OBMOČJA REKREACIJE

Vzdolž reke že potekajo športnorekreacijski programi, ki jih
lahko na območju Preserskega jezera in Brega pri Polzeli
dopolnimo, da postane prostor še bolj zanimiv za obisk.
Ob pregledu občinskih planov smo ugotovili, da so nekateri
programi že načrtovani, na primer prostor za kampiranje ob
Preserskih ribnikih. Druge bi dodali glede na analizo že
obstoječih. Pomembni so dostopi in urejena parkirišča, saj se
pričakuje, da bo največ obiskovalcev prišlo z avtomobili, ker so
povezave z javnim potniškim prometom oslabljene. Na obeh
območjih se tako uredita manjši parkirišči za obiskovalce.
Ob Preserskih ribnikih je trenutno večji objekt z restavracijo, v
spodnjih prostorih pa ima sedež Ribiška družina Šempeter, kjer
je možen nakup dovolilnic za ribolov v Savinji in jezeru. Tukaj
se odvijajo tudi različna ribiška tekmovanja.
Drugih aktivnosti ob ribnikih trenutno ni. Za restavracijo je na
spodnji terasi reke večja travnata površina z lesenimi klopmi,
ki bi bile potrebne obnove. Območje ima velik potencial za
nadgradnjo. Ta del je dovolj dvignjen od reke, da ga poplave
ne ogrožajo. Obstoječe objekte lahko nadgradimo z objekti,
potrebnimi za kampiranje. Ta prostor bi služil kot skupen
prostor z igriščem, s klopmi ter z mizami. Dodajo se še
sanitarni objekti in manjša kuhinja, kjer bi si lahko obiskovalci
kampa pripravljali hrano. Prostor za postavitev šotorov se
umesti v del, ki je trenutno še zaraščen. Večja drevesa bi
ohranili za poletno senco, medtem ko bi podrast odstranili.
Gre za razgiban teren, zato bi ga bilo treba za potrebe
kampiranja preoblikovati. Urediti bi bilo treba tudi brežino
reke, da bi se lahko obiskovalci kopali.
Drugo območje, kjer bi lahko načrtovali več aktivnosti, je na
Bregu pri Polzeli ob obstoječem igrišču. Tam je tudi ranč
Winnetou, kjer nudijo druženje s konji in animacijo za otroke.
Prostor lahko povežemo s kolesarsko in pešpotjo ob reki
Savinji ter dodamo oblikovan prostor ob vodi. Parkirišče na
tem delu že obstaja zaradi športnega parka. Med njegovo
gradnjo je bila verjetno preoblikovana tudi rečna brežina. 100
m dolg pas ob reki je brez vegetacije, brežino pa so utrdili z
večjim kamenjem ter oblikovali široko teraso. Da bi bil ta del
še zanimivejši za obiskovalce, se oblikuje brežina, na kateri bi
lahko obiskovalci posedali in se sončili ter poleti tudi kopali.
Vzpostaviti se mora tudi pas vegetacije za dodatno stabilnost
rečne brežine, poleg tega pa bi drevesa poleti nudila senco.

Na tem območju lahko pot nadaljujemo ob reki proti Polzeli ali do
Ločice ob Savinji.

Slika 79: Športnorekreacijski prostor ob reki Elorn, mesto Landerneau, Francija
(The Jardins …, 2015)

Slika 80: Obrečni prostor v mestu Lünen, Nemčija (Riverside Lünen, 2014)

Slika 81: Športnorekreacijski prostor ob reki Main, Frankfurt, Nemčija
(Hafenpark, 2015)
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UPORABNIKI

Predvidoma bodo uporabniki prostora ljudje iz različnih starostnih
skupin, zato jim je treba ponuditi tudi različne športnorekreacijske
možnosti. Različne starostne skupine premagujejo različno dolge
razdalje in preživljajo v naravi različno veliko časa.
a. POHODNIKI
Sprehod je najbolj množična oblika rekreacije (Jeršič, 1999) in tudi
na obstoječih poteh ob Savinji lahko med uporabniki zasledimo
največ sprehajalcev. Glede na terenski ogled je opaziti tudi poti, ki
niso urejene, ampak samo uhojene. Največkrat se pojavljajo na
brežinah reke. Aktivne so vse starostne skupine.
b. KOLESARJI
Kolesarjenje je čedalje bolj zaželena oblika rekreacije. Predvsem je
v porastu kolesarski turizem, namenjen rekreaciji v različnih krajih.
Prav tako je danes veliko rekreativnih kolesarjev, ki kolesarijo po
ustaljenih poteh. Kolesarji so hitrejši od pešcev, zato je njihove
poti priporočeno ločiti. Poleg tega potrebujejo širše poti, kar bi
predstavljalo težavo, če bi jih želeli vključiti na pot ob reki. Med
terenskim ogledom je bilo ugotovljeno, da so med kolesarji v
obravnavanem območju še posebej priljubljene stranske ceste,
kjer je promet počasen, ni tovornih vozil in uporablja pa jih
večinoma lokalno prebivalstvo. Med kolesarji je bilo iz starejše
starostne skupine moč zaslediti najmanj ljudi.
c. SPREHAJALCI PSOV
Lastniki psov imajo vsakodnevno obveznost sprehajanja psa.
Navadno se vsak dan sprehajajo po isti poti, ki ni daleč od doma.
Zaslediti jih je bilo na manj prometnih cestah in krajih, kjer ni
veliko ljudi.
d. TEKAČI
Tekači uporabljajo iste poti kot sprehajalci, največ jih je opaziti na
makadamskih utrjenih poteh, kjer je tek udobnejši. Največ tekačev
je iz srednje starostne skupine, nekaj pa jih je tudi iz mlajših in
starejših generacij.
e. JAHAČI
Jahači so specifična skupina, ki je dokaj majhna. Uporabljajo
pešpoti ali kolesarske poti, največkrat pa poljske kolovoze. Jeršič
(1999) v svojem gradivu meni, da bi bilo treba jahalne poti ločevati
od kolesarskih in pešpoti. V tem delu ožji obrečni prostor ne bi
prenesel treh ločenih poti, zato se lahko jahači vključijo na
novonastale kolesarske poti in obstoječe kolovoze.

Slika 82: Prikaz uporabnikov na podlagi terenskih opazovanj
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ZASNOVA

Prostor ob reki Savinji je že od nekdaj zanimiv za rekreacijo.
Ponekod uhojene ali delno urejene poti kažejo na visoko
obiskanost območja. Ker gre hkrati za zavarovano območje, ki nudi
življenjski prostor redkim živalskim in rastlinskim vrstam, moramo
najti ustrezno ravnovesje med enim in drugim.
Ob reki se prepletajo ravne kmetijske površine in travniki ter
naselja, ki so večinoma gručasta in nimajo posebnega
strukturnega značaja. Med ravnimi kmetijskimi površinami stojijo
posamezna drevesa in skupine dreves, ki so ostanki nekdaj
načrtnih zasaditev. Kmetje, ki so v preteklosti svoja polja
obdelovali ročno, so zasajevali drevesa, da so se lahko poleti hladili
v senci. Zasnova poti od Letuša do Ločice ob Savinji je splet
prepletajočih se ravnih linij s conami za počitek, kjer so zasajena
drevesa, ki nudijo poletno senco. Linije pešpoti so poudarjene z
drevoredi, ki vodijo in nudijo orientacijo v prostoru. Celoten
prostor zaokroži tudi kolesarska pot, ki poteka po obstoječih
stranskih cestah in kolovozih, del nje, ki se načrtuje na novo, pa se
približa pešpoti. Vmes se pojavljajo drevesne zasaditve, ki nudijo
senco ter ločujejo pešpot od kolesarske poti, poleg tega pa
poudarjajo tudi varnostni pas med železnico in zasnovo –
predvsem v kraju Podvin, kjer se ji železnica najbolj približa.
Prometno problematiko rešujemo tudi na obeh mostovih čez reko
Savinjo v Letušu in na Polzeli, kjer je poudarek na prehodih čez
cesto in pločnikih čez mostova.
Kolesarjenje sodi med najpriljubljenejše oblike rekreacije. Profesionalni
športniki na tej relaciji pogosto kolesarijo do Logarske doline, rekreativni
športniki pa navadno uporabljajo lokalne ceste, na katerih ni veliko
prometa. Kolesarska pot med naselji, označena na zemljevidu, poteka
odmaknjeno od reke Savinje in po lokalnih cestah, saj bi zanjo
potrebovali širše poti. Z ločitvijo kolesarske poti od pešpoti se izognemo
tudi konfliktom med kolesarji in pešci. Ker bi kolesarska pot potekala po
lokalnih cestah, posebna kolesarska steza ni v načrtu, ampak bi uporabili
sistem »sharrow«. Izraz izhaja iz besedne zveze »share the road«, ki
postavlja kolesarja skupaj z vozili na sredino ceste in ne ob rob (Federal
Highway Administration, 2010). V naseljih Letuš in Polzela, kjer
kolesarska pot prečka mostova, bi se ta posebej uredila, saj je na tem
območju promet precej povečan. V športnorekreacijskem delu območja
bi se uredile izposojevalnice koles. Kolesarjem so na voljo tudi
zemljevidi, ki kažejo zahtevnosti poti in približen čas, ki ga porabijo za
določeno razdaljo.

Pešpot poteka po novonastalih nasipih tik ob reki. Na mestih, kjer
prečka glavne ceste, se uredijo varni prehodi čez cesto. Ob poti se
tam, kjer je to mogoče, uredijo počivališča s klopmi in smetnjaki. Pot
poteka po utrjeni peščeni površini in je široka vsaj 1,50 m. Na delih,
kjer se pot združi s cesto, se uredijo pločniki. Ob pešpoti se uredijo
počivališča, ki so med sabo oddaljena približno 0,5 km (povprečna
oddaljenost med počivališči po standardu Zimmerman (2015)).

Na pot ob Savinji se vežejo tudi programi za popestritev
dogajanja. V Letušu že obstaja športni park z nogometnim in
odbojkarskim igriščem, ki je umeščen neposredno ob reki
Savinji. Prostorska stiska preprečuje, da bi v neposredni bližini
uredili še otroško igrišče, zato se to umesti nižje od naselja v
bližino igrišča za tenis. Pot ob reki in otroško igrišče ločuje
stranska cesta, na kateri ni veliko prometa, le lokalni prebivalci
imajo po njej dostop do svojih prebivališč, nato pa preide v
poljski kolovoz. Ob poti ob Savinji stoji v tem delu tudi fitnes
na prostem. Od Letuša proti Polzeli se pot večkrat umakne od
struge Savinje, saj so v tem delu najbolj vredna območja glede
ohranjanja narave. Na nasprotnem bregu se med naseljem
Male Braslovče in strugo Savinje uredi pešpot. Predhodno na
tem mestu dostop do struge ni bil možen, saj so prebivalci
postavili ograje vse do reke.
V Preserjih se ob ribnikih vzpostavi nova točka dogajanja, kjer
že stoji gostinski objekt. Območje ob ribnikih je programsko
zanimivo in je hkrati dovolj odmaknjeno od struge Savinje, da
dovoljuje dodatne programe in takšno zasnovo, ki poveže
celotno območje. Kot navaja občinski prostorski načrt občine
Braslovče, se v tem delu načrtuje prostor za kampiranje, zato
ga vključimo tudi v našo zasnovo. Na pot, ki povezuje ribnike
in kamp, se navežejo ravne poti, ki posnemajo zasnovo
kmetijskih površin na širšem območju. V kampu lahko
obiskovalci postavijo šotore v predhodno postavljene manjše
lesene hiše ali najdejo svoj prostor pod krošnjami dreves. Ob
ribnikih Preserje deluje tudi Ribiška družina Šempeter v
Savinjski dolini, ki je organizator številnih ribiških tekmovanj.
Zato se na brežini ob gostinskem objektu, kjer je tudi pešpot,
uredi tribuna z zasaditvijo. Med ribniki pelje stranska cesta,
zato bi se na tem delu cesta tlakovala, saj to zahteva
počasnejšo vožnjo. V tem delu bi uvedli prometni režim
»shared space«, kjer so enakovredni vsi udeleženci v prometu.

Cesta na obeh delih vodi v urbano območje naselij Polzela in
Parižlje. Levi breg Savinje se od Polzele nadaljuje v novejše naselje
Breg pri Polzeli ter kasneje v Ločico ob Savinji. V tem delu poti ob
reki že obstajajo, a se na določenih mestih prekinejo z novo
zasnovo in se združijo v smiselno celoto. V naselju Breg pri Polzeli
že stoji športni park z nogometnim, košarkarskim, odbojkarskim in
teniškim igriščem. V neposredni bližini se nahaja tudi ranč
Vinnetou, kjer nudijo preživljanje prostega časa z animacijo za
otroke in aktivnosti s konji. Park ima dobro izhodišče, vendar je
neurejen. Z dodanimi krajinskoarhitekturnimi elementi ga
vključimo v zaokroženo zasnovo. Ob parku je večji prodnat nasip,
ki je v poletnih mesecih pogosto obiskan. Za pasivne rekreativce
se do ploščadi uredijo stopnice, kamor si lahko obiskovalci
prinesejo brisače ali ležalnike ter uživajo v sproščanju ob reki.
Na nasprotnem, desnem bregu reke Savinje spada večji del
območja med bolj vredna. Pot se tam z namenom preprečitve
škode na naravovarstvenih območjih nekajkrat oddalji od struge.
Iz obstoječih programov se odstrani igrišče za tenis v Topovljah,
dodata pa se ptičja opazovalnica ter učilnica na prostem z učnimi
tablami. Območje je dostopno z avtomobilom, parkirišče je
umaknjeno ob stransko cesto, v neposredni bližini pa je ob
regionalni cesti tudi avtobusno postajališče. Od tega dela dalje se
pot izmenjaje bliža in odmika od struge reke Savinje vse do Ločice
ob Savinji. Najprej prečka Savinjo avtocesta, nato pa še regionalna
cesta. Pod avtocesto vodi delno urejena pot, ki se mora nadgraditi.
V Ločici ob Savinji se ob mostu čez Savinjo pešpot na obeh delih
povzpne do višine ceste in tako obiskovalcem omogoča, da pot
zaokrožijo.
Vsa urejena območja imajo parkirišča, da ljudje vozil ne puščajo na
neprimernih mestih. Ob pešpoti so urejena počivališča, ki so
pogosto umeščena tudi na mestih, kjer se pešpot in kolesarska pot
zbližata, tako da je počivališče hkrati namenjeno pešcem in
kolesarjem.
Zasnova je primarno naravnana k vzpostavitvi kakovostnega
življenjskega okolja za ogrožene rastlinske in živalske vrste ter
prvovrstnega rekreacijskega prostora, namenjenega prebivalcem
in dnevnim turistom.
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Slika 83: Širša zasnova območja - shematski prikaz poti (kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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ZASNOVA POTI IN ZNAČILNI PREREZI Z REŠITVAMI

V naslednjih prostorskih prerezih so prikazane rešitve ureditve
rečnega in obrečnega prostora. Povzete so po DPN 2011.
Prostorskim prerezom so dodane načrtovane pešpoti in kolesarske
poti.
7.1

OBMOČJE LETUŠA IN REČICE OB PAKI

Slika 84: Lokacija prereza

Slika 85: Rešitve ureditve prostora v prerezu na območju Letuša in Rečice ob Paki
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OBMOČJE MALIH BRASLOVČ IN PARIŽELJ

Slika 86: Lokacija prereza

Slika 87: Rešitve ureditve prostora v prerezu na območju Malih Braslovč in Pariželj
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OBMOČJE POLZELE IN TOPOVELJ

Slika 88: Lokacija prereza

Slika 89: Rešitve ureditve prostora v prerezu na območju Polzele in Topovelj
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OBMOČJE LOČICE OB SAVINJI

Slika 90: Lokacija prereza

Slika 91: Rešitve ureditve prostora v prerezu na območju Ločice ob Savinji
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DOSTOPI DO REKE IN UREDITEV PARKIRIŠČ

Zasnovo določajo kolesarska pot, pešpot in učna pot. Dostop do
javnega potniškega prometa je v tem delu zelo okrnjen, zato bi se
na območju, kjer se pričakuje večje število obiskovalcev, uredila
parkirišča, ob njih pa drogi, kamor bi lahko obiskovalci parkirali
svoja kolesa. Parkirišča in kolesarnice so načrtovani po standardih,
ki jih opredeljuje Zimermann (2015).

Slika 92: Načrtovanje parkirišč

Uredili bi se tudi dostopi do reke, in sicer v naselju Letuš, ob
sotočju Savinje in Pake, pri Preserskih jezerih, na Polzeli, v
Topovljah ob učni poti ter ob športnorekreacijskem prostoru na
Bregu pri Polzeli.
Razdalja celotne pešpoti je zahtevna, zato ob poti uredimo
počivališča s klopmi in razgledom na obrečno krajino.
Načrtovana je tudi ptičja opazovalnica.

Slika 93: Shema načrtovanih počivališč in parkirišč ter dostopov do reke (kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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PODROBNOSTI POČIVALIŠČA

Ob pešpoti se na razdalji približno pol kilometra uredijo
počivališča, ki so namenjena počitku in opazovanju narave.
Sestavni deli so dve klopi, svetilka in koš za smeti. Na počivališčih,
kjer je v neposredni bližini tudi kolesarska pot, se uredi prostor,
kjer lahko kolesarji parkirajo kolesa. Senco dajejo drevesa, ki so
zasajena ob počivališču.
Postavile bi se svetilke, ki so samooskrbne s sončno energijo. Pot
je široka 3 m. Klopi in koš za smeti so iz betonske osnove, kot
dodatek so uporabljeni leseni deli (naslonjala, sedišče, okvir koša
za smeti).

Slika 94: Podroben prikaz počivališča
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10 DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje zasnove je povezano s kolesarsko potjo in pešpotjo. Na
območjih aktivnosti in na urbaniziranih območjih bi se organizirale
še dodatne aktivnosti. Te bi bile predstavljene na informacijskih
tablah, kar bi obiskovalcem olajšalo orientacijo po prostoru.

Slika 95: Shema razporeditve programov v prostoru (kart. podlaga: viri v pogl. 1.3)
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10.1 OBMOČJE NA LEVEM BREGU SAVINJE
Letuš je naselje na obeh bregovih Savinje. Po podatkih SURS-a
(2018) iz leta 2018 v naselju živi 853 prebivalcev. Večina aktivnega
prebivalstva se dnevno vozi na delo v druge kraje, zato so
načrtovane aktivnosti v tem delu namenjene sproščanju in
rekreaciji. Poleg pešpoti in kolesarske poti bi se uredil dostop do
reke, vse do prodišča. Ob dostopu do reke bi se na zgornji terasi
uredila počivališča z dodano vegetacijo, ki bi nudila poletno senco.
Na zgornji terasi reke bi se uredilo parkirišče za avtomobile in
kolesa. Postavila bi se tudi fitnes na prostem in otroško igrišče. Na
območju bi stala informativna tabla, ki bi obiskovalcem olajšala
orientacijo v prostoru.

Slika 96: Prikaz lokacije
Slika 97: Prostorski prikaz rešitve v naselju Letuš

Slika 98: Prerez a - območja v Letušu

Celinšek E. Krajinskoarhitekturna zasnova obrečnega prostora reke Savinje od Letuša do Ločice ob Savinji. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2020

49

Slika 99: Tloris podrobnega prikaza rešitve v Letušu
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10.2 PROSTOR OB PRESERSKIH JEZERIH
Z analizo programov v prostoru je bilo ugotovljeno, da je na
območju le en manjši kamp, ki omogoča kampiranje samo v
poletnih mesecih. Z občinskim prostorskim načrtom so v
Braslovčah sicer že načrtovali prostor za kampiranje. Preserske
ribnike obiskujejo rekreativni ribiči in sprehajalci. Tam že stoji
objekt, v katerem je sedež Ribiške družine Šempeter, v zgornjih
prostorih pa deluje restavracija. Del stavbe je trenutno zapuščen.
V tem delu bi se lahko uredila recepcija za kamp, ki bi se umestil
severno od Preserskih jezer na zgornjo teraso reke, kjer bi bil varen
pred poplavami. Prostor bi uredili z lesenimi obodi, v katere bi
lahko obiskovalci postavili svoje šotore. Na voljo bi bili tudi
priključki za avtodome oziroma prikolice. V recepciji kampa bi se
uredila tudi kolesarnica za izposojo koles. Preserski ribniki so
izhodiščna točka za krajšo krožno pot Letuš–Podvin–Polzela–
Preserje. Na območju bi se uredila še parkirišče in dostop do reke
vse do prodišča. Ob prostoru za kampiranje bi se uredilo tudi
manjše otroško igrišče ter nekaj fitnes naprav ob sprehajalni poti.

Slika 102: Prostorski prikaz rešitve na območju ob Preserskih jezerih
Slika 100: Prikaz lokacije

Slika 101: Prerez b - območje ob Preserskih jezerih

Celinšek E. Krajinskoarhitekturna zasnova obrečnega prostora reke Savinje od Letuša do Ločice ob Savinji. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2020

51

Slika 103: Tloris podrobnega prikaza rešitve ob Preserskih jezerih
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10.3 UČILNICA NA PROSTEM IN PTIČJA OPAZOVALNICA V
TOPOVLJAH
Območje je zaradi svojih izjemnosti in redkosti zavarovano z
različnimi varstvenimi režimi. Prav je, da se obiskovalci zavedajo,
da je območje ranljivo, in da vedo, katere vrste ptic je še posebej
vredno varovati in zakaj. V Topovljah bi se uredila učilnica na
prostem, kamor bi lahko prihajale različne skupine učencev. Vzdolž
reke bi se ponekod pot razširila in tam bi stale informacijske table
ter klopi. Južneje od učilnice na prostem, pa bi ločeno od pešpoti
vodila tudi pot, ki bi bila obdana z lesenimi stebri, od koder bi
lahko obiskovalci opazovali ptice, ki so v tem delu prisotne.
Parkirišče za avtomobile in kolesa bi umestili ob regionalni cesti,
od koder vodi pot do območja.

Slika 105: Prikaz lokacije

Slika 104: Prerez c - območje v Topovljah

Slika 106: Prostorski prikaz rešitve ptičje opazovalnice
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Slika 107: Tloris podrobnega prikaza rešitve območja v Topovljah
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10.4 OBMOČJE NA BREGU PRI POLZELI
Na Bregu pri Polzeli športni park z nogometnim in teniškim
igriščem že obstaja. V neposredni bližini je tudi ranč Vinnetou, kjer
imajo obiskovalci možnost jezdenja konj. V tem delu bi se uredil
dostop do reke s postavitvijo počivališč vse do prodišča reke.
Postavili bi tudi manjše otroško igrišče, fitnes na prostem ter
izposojevalnico koles. Tukaj bi bila izhodiščna točka za krajšo
krožno kolesarsko pot Breg pri Polzeli–Ločica ob Savinji–Orla vas–
Parižlje–Polzela.

Slika 108: Prikaz lokacije

Slika 110: Prostorski prikaz rešitve na Bregu pri Polzeli

Slika 109: Prerez d - območje v Orli vasi in na Bregu pri Polzeli
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Slika 111: Tloris podrobnejšega prikaza rešitve območja v Orli vasi in Bregu pri Polzeli
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11 RAZPRAVA IN SKLEPI
Državni prostorski načrt za poplavno varnost Savinje je projekt, ki
zajema mnenja različnih strok in se osredotoča na povečanje
poplavne varnosti, cilj magistrskega dela pa je k temu dodati še
krajinskoarhitekturno ureditev prostora ob Savinji.
Poti ob reki bližnjim prebivalcem že sedaj predstavljajo možnost
za rekreacijo, poleg tega pa sta Savinja in območje ob njej
življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam, ki so
ogrožene in jih je treba varovati. Drugi cilj magistrske naloge je bil
upoštevanje območij varovanja narave.
Glede na naravovarstvene značilnosti je območje razdeljeno na:
najbolj vredno območje, vredno območje, manj vredno območje
in razvrednoteno območje. Na podlagi analiz in terenskih ogledov
so bila območja določena glede na stopnjo vrednosti. Nato so bili
v prostor umeščeni programi tako, da sta hkrati upoštevana
rekreacijski in naravovarstveni potencial.
Nastala je zasnova, ki nudi obiskovalcu kakovosten prostor za
preživljanje prostega časa. V urbanizirana območja so bile
umeščene razne aktivnosti, medtem ko se na območju z visoko
naravovarstveno aktivnostjo rekreacijske poti umaknejo, v
vmesnih delih pa je obiskovalcu na voljo še informacijski vir in
opazovanje narave.
Ugotovljeno je bilo, da so državni in občinski prostorski načrti
sestavljeni iz tehničnih rešitev, ki so sicer res preplet različnih
strok. Ob tem pa s krajinskoarhitekturno zasnovo dobimo prostor,
ki združi tehnične rešitve in ljudem zagotavlja boljši življenjski
prostor. Kot navaja Zakon o urejanju prostora (ZUreP2) je krajinska
zasnova namenjena usmerjanju in podrobnejši določitvi
prostorskega razvoja na posameznih območjih v krajini. V zakonu
je opredeljeno, da je krajinska zasnova zahtevana kot ena izmed
strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih načrtov le v določenih
primerih, zato bi rada poudarila, da je pomemben faktor pri
pripravi vseh prostorskih načrtov.
Menim, da bi krajinskoarhitekturne rešitve, kot jih predlaga
magistrska naloga, že morale biti vključene v vse državne in

občinske prostorske načrte. Ob njihovi realizaciji bi namreč
zmanjšali posege v naravo in prebivalcem hkrati uredili boljši
življenjski prostor.
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12 POVZETEK



Magistrsko delo obravnava območje ob reki Savinji od Letuša do
Ločice ob Savinji. Primarni problem na tem območju je poplavna
ogroženost, ki jo rešuje državni prostorski načrt. Sekundarne
probleme rešuje magistrsko delo, ki s krajinskoarhitekturno
zasnovo povečuje možnosti za boljši življenjski prostor.



Predlagana celostna zasnova prenove obravnavanega območja
upošteva področja možnega poplavljanja, predvidenega po
državnem prostorskem načrtu, naravovarstveni vidik in
športnorekreacijski vidik območja. Vključuje premišljeno
umestitev novih in ureditev obstoječih programov.



V prvem delu naloge sta opredeljena termina rekreacija v naravi
in obvodna rekreacija. Predstavljena sta primera dobre prakse ob
reki Isar v nemškem mestu München ter območje ob Kamniški
Bistrici. Nato sledi inventarizacija prostora, s katero so bile
ugotovljene naravne značilnosti prostora, kot so oblikovanost
površja, trenutna raba tal, zavarovanje območja ter poplavna
ogroženost. Prostor je tipično rečni v srednjem toku, kjer je široka
poplavna ravnica s kmetijskimi površinami. Preučevanju območja
je sledil še pregled državnega in občinskih prostorskih aktov.
Cilj magistrskega dela je bil ob upoštevanju naravovarstvenih
značilnosti v območje umestiti športnorekreacijsko dejavnost, na
najbolj ranljivih območjih pa obiskovalce preusmeriti na
ustreznejše poti. Analiziranih je bilo kar nekaj športnorekreacijskih
programov v obrečnem prostoru. Nekaterim od njih je manjkala
celotna zasnova oziroma vključenost v prostor. Sledile so širše
analize dostopnosti in zaznavnosti prostora ter problemov in
potencialov. Ker je prostor zelo obširen, je bil analiziran tudi po
naslednjih manjših sektorjih: območje Letuša, območje Preserij in
Podvina, območje Pariželj in Polzele, območje Topovelj in Brega pri
Polzeli ter območje Orle vasi in Ločice ob Savinji. Podrobnejša
analiza je pokazala, kje so že obstoječe poti, ki jih prebivalci
uporabljajo, ter katere izmed njih so že ali niso urejene. Ob
snovanju je bila upoštevana tudi ranljivost prostora. Celoten
prostor se je na podlagi terenskih ogledov in predhodnih analiz
zato razdelil na bolj vredna, vredna, manj vredna in razvrednotena
območja. Na osnovi teh ugotovitev so bila zbrana izhodišča za
urejanje:
 območje predstavlja ranljiv prostor, ki ima hkrati ogromen
potencial za razvoj športnorekreacijskih dejavnosti,
 pestrost rastlinskih in živalskih vrst, ki jih je treba varovati,





ureditev programov ob Savinji tako, da prenesejo višjo
vodno gladino,
umestitev programov v prostor tako, da so upoštevana
zavarovana območja in je poskrbljeno za nemoteno
gibanje obiskovalcev,
ureditev točk pasivne rekreacije (opazovanje vode,
narave, posedanje) na mestih, kjer zavarovana narava ne
bi prenesla aktivne rekreacije in večjega obiska,
reka
Savinja
naj
predstavlja
hrbtenico
športnorekreacijskega programa, medtem ko se nanjo
pripnejo drugi programi,
ureditev dostopov in parkirišč.

V zadnjem delu je predstavljena zasnova, ki je rezultat rešitev,
povzetih iz analitičnega dela. Širša zasnova sestoji iz pešpoti,
kolesarske poti in dela, na katerem je poudarek na učni oz.
izobraževalni funkciji. Dodana so počivališča ob reki,
postavljena približno na vsakih 500 m. Prav tako se predvideva
ureditev dostopov do reke in parkirišč na strateških točkah.
Podrobnejša zasnova je osredotočena na območje v Letušu,
kjer so otroško igrišče, fitnes na prostem ter počivališča ob
reki. V Preserjih je načrtovan prostor za kampiranje ter tribuna
ob Preserskih jezerih. Športni prostor na Bregu pri Polzeli ima
velik potencial, zato se na podlagi celostne zasnove tam
predvideva športni park z navezavo na počivališče ob Savinji.
V Topovljah je naravovarstvena funkcija večja, zato se v tem
delu postavi ptičja opazovalnica ter uredi učilnica na prostem
za obiske manjših skupin iz bližnjih institucij, s poučno vsebino
pa se lahko s pomočjo informacijskih tabel seznanijo tudi
mimoidoči obiskovalci.
Končni rezultat je celostna zasnova prenove in ureditve
območja, ki nudi boljši življenjski prostor za okoliške prebivalce
in privablja turiste v vseh letnih časih.
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