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Predgovor

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove so nastala na podlagi
pobude Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) z
namenom podati usmeritve in priporočila, ki bi bila v pomoč pri izdelavi
prostorskega dokumenta urbanistične zasnove1 (v nadaljevanju UZ). UZ
je skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v
nadaljevanju ZUreP-2) obvezna strokovna podlaga tako za regionalno,
kot tudi za lokalno raven prostorskega načrtovanja.
Osnovni namen UZ je podati dolgoročne2 usmeritve za prostorski razvoj
mest in mestnih naselij in usmeritve za njihovo urbanistično urejanje in
izvedbeno regulacijo.
Priporočila so sestavljena iz treh vsebinskih sklopov. Prvi sklop
predstavlja uvodni del, kjer so opredeljeni vloga, namen, cilji in izhodišča
za izdelavo UZ ter predstavljena metodologija priprave UZ s strukturo
podrobnejše vsebine. V drugem sklopu, ki je vsebinsko najbolj obsežen,
so navedena podrobnejša priporočila za pripravo predlaganih vsebin UZ
in predstavljena na testnem primeru Škofje Loke. V tretjem sklopu se
vsebina nanaša na zaključni del, kjer so nanizane priloge in uporabljeni
viri in literatura.

1

Na podlagi razveljavljenega Zakona o prostorskem načrtovanju so izdelani urbanistični načrti (UN).

2

V UZ dolgoročen prostorski načrt pomeni dobo trajanja od 10 do 20 let, srednjeročni prostorski načrt pa za obdobje 5-ih let.
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1.1.

Vloga, namen, izhodišča
in usmeritve za izdelavo
UZ

Vloga in namen

Izhodišča in usmeritve za izdelavo UZ

UZ je obvezna strokovna podlaga za pripravo regionalnega prostorskega
plana (RPP), občinskega prostorskega plana (OPP) in občinskega
prostorskega načrta (OPN) za območja mest in drugih urbanih naselij. UZ
se lahko izdela tudi za druga naselja, kjer je zaradi posebnega interesa ali
nasprotujočih si interesov to potrebno.

▪

UZ je dokument, ki naselje obravnava celovito z vseh razvojno
pomembnih vidikov in na podlagi njih poda temeljne usmeritve za
dolgoročni prostorski razvoj naselja ter usmeritve za urbanistično urejanje
in izvedbeno regulacijo.
UZ obravnava prostorski vidik družbeno-gospodarske vizije1 in strategije
razvoja mest in drugih razvojno pomembnih naselij. Naloga UZ je
zagotoviti organizacijski načrt za uresničevanje razvojnih teženj in pobud
družbe v prostoru ter opredeliti konkretne usmeritve za nadaljnje
aktivnosti na področju urejanja prostora in gradnje.
UZ je skladno s stopnjo podrobnosti podlaga za izdelavo (1) strateških
prostorskih aktov (RPP, OPP) z usmeritvami za dolgoročni, celovit in
vzdržen razvoj naselja in (2) izdelavo izvedbenih prostorskih aktov (OPN,
OPPN) s temeljnimi usmeritvami za skladno urbanistično urejanje in
izvedbeno regulacijo urbanega prostora. Stopnja podrobnosti izdelave
oziroma odnos med strateškimi in izvedbenimi vsebinami je odvisna od
specifike vsakega naselja (pomena naselja v omrežju naselij oz. v regiji,
velikosti, razvojnih potencialih ipd.).

1

Vizija razvoja občine temelji na razvojnih vizijah med katere sodijo Strategije razvoja
občine, Trajnostne urbane strategije, ipd.
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▪

▪
▪

UZ naj bo enovit temeljni dokument2, ki vsebuje strateške usmeritve
za celovit dolgoročni prostorski razvoj naselja naselij in usmeritve za
izdelavo izvedbenih prostorskih aktov,
UZ naj temelji na s (konsenzom) sprejeti programski viziji družbenogospodarskega razvoja mestne skupnosti/občine, za katero se
dokument pripravlja (naselju je treba določiti identiteto, ki
opredeljuje smeri razvoja in sektorske zadolžitve v srednjeročnem in
dolgoročnem planskem obdobju),
v postopku priprave naj se prepletata strateški in izvedbeni vidik,
nove UZ naj kvalitativno in vsebinsko nadgrajujejo urbanistične načrte
(UN), izdelane v sklopu priprave OPN. Pri tem naj se upošteva:
o uskladitev z novimi predpisi,
o strateške razvojne usmeritve,
o nove družbeno-ekonomske razmere in potrebe,
o okoljske izzive in razvojne omejitve,
o UZ naj se uredi kot samostojen elaborat, ki se revidira na
najmanj 10 let z namenom, da se zagotovi stalno spremljanje
izvajanja UZ z analizo vplivov večjih/pomembnejših posegov
v prostor na zasnovo širšega ali ožjega območja. UZ naj se
revidira tudi v primeru vseh pomembnejših sprememb
usmeritev UZ, ki imajo vpliv na prostorski razvoj naselja in
njegovega gravitacijskega območja.

ZUreP-2 sicer omogoča izdelavo UZ ločeno za RPP / OPP ter za OPN, vendar ni smotrno
deliti elaborat UZ po vsebini in stopnji podrobnosti, saj so številne usmeritve hkrati
strateške in izvedbene.
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1.2.

Metodologija za
izdelavo UZ

Metodološka izhodišča

▪

Definicija vsebine UZ po ZUreP-2
63. člen ZUreP-2 za UZ navaja slednje:

▪

»1) Urbanistična zasnova je namenjena analizi obstoječega stanja v
prostoru, prepoznavi omejitev, potreb in kvalitet, ter usmerjanju in
podrobnejši določitvi urbanistično-arhitekturnega razvoja naselja.

▪

(2) Urbanistična zasnova opredeli naslednje vsebine:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

okvirno ureditveno območje naselja,
okvirno območje za dolgoročni razvoj naselja,
usmeritve za razporeditev dejavnosti znotraj naselja z morebitnimi
vplivi na sosednja območja,
način razvoja naselja oziroma njegovih delov,
omrežje gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture,
območja javnih površin,
območja prepoznavnih značilnosti v prostoru,
razvrednotena območja in način njihove nove ureditve,
območja prenove,
zeleni sistem naselja,
območja, za katere se pripravi urbanistično-arhitekturni natečaj,
usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje (npr.
morfologija in tipologija pozidave, gabariti, volumni, gradbene linije);
usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne
dediščine, doseganje energetske učinkovitosti in trajnostne rabe
naravnih virov
program ukrepov z usmeritvami za njihovo izvajanje.

(3) Urbanistična zasnova se glede vsebine in stopnje podrobnosti obdelave
rešitev ustrezno prilagodi vrsti, vsebini in namenu prostorskega akta, za
katerega se pripravlja."
Vsebine UZ in KZ se lahko izvedejo v skupni strokovni podlagi, če je to
glede na obravnavano območje smiselno (62. člen ZureP-2).
Izdelava UZ temelji na naslednjih izhodiščih:
▪ temeljna izhodišča izdelave UZ so vizija in strategija razvoja na
regionalni in lokalni ravni, analize možnosti dolgoročnega razvoja ter
primerjalne prednosti in omejitev na ravni naselja, občine in regije,
▪ upoštevati celovitost načrtovanja oziroma povezanost prostorskega,
gospodarskega in socialnega razvoja na območju naselja, občine in
regije,

3

▪
▪
▪
▪

▪

upoštevati kontinuiteto prostorskega načrtovanja, izhodišča izdelave
UZ so veljavni prostorski akti, nadgrajujejo in dopolnjujejo naj se
relevantne vsebine, strokovne podlage in druga dokumentacija,
zagotoviti vsebinsko celovito zasnovo dolgoročnega prostorskega
razvoja naselja, kakor tudi s tem povezane in na ravni naselja skladne
usmeritve za regulacijo prostora,
pri določitvi vsebine UZ upoštevati specifiko razvoja in zahtevnosti
urejanja posameznih naselij ter določiti (minimalno) vsebino in obliko,
pri pripravi UZ naj se smiselno upoštevajo tudi možnosti variantnih
rešitev (tudi na regionalni ravni),
upoštevati nove razvojne usmeritve oziroma spremenjene razvojne
pogoje z ustrezno dopolnitvijo UZ,
upoštevati klimatske spremembe (poplave, suša) in potresno
ogroženost številnih območij Slovenije,
opredeliti
nabor
obveznih
temeljnih
izhodišč
državnega/občinskega/mestnega pomena, ki se upoštevajo pri
pripravi in uresničevanju UZ,
opredeliti usmeritve za urejanje območij, ki so zaradi svojih varovalnih
in drugih funkcij vključena v UON, vendar se jim namenska raba ne
sme spreminjati.

Temeljna načela prostorskega načrtovanja v procesu izdelave UZ:
▪ upoštevanje načela vzdržnega razvoja in integralnega pristopa, ki
narekuje ravnovesje med socialnim, gospodarskim, prostorskim in
okoljskim vidikom razvoja človeške družbe,
▪ osredotočanje na realizacijo vizije in ključnih ciljev razvoja naselja,
▪ poudarek na notranjem razvoju naselja: prednostno naj se razvoj
naselja usmerja na nezadostno izkoriščena urbana območja in
območja, ki so potrebna prenove3,
▪ integralno obravnavanje vsebin, pristop od celote k detajlom,
poudarek na medsebojnih odnosih prostorskih sistemov ter
posameznih delov do celote,
▪ neločljivosti funkcije in forme – oblikovanje prostora v UZ izhaja iz
jasne programske vizije razvoja naselja,
▪ praktičen pomen UZ, ki naj vodi v realizacijo razvojnih projektov.
Načela kvalitetne in vzdržne rasti naselja:
▪ načrtovanje prostora naj temelji na celovitem, premišljenem,
strateško usmerjenem urejanju prostora in naj se izogiba parcialnim
posegom v prostor,
▪ upoštevanje novih okoljskih izzivov: klimatske spremembe,
zagotavljanje ekološkega ravnovesja, upoštevanje Evropskega
zelenega dogovora ipd.,

Temeljna usmeritev Strategije razvoja Slovenije 2004 in osnutka SPRS 2050.
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▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪

krepitev strukturne čitljivosti in funkcionalnosti urbanega tkiva, jasen
odnos delov naselja do celote, vključno z glavnimi urbanimi potezami,
analiziranje uresničevanje ciljev UZ, opredelitev problemov in rešitev
ipd.,
krepitev socialnih, estetskih in ekoloških kvalitet urbanega prostora in
njegovih funkcij, ki naj prebivalcem naselja zagotovijo kvalitetno
bivalno okolje z jasno izoblikovano identiteto,
krepitev policentrične strukture in lokalne identitete v primeru večjih
naselij, ki ima poleg močnega središča naselja tudi močne lokalne
centre, kot glavne nosilce oskrbe prebivalstva in identifikacijske
točke,
krepitev prostorskega prepletanja bivanja in dela oziroma dejavnosti
– za bogatenje urbanega življenja in skrajšanje vsakodnevnih poti,
razporejanje dejavnosti v prostoru na način, da se zmanjša potreba
po motoriziranih vožnjah, da se vzpostavi kvaliteten in javno
dostopen odprti prostor,
prepletanje grajenih struktur, kvalitetnih javnih prostorov in zelenega
sistema ter navezovanje na zaledje,
jasno definiran rob naselja oz. razmejitev med urbanim in ruralnim
prostorom.

Proces izdelave UZ
Proces izdelave UZ sledi procesnim korakom posamezne faze priprave,
izdelave in izvajanja UZ.

Merila za izdelavo UZ
UZ naj se pripravi za naslednja naselja:
▪ mesta,
▪ naselja mestnega značaja,
▪ občinska središča,
▪ naselja, v katera se na podlagi vizije oz. novih razvojnih možnosti (na
regionalni ali občinski ravni) usmerja pomembnejši razvoj urbanih
dejavnosti,
▪ druga naselja, kjer je treba razreševati večje interese v prostoru, ki so
pomembna za regionalni/lokalni razvoj,
▪ druga ureditvena območja s specifičnimi dejavnostmi (turizem,
zdravilišča...).
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Usmeritve za določanje ureditvenega območja
naselja in območja za dolgoročni razvoj naselja
Izhodišča
Skladno 63. členom ZUreP-2 opredeli v UZ okvirno ureditveno območje
naselja (UON) in okvirno območje za dolgoročni razvoj naselja (ODRN).
Znotraj UON in ODRN so prostorske ureditve prednostno namenjene
razvoju urbanih dejavnosti.
Skladno s 25. členom ZUreP-2 se UON določi na podlagi: 1) strukture
naselja glede na namembnost površin, izkoriščenost prostora in
urbanistično oblikovalske usmeritve; 2) družbenih in gospodarskih
potreb; 3) veljavnih pravnih režimov; 4) podatkov iz evidence stavbnih
zemljišč.

Priporočila
Temeljno izhodišče za določitev UON in ODRN je območje naselja v sestavi
veljavnem OPN oziroma UN v njegovi sestavi.
Opredelitev UON in ODRN poteka postopoma v procesu izdelave UZ, v
analitični fazi in v fazi zasnove celovitega razvoja naselja:
▪

▪

Meja ureditvenega območja naselja je določena tako, da jo je mogoče (v
OPN) grafično prikazati v zemljiškem katastru.

V analitični fazi se oblikuje območje obdelave UZ, ki praviloma zajema
širše območje naselja (ne le območje izdelanega UN). Analizira se
stanje, razvojne potrebe (tudi na regionalni ravni ), pogoji in možnosti
širitve naselja skladno z vizijo in cilji dolgoročnega razvoja (tudi v
variantah), upošteva se kontinuiteta urbanistično-arhitekturnega
razvoja, morfologija, preverja se smiselnost zraščanja z obrobnimi
naselji itd..
Znotraj (analiziranega) območja UZ se v fazi izdelave zasnove opredeli
okvirno UON in ODRN z upoštevanjem:
(1) soodvisnosti vseh urbanih sistemov,
(2) prostorskih razvojnih potreb vseh uporabnikov prostora,

Skladno z 28. členom ZUreP-2 28 je ODRN območje, rezervirano za
prihodnjo širitev UON, zemljišča znotraj njega ohranijo namensko rabo
prostora, dokler se jim za namen širitve naselja ne določi ustrezna
namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji. Za dolgoročni
razvoj naselja se določijo tista zemljišča, ki so (1) v neposredni bližini
območja naselja in večinoma še niso namenjena poselitvi, (2) so z vidika
trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja kmetijskih zemljišč, varstva
okolja, ohranjanja narave, varovanja gozdov ali varstva kulturne dediščine
manj pomembna, (3) je na njih dolgoročno smiselna funkcija poselitve,
upoštevaje kriterijev za razvoj urbanih dejavnosti.

(3) primerjalnih prednosti in omejitev razvoja v prostoru,

▪

▪
▪

▪

Okvirni kriteriji za opredelitev ODRN
Temeljni kriterij za opredelitev območja širitve naselja so strateška
programska izhodišča in sprejeta vizija dolgoročnega razvoja naselja ter
preverjeno nezadostna razpoložljiva stavbna zemljišča v UON. Upoštevajo
naj se (1) dolgoročna zasnova namenske rabe in organizacije dejavnosti
na območju celotnega naselja in odnos do UON, (2) vrsta in obseg
načrtovanih dejavnosti, (3) globalna ocena faznosti in obsega urejanja
stavbnih zemljišč, (4) upoštevajo naj se tudi možne variantne rešitve,
povezane s strategijo razvoja na regionalni in lokalni ravni.

(4) funkcioniranja posameznih dejavnosti in naselja kot celote,
(5) urbanistično-arhitekturne značilnosti naselja, drugih kvalitet in
determinant razvoja v prostoru,
(6) faznosti razvoja ter drugih relevantnih kriterijev. Opredelijo se
optimalna sklenjena razvojna območja za srednjeročno obdobje
(UON) in dolgoročni razvoj (ODRN).

Okvirni kriteriji za opredelitev površin ODRN (strateška / dolgoročna
širitev naselja):
▪

▪

Okvirni kriteriji za opredelitev UON
Splošni kriteriji za opredeliti okvirnih razmejitev UON in ODRN
Za opredelitev okvirnih mej območij za UON in ODRN se upoštevajo
predvsem v naravi razvidne meje in razmejitve :
▪
▪
▪

▪
▪

▪

naravne meje (relief, vode,...),
ustvarjene meje, ki omejujejo širitev in funkcijo naselja (avtocesta,
železnica, daljnovod, vodnogospodarska ureditev ipd.),
obstoječe in načrtovane prostorske ureditve državnega pomena, ki
ovirajo razvoj naselja, vključno z režimi v varstvenih pasovih (npr.
jedrska elektrarna, daljnovodi visokih napetosti ipd.),
veljavni pravni režimi (prepoved ali pogoji poseganja na določena
območja npr. območja varstva narave, varstva vodnih virov ipd.),
struktura naselja, zaokrožitev namenske rabe dejavnosti na robovih
naselja, meja naj sledi značilnostim naselja oz. zaokroža nove urbane
ureditve,
zemljiška parcela (npr. meje pozidanih stavbnih zemljišč, meje
prostorskih pravnih režimov ipd.).

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

s projekti podprte in (vsestransko preverjene) pobude investitorjev in
drugi ustrezni kriteriji za smiselno zaokrožitev in / ali razširitev
stavbnih zemljišč,
zeleni sistem kot povezovalni element odprtih in grajenih prostorov v
naselju in njegovem obrobju,
zelene površine, ki nimajo statusa stavbnega zemljišča v funkciji
kakovosti bivanje v naselju (urbani gozdovi, enklave kmetijskih
zemljišč),
racionalnost opremljanja stavbnih zemljišč (podlaga ekonomski
elaborat).

Pri opredelitvi potrebnih razvojnih površin znotraj UON naj se (poleg
splošnih kriterijev za razmejitve) upošteva količinsko in časovno usklajeno
zagotavljanje stavbnih zemljišč. Za želeno usmerjanje razvoja poselitve v
UON naj se pri določitvi razmejitev upoštevajo površine za razvoj urbanih
dejavnosti vsaj v srednjeročnem obdobju.
Okvirni kriteriji za opredelitev površin UON (izvedbena raven, razvoj v
srednjeročnem obdobju) so:
▪
▪
▪
▪
▪

obstoječe območje naselja (območje notranjega razvoja, zapolnitve,
prenova, sanacija...),
obstoječa nepozidana stavbna zemljišča,
smiselna zaokrožitev stavbnih zemljišč za razvoj / širitev obstoječih in
novih urbanih dejavnosti,
smiselna zaokrožitev funkcionalno in / ali urbanistično-arhitekturno
enovitih območij,
območja izdelanih, še nerealiziranih OPPN,

▪

▪
▪
▪

▪

ODRN pravilom predstavlja kontinuiteto urbanega razvoja naselja
(navezava na UON oz. posamezne dele, skladno z bodočo rabo in
navezavo na fizične strukture );
načrtovana bodoča raba / dejavnost mora biti skladna z identiteto
naselja, urbanistično-arhitekturnimi in krajinskimi vrednotami v
vplivnem območju in drugimi determinantami urbanističnega razvoja;
upošteva naj se sinergija z obstoječimi dejavnostmi (doponjevanje
dejavnosti, krožno gospodarstvo, kompatibilnost dejavnosti v
vplivnem območju);
upošteva naj se navezava na zeleni sistem kot povezovalni element
odprtih in grajenih prostorov UON in ODRN;
upošteva naj se racionalna navezanost na obstoječe in načrtovane
prometne sisteme in ostalo GJI;
upoštevajo naj se s projekti podprte in (vsestransko preverjene)
pobude investitorjev in kriteriji za racionalno umestitev dejavnosti v
prostor (z možnostjo faznega razvoja);
za določitev okvirne meje ODRN je v primeru večjih rezervacij
prostora smiselno izdelati idejno dispozicijo ključnih determinant
organizacije prostorskih ureditev.
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Uvod

1.3.

Vsebina UZ

Vsebina UZ in testni
primer

Vsebina UZ se prilagodi velikosti in specifiki urbana naselja za katerega se
dokument izdeluje.

Vsebina izdelave UZ je razdeljena v tri glavne skupine, ki so hkrati faze
razvojnega procesa: razvojna vizija in strokovna izhodišča, analiza in
vrednotenje, zasnova in sinteza.

Vsebina posameznih tematskih sklopov UZ
Struktura izdelave in vsebina vseh tematskih sklopov
»priporočil« sledi strukturi, prikazani v shemi.

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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Uvod

Oblika elaborata UZ
▪
▪
▪
▪
▪

UZ je enovit dokument, ki vsebuje strateške usmeritve za celovit
dolgoročni razvoj in temeljne usmeritve za izvedbeno regulacijo
zaradi preglednosti in celovitosti vsebine naj bo UZ samostojen
elaborat,
UZ vsebuje besedni in kartografski del,
analitični del UZ je sestavina elaborata UZ,
vse izdelane strokovne podlage in študije so priloga UZ.

2.

3.

4.

Vloga naselja v širšem prostoru

III.
1.
2.

Zasnova prostorskega razvoja
Urbana struktura, okvirne razmejitve UON, ODRN, EUP,
Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora:
urbane dejavnosti in medsebojni odnosi: (1) stanovanja, (2)
družbene in oskrbne dejavnosti, (3) gospodarske dejavnosti,
Morfološka zasnova in razpoznavna struktura:
(1) morfološki model in značilni morfološki vzorci,
(2) omrežje javnih površin,
(3) usmeritve za urbanistično oblikovanje in regulacijo.
Zasnova zelenega sistema:
(1) tipologija zelenih površin in povezav z drugimi odprtimi
prostori,
(2) podpora javnemu zdravju, ekološko ravnovesje in pestrost.

3.

4.

IV.
1.

Zasnova javne gospodarske infrastrukture
prometna infrastruktura:
(1) cestni promet,
(2) železniški promet,
(3) vodni/pomorski promet,
(4) mirujoči promet,
(5) kolesarski, peš promet,
(6) javni promet.

Za testni primer UZ je bilo izbrano mesto Škofja Loka. Škofja Loka je
manjše mesto, ki je z vidika prostorskega načrtovanja po velikosti dovolj
veliko, s svojo urbano strukturo in raznolikim naborom dejavnosti pa
omogoča prikaz vsebin UZ, ki so predlagana v priporočilih za izdelavo UZ.
O Škofji Loki…

Zasnova poudarjenega varstva
- varstvo narave in kulturne dediščine,
- varstvo naravnih virov in okolja,
- varstvo pred posledicami naravnih in drugih nesreč.

Škofja Loka je staro srednjeveško mesto, ki leži ob sotočju
Poljanske in Selške Sore na prehodu Sorškega polja v Škofjeloško
in Polhograjsko hribovje. Ima status gospodarskega, kulturnega,
izobraževalnega in upravnega središča občine Škofja Loka.

VI.

Pomembnejša razvojna območja in program ukrepov za
izvajanje UZ
- nabor prednostnih razvojnih območij in projektov za
uresničevanje ciljev razvoja,
- finančna preveritev izvedljivosti razvojnih projektov,
- program ukrepov za izvajanje.

Škofja Loka je osrednje naselje in hkrati glavno zaposlitveno
središče z več kot polovico prebivalcev celotne občine (cca. 11.000
prebivalcev).

Okvirna vsebina besednega dela elaborata UZ

II.

Testni primer

V.

Vsebina elaborata UZ
I.
Uvod
(1) vloga in namen UZ,
(2) splošni cilji in izhodišča na državni/regionalni/občinski ravni,
(3) cilji, razvojna vizija in strategija razvoja naselja,
(4) izhodišča družbenoekonomskega in razvoja in usmeritve za izdelavo
UZ,
(5) metodološka izhodišča in postopek izdelave,
(6) izhodišča za uresničevanje in nadzor nad izvajanjem UZ:

komunalna infrastruktura:
- oskrba z vodo,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
- upravljanje z odpadki.
energetska infrastruktura:
- lokalni energetski koncept,
- oskrba z elektriko, oskrba s plinom, oskrba s toplotno energijo,
- oskrba z naftnimi derivati
telekomunikacijska infrastruktura.

Okvirna vsebina kartografski dela
Kartografski del UZ vsebuje
I. shematične prikaze, praviloma priložene besednemu delu;
II. naselje v širšem prostoru;
II. topografske tematske in zbirne karte v ustreznih merilih4;
- namenska raba prostora*;
- organizacija dejavnosti v prostoru*;
- morfološka zasnova, usmeritve za urbanistično-arhitekturno oblikovanje
in regulacijo;
- zeleni sistem*;
- promet*;
- gospodarska javna infrastruktura;
- varovana in zavarovana območja, nevarna območja;
- načini urejanja s PIA;
- prednostna razvojna območja in ukrepi
IV. idejne zasnove in drugi prikazi posameznih ključnih rešitev v
podrobnejšem merilu (lahko tudi v variantah)
*posamezne tematike se lahko smiselno združujejo, kot sestavina
kartografskega dela naj se izdela zbirna karta (npr. namenska raba,
organizacija dejavnosti v prostoru, zeleni sistem, prometno omrežje,
koridorji in površine pomembnejše GJI, ključna varovana in zavarovana
območja ipd.

Na področju gospodarskega razvoja, prevladuje industrija, dobro
zastopane pa so tudi storitvene dejavnosti.
Družbena javna infrastruktura z izobraževalnimi zavodi, športnimi
objekti, kulturnimi ustanovami in društvi ter omrežjem socialnih in
zdravstvenih storitev je dobro razvita.

Slika 1.3.1: Zasnova prostorskega razvoja Škofja Loka (vir: OPN Škofja
Loka)

4

Merila se prilagodijo tematiki in velikosti naselja: npr. prikaz naselja v širšem prostoru v
merilu 1:50.000, tematske in zbirne karte v merilu 1:5.000, 1:10.000 in druga ustrezna
merila; idejne zasnove ipd. so smiselne v merilu 1:2.000 ipd.
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Razvojna vizija in strokovna izhodišča
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Razvojna vizija in strokovna izhodišča

2.1.

Vsebina UZ

Razvojna vizija

Razvojna vizija in
strokovna izhodišča

Izhodišča
Osnovna naloga UZ je umestiti vizijo družbeno gospodarskega razvoja
lokalne skupnosti v prostor in podati usmeritve za prostorske posege, ki
iz tega sledijo. Za kvaliteto in uporabnost UZ je zato bistvenega pomena
predhodno izdelana vizija razvoja lokalne skupnosti.
UZ obravnava samo prostorski vidik strategije razvoja naselja splošno
vizijo razvoja pa si mora lokalna skupnost oblikovati sama: Kakšno mesto
si želimo? Kakšne so prednosti in slabosti naše skupnosti? Ali naj bo naša
skupnost mirna ali dinamična? Od česa bodo prebivalci živeli? Kaj je
gospodarska prioriteta – turizem, industrija ali oboje? Na kakšen način
bomo dosegali kakovost bivalnega okolja? Kako privabiti vlagatelje in
kakšnih vlagateljev si želimo? Kako okrepiti naše socialno okolje? S čim
bomo dosegali kakovost bivalnega okolja? Urbanisti urejamo prostor,
razvojni program pa določa lokalna skupnost. Občina mora vedeti kakšna
skupnost želi biti, kakšna naselja želi razvijati.
Vizija razvoja občine je skupen dogovor o njenem prihodnjem razvoju, ki
ga je potrebno oblikovati v tesnem sodelovanju stroke, javnosti,
gospodarstva in politike. Priprava vizije oz. strategije razvoja občine
mora potekati demokratično in transparentno, saj je konsenz med
prebivalci, zaposlovalci, nosilci razvoja ter upravo ključnega pomena za
njeno uspešno realizacijo.
Oblikovanje vizije oz. strategije razvoja lokalne skupnosti lahko v grobem
razdelimo na:
1. razumevanje stanja,
2. zasnova ciljnega stanja in
3. opredelitev ključnih projektov in dejavnosti, ki bodo pripeljali na
želeni cilj1.

obdobju, pokrije pa naj vsa tri osnovna področja trajnostnega razvoja:
(1) prebivalci in družbeno okolje; (2) gospodarstvo ter (3) okolje in
prostor.
Vizija opisuje želeno stanje, ki ga želi občina doseči v naslednjih letih.
Povezuje današnje mesto in njeno prihodnost. Razvojna vizija mora biti
kratka, jasna in natančna. Vizija mora biti realna, a obenem
motivacijska2, da spodbudi vodstvo občine, ustanove, občane in
poslovne subjekte k odgovornosti in izvedbi nalog, ki iz strategije
izhajajo. Vsebovati mora opredelitev konkretnih dejanj, ki bodo
pripeljala do zastavljenih ciljev.
V UZ se iz vizije in strategije razvoja povzamejo tisti cilji in programi, ki se
nanašajo na prostor mesta in zanje ponudijo urbanistične rešitve.

Strokovna izhodišča za izdelavo UZ
Pri strokovnih izhodiščih gre za več ravni strateških razvojnih
dokumentov, ki vplivajo na izdelavo UZ:
▪ svetovna raven
▪ evropska raven
▪ nacionalna raven
▪ regionalna raven
▪ lokalna raven

Svetovna raven
Agenda 21 (UNCED, 1992)3

Namen izdelave vizije in strategija razvoja lokalne skupnosti (občine) je
podati programsko podlago za izdelavo prostorskega vidika umeščanja
strategije razvoja lokalne skupnosti v prostor, kar UZ v principu je. Cilj UZ
je zagotoviti skladen razvoj socialnih, gospodarskih in okoljskih prvin na
urbanem prostoru mesta in njegovem vplivnem območju.

Agenda 21 je nastala na podlagi konference Združenih narodov o okolju
in razvoju (UNCED), ki je potekala v Rio de Janeiru leta 1992. Agenda
naslavlja štiri temeljne izzive: 1.) socialne in ekonomske razsežnosti
razvoja mest, ki vključuje med drugim tudi demografske vidike, zdravje
ljudi, trajnostni razvoj naselij in integracijo okoljskih vidikov pri razvojnih
odločitvah; 2.) varovanje in upravljanje z viri, kjer med drugim
poudarjajo pomen integriranega pristopa pri načrtovanju in upravljanju
naravnih virov; 3.) okrepiti vlogo nekaterih pomembnih deležnikov
(žensk, mladine, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, delavcev,
industrije) ter 4.) izzivi izvajanja prej omenjenih pristopov, predvsem v
smislu zagotavljanja finančnih virov, zbiranja podatkov, raziskav,…).

Priporočila

Agenda Habitat II, Deklaracija svetovnega zbora mest in lokalnih uprav
(Združeni narodi, Habitat, Carigrad 1996, prevod MOP, 1997)4

Takšna strategija razvoja je programsko izhodišče, ki ga lokalna skupnost
predloži izdelovalcu UZ.

Pred izdelavo UZ se zagotovi vizija in strategija razvoja lokalne skupnosti,
kot njeno programsko izhodišče. V svoji vlogi celovitega strateškega
razvojnega dokumenta naj poda ključne razvojne cilje občine v planskem
2

3
1
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Povzeto po Strategiji razvoja Občine Škofja Loka 2025+. Dokument sta izdelali podjetji
Razvojna agencija Sora d.o.o. in K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., junija 2014.

4

Povzeto po Strategiji razvoja Občine Škofja Loka 2025+.
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2015/10/istanbul-declaration.pdf
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Razvojna vizija in strokovna izhodišča
Poročilo je rezultat druge konference Združenih narodov o človekovih
naseljih in postavlja minimalne skupne temeljne vrednote o vprašanjih
razvoja mest in naselij ter stanovanjske oskrbe v luči globalizacijskih
procesov. Dokument naslavlja tudi vprašanje pravičnosti, revščine,
razporeditve bogastva, odnosov med spoloma, odnosov v relaciji mestopodeželje in mnogih drugih tematik. V dokumentu je človek postavljen v
središče skrbi za trajnostni razvoj in temelj dejanj pri izvajanju Agende
Habitat. Razvoj naselij ni zgolj tehnično načrtovalski, temveč je
poudarjen pomen razvoja mehanizmov in inštitucij, ki zagotavljajo
premagovanje sodobnih izzivov mest. Dokument dopolnjuje Agendo 21
združenih narodov iz Ria (1992).
Nova urbana agenda, Habitat III (Združeni narodi, Quito, 2016)5
Nova urbana agenda je dokument, ki je nastal za potrebe tretje
Konference Združenih narodov o stanovanjih in trajnostnem urbanem
razvoju (prva 1976, druga 1996), ki je definiral smernice za urbani razvoj
za naslednji 20 let. Nova agenda predlaga štiri mehanizme in sicer
celostni (integrativni) pristop (kot omenja že Leipziška listina), boljše
upravljanje mest, spodbujanje dolgoročnega in celostnega strateškega
prostorskega načrtovanja, ter učinkovite finančne mehanizme, ki bi
omogočili trajnostni razvoj. Prostorsko načrtovanje je prepoznano kot
ključni mehanizem s katero se lahko izvede Nova urbana agenda. Tako
kot Leipziška listina, tudi Nova urbana agenda v ospredje postavlja mesta
in njihovo učinkovito prostorsko načrtovanje ter upravljanje, večkrat pa
napotuje tudi na Cilje trajnostnega razvoja (posebej cilj 11).

Vsebina UZ
razvrednotenih območij ter preprečevanjem nastajanja ograjenih sosesk
za ozek sloj prebivalstva. Cilj 12, ki govori o odgovorni porabi in
proizvodnji, se lahko podpre s prostorskim načrtovanjem ki omogoča
npr. Industrijske simbioze, medtem ko so podnebni ukrepi iz cilja 13 prav
gotovo uresničljivi tudi s pomočjo dobrega prostorskega načrtovanja.
Kljub temu, da je dobro poznati tudi druge cilje in jih ustrezno vključiti
tudi v novo generacijo prostorskih aktov, je v nadaljevanju nekoliko
podrobneje razložen cilj 11. Ta vsebuje 10 specifičnih ciljev, ki med
drugim govorijo o 1.) zagotavljanju varnih in dostopnih stanovanj; 2.)
varnega, dostopnega in trajnostnega transporta; 3.) trajnostni
urbanizaciji in vključujočem načrtovanju poselitve; 4.) varstvo naravne in
kulturne dediščine; 5.) preprečevanje oziroma zmanjševanje vpliva
naravnih nesreč; 6.) zmanjševanje vplivov na okolje; 7.) izboljšati
dostopnost do zelenih in grajenih javnih površin, še posebej za ranljive
skupine; 8.) podpreti povezave med urbanimi, peri-urbanimi območji ter
podeželjem; 9.) povečati število mest in naselij, ki bodo uporabljale
celostne (integrativne) politike in načrte za zaščito in prilagoditev glede
klimatskih sprememb ter zaradi drugih naravnih nesreč; 10.) podpora
najmanj razvitim državam na svetu.

Decembra 2020 bo predvidoma sprejeta posodobljena Leipziška listina
2020 v okviru nemškega predsedovanja Sveta EU. Listina bo predvidoma
uvedla tri dimenzije sodobnih mest: a) Zeleno mesto v smislu varovanja
ekosistemov, zmanjševanje ogljičnega odtisa, javni prevoz, b) Pravično
mesto v smislu vključevanja različnih družbenih skupin, dostopnost
javnih servisov ne glede na spol, starost in druge karakteristike in c)
produktivno mesto v smislu večanja dodane vrednosti izdelkov in
storitev, digitalizacije in drugo.
Urbana Agenda EU (EU, 2015, 2016-)8

Leipziška listina (EU, 2007, 2020)7

Začetek Urbane agende EU sega v čas predsedovanja Latvije v letu 2015,
kjer so Ministri držav članic EU, pristojni za teritorialno kohezijo in
urbane zadeve, sprejeli deklaracijo o uvajanju urbane agende EU.
Deklaracija poudarja pomen mest pri razvoju in doseganju ciljev
Strategije EU 2020, predvsem pa je deklaracija opozorila na
pomembnost malih in srednje velikih mest za doseganje več ciljev. Kljub
temu, da ostaja urbani razvoj v pristojnosti držav članic, politike EU
pomembno vplivajo na razvoj evropskih urbanih območij. Poleg tega naj
agenda spodbuja oblikovanje boljših politik, usklajene ukrepe v podporo
trajnostnemu razvoju, izmenjavo izkušenj, … Deklaracija naniza 24
glavnih točk in pri tem naslavlja raven EU inštitucij, predvsem Evropsko
komisijo, države članice, da razvijajo urbano agendo EU preko več
predsedovanj držav, ter tudi regionalni in lokalni nivo.

Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih je dokument, ki vsebuje
skupna načela in strategije za politiko urbanega razvoja z namenom
varovati, krepiti in razvijati mesta v Evropski uniji. Leipziška listina
vsebuje dve ključni sporočili: 1.) večjo uporabo pristopov celostne (ang.

Dogovor iz Amsterdama iz leta 2016 (predsedovanje Nizozemske)
predstavlja nadaljnji korak, formalno ustanovitev Urbane agende EU ter
njeno operativno delovanje. V tem dokumentu so natančneje določeni
cilji in obseg (and. scope) urbane agende EU, tudi kot prispevek k

Agenda 2030 za trajnostni razvoj in Cilji trajnostnega razvoja (Združeni
narodi, 2015)6
Cilj trajnostnega razvoja, ki so v zadnjem času postali zelo promovirani v
svetu in doma, so pravzaprav del Agende 2030 za trajnostni razvoj.
Agenda je zasnovana zelo ambiciozno in naj bi predstavljala globalni
načrt za ljudi in planet, za blaginjo, univerzalni mir in večjo svobodo. Cilj
pa ni samo trajnostni razvoj, temveč tudi odpornost družbe in planeta na
vsakršne spremembe. Jedro strategije je 17 splošnih in 169 posebnih
ciljev trajnostnega razvoja. Na pripravo Urbanistične zasnove je seveda
najbolj vezanj cilj 11: Trajnostna mesta in skupnosti, vendar pa je
praktično vse ostale cilje potrebno podpreti tudi z inštrumenti
načrtovanja in upravljanja prostora. Tako je npr. Odprava revščine v
razvitih državah močno vezana na urbano prenovo (razvrednotenih
območij). Tudi cilj 10, ki govori o zmanjšanju neenakosti, se lahko doseže
s pravilno prenovo novih sosesk, prenovo slabo izkoriščenih ali

integrated) politike urbanega razvoja ter 2.) Posebno pozornost je
potrebno nameniti ogroženim urbanim predelom (ang. deprived
neighbourhoods). Pod točko 1 listina predlaga usklajevanje različnih
(sektorskih) razvojnih načrtov, usklajevanje s potrebami gospodarstva,
vključevanje državljanov in drugo. Nadalje predlaga naslednje strategije
za krepitev konkurenčnosti mest: a) ustvarjanje in zagotavljanje visoke
kakovosti javnih prostorov, b) posodabljanje infrastrukturnih omrežij in
izboljšanje energetske učinkovitosti ter c) aktivna politika inovacij in
izobraževanja. Pod točko 2 listina predlaga dobro stanovanjsko politiko,
politiko socialnega vključevanja in podobno. Listina v drugi točki
predlaga tudi naslednje strategije: a) izboljšanje urbanega okolja
(prenova, tudi energetska učinkovitost), b) krepitev lokalnega
gospodarstva in lokalne politike trga dela, c) izobraževanje mladih in d)
učinkovit javni prevoz.

Slika 2.1.1: Agenda 2030 in njeni Cilji trajnostnega razvoja
(vir:www.amnesty.si )

Evropska raven

5

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/bcd4138362/NUA.pdf;
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Slovenian.pdf
6

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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7

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf;
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Urbanirazvoj/510d3bd19f/leipziska_listina.pdf

8

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Urbanirazvoj/f7acef2454/Dogovor_Amsterdam_slo.pdf;
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
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teritorialni koheziji EU. Agenda si prizadeva za sodelovanje mestnih
oblasti pri pripravi politik na nivoju EU. Gre torej za bolj neposredno
sodelovanje med mesti in Evropskimi inštitucijami, kar potrjuje npr. tudi
posebna vloga združenja mest Eurocities. Hkrati pa so se ministri
zavezali, da Agenda ne bo ustvarila novih virov financiranja. Med tremi
stebri, ki jih navaja dogovor iz Amsterdama je tudi Boljše znanje (zbirka
in izmenjava znanja). Določenih je bilo tudi 12 prednostnih tem urbane
agende, med drugim tudi prilagajanje podnebnim spremembam,
trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve, stanovanja, urbana
mobilnost ter krožno gospodarstvo.
Urbana agenda EU ostaja neformalni način sodelovanja na več ravneh,
določa pa, da se kot ključni mehanizem za izvajanje Agende vzpostavijo
partnerstva, sodelovanje v katerih je spet prostovoljno, da pa morajo
ministri pristojni za urbane zadeve o Agendi razpravljati vsaj vsakih 18
mesecev. V prilogi dokumenta je natančno izdelan delovni program
urban agende EU, kjer je spet poudarjena vloga t. i. partnerstev, njihova
sestava, obveznosti, trajanje.

Slika 2.1.2 : Partnerstva Urbane agende EU (Vir: www.eukn.eu )
Vezano na posamezna predsedovanja članic EU, so se oblikovala
Amsterdamsko, Bratislavsko, Malteško ter Dunajsko partnerstvo v okviru
katerih so bile določene dve do štiri prioritetne tematike, za katere so se
potem sestavila operativna partnerstva in za katere so se izdelali Akcijski
načrti.
Akcijski načrti so glavni rezultat Urbane agende EU (skupaj 14). Trenutno
je končanih dvanajst akcijskih načrtov, dva pa sta še v delu. Povprečno
so partnerstva pripravila Akcijske načrte v dveh letih, čeprav je bil
določen rok 3 leta. Za potrebe priprave Urbanistične zasnove so najbolj
zanimivi akcijski načrti »trajnostna raba zemljišč«, »urbana mobilnost«,
»stanovanja«, »krožno gospodarstvo«, »prilagajanje podnebnim
spremembam«, »kulturna dediščina« in »varnost na javnih površinah«.
Ostali akcijski načrti pokrivajo še področja kvalitete zraka, revščine v
mestih, vključevanje migrantov, digitalne preobrazbe, delovnih mest,
javnega naročanja in energetskega prehoda.
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Kot primer je na kratko predstavljen akcijski načrt za trajnostno rabo
zemljišč. Akcijski načrti so razmeroma kratki dokumenti (50-70 strani), ki
želijo biti čimbolj jasni in operativni ter uporabni za vse ravni v sistemu
prostorskega načrtovanja, torej tudi za občine in regionalne razvojen
agencije. Akcijski načrt tako predlaga devet (9) ukrepov:
1) upoštevanje pozidave še ne pozidanih zemljišč ter lastnosti prsti v
postopke presoje vplivov na okolje,
2) vodnik za financiranje prenove razvrednotenih območij,
3) identificiranje in upravljanje slabo izkoriščenih območij,
4) indikatorji za širjenje urbanizacije,
5) promoviranje Funkcionalnih urbanih območjih kot orodja za
preprečevanje razpršene gradnje,
6) boljša regulacija na naravi temelječih rešitev (ang. Nature based
solutions – NBS),
7) boljše financiranje NBS,
8) ozaveščanje o NBS,
9) priprava skupnih ciljev in kazalnikov.

Deklaracija opredeljuje ukrepe na področju ključnih okoljskih in
zdravstvenih izzivov, kot so vplivi podnebnih sprememb na okolje in
zdravje, tveganja zaradi slabih okoljskih razmer, razvoj mest, prometa
itd.

Nacionalna raven
Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – HABITAT III (MOP, Ljubljana,
2016)12
Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – HABITAT III sta pripravila MOP
in UIRS v letu 2016. Poročilo je bilo pripravljeno v povezavi s svetovno
konferenco Združenih narodov o stanovanjih in trajnostnem urbanem
razvoju – Habitat III, ki je potekala v Quitu oktobra 2016.

Vsak ukrep je obdelan na enak način, pri čemer je na začetku natančneje
opredeljen problem, ki ga ukrep naslavlja, nato so določeni potrebni
koraki za rešitev problema, nato kako se bodo izvedli ti ukrepi ter na
koncu kateri partnerji bodo vključeni ter časovni okvir. Na koncu vsakega
ukrepa je narejena tudi povezana na Cilje trajnostnega razvoja, ki so jih
pripravili Združeni narodi.

Poročilo analizira urbani razvoj v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih,
opredeli ključne značilnosti (kot so med drugim majhna stopnja
urbanizacije in majhna mesta), izzive in razvojne trende slovenskih mest
ter primere dobrih praks. Pregled urbanega razvoja je razdeljen na 6
vsebinskih sklopov: 1.) demografske spremembe; 2.) načrtovanje
prostorskega razvoja mest, ki vključuje tudi vidike trajnostne mobilnosti;
3.) okolje in razvoj mest; 4.) upravljanje; 5.) urbana ekonomija ter 6.)
stanovanja in storitve na urbanih območjih. Za potrebe priprave
Urbanistične zasnove so informativni tudi kazalniki urbanega razvoja, ki
so bili pripravljeni za celotno Slovenijo ter za mestne občine.

EKK – EVROPSKA KRAJINSKA KONVENCIJA (Svet Evrope, 2000)9

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt13

Ta obravnava krajino in njeno vključevanje v politike prostorskega
načrtovanja, vključno z urbanističnim načrtovanjem. Uporaba konvencije
je vezana tudi na mestna in primestna območja (glej 2. člen), njen
namen je med drugim zagotavljanje kakovosti bivanja v mestnih okoljih
in na podeželju.

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko
strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040)
določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:
razogljičenje (emisije TGP in OVE), Energetska učinkovitost, Energetska
varnost, Notranji trg ter Raziskave, inovacije in konkurenčnost. NEPN na
področju stavb uvaja instrumente za spodbujanje energetske
učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v stavbah, gospodinjstvih,
ter stavbah javnega sektorja, omejevanje uporabe fosilnih goriv za
ogrevanje v stavbah, posega tudi na področje prometa kjer uvaja
instrumente za spodbujanje trajnostne mobilnosti v okviru prostorskega
načrtovanja na regionalni in mestni ravni. Na področju prostorskega
umeščanja objektov za proizvodnjo obnovljivih virov energije, ter
objektov za ravnanje z odpadki pa predvideva proaktivno vlogo države.

Smernice EU o telesni dejavnosti za zdravje (Evropska komisija, 2008)10
Smernice poudarjajo tematike, ki se vključujejo v urbanistično
načrtovanje, predvsem v zeleni sistem mesta, kot na primer ustvarjanje
okolja, v katerem je prebivalstvo lahko telesno dejavno, zagotavljanje
privlačnih in kakovostnih prostorov na prostem, možnosti za hojo in
kolesarjenje, ter drugih dejavnosti (igra, vrtnarjenje…) itd.
Parmska deklaracija o okolju in zdravju (SZO, 2010)11

11

9

Svet Evrope, 200 (2003), Evropska krajinska konvencija
https://www.coe.int/en/web/landscape/text-of-the-european-landscapeconvention)

12https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/c2b947f73c/porocilo_urbani_

razvoj_HabitatIII.pdf
12

10

Evropska komisija, 2008: Smernice EU o telesni dejavnosti: Priporočeni ukrepi politike
za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja. Bruselj, Generalni direktorat
Evropske komisije za izobraževanje in kulturo

Svetovna zdravstvena organizacija, 2010; Parmska deklaracija o okolju in zdravju,
Parma

https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalnienergetski-in-podnebni-nacrt/
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Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS 2004)
Strategija prostorskega razvoja) je državni strateški prostorski akt, ki daje
okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju Republike Slovenije in
usmeritve za razvoj v odnosu do širšega prostora, predvsem do
sosednjih držav ter Evropske unije (EU). SPRS 2004 je bil sprejet v obliki
odloka leta 2004, na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, v nadaljevanju ZUreP-1).
SPRS 2004 določa dvanajst (12) splošnih ciljev prostorskega razvoja
Slovenije. Vsak cilj ima definirane tudi podcilje, ki so že dovolj konkretni,
in se lahko zrcalijo tudi na nivoju priprave urbanistične zasnove. V
nadaljevanju akta je izdelana zasnova prostorskega razvoja Slovenije s
prioritetami in usmeritvami za dosego prej omenjenih 12 ciljev.
Podrobno je opredeljenih osem (8) prioritet, med katerimi je mnoge
mogoče uporabiti tudi pri pripravi urbanistične zasnove še danes. Na
tem mestu bi omenili zgolj nekaj poudarkov iz prioritete 3. (Vitalna in
urejena mesta), kjer se omenja skrb za preprečevanje vzrokov za
razpršenost gradnje, monokulturnih predmestij, onesnaženja okolja.
Poudarjen je pomen prenove in revitalizacije kot ključni usmeritvi
notranjega razvoja mest. Prioriteta 3 predlaga tudi zagotavljanje
ustreznega razmerja v rabi zemljišč in objektov ter uravnotežen preplet
funkcij in dejavnosti.
S sprejetjem Zakona o prostorskem načrtovanju leta 2007 (ZPNačrt), je
bilo predvideno, da se SPRS 2004 nadomesti z novim državnim
strateškim prostorskim aktom, ki naj bi se imenoval Državni strateški
prostorski načrt, kar pa se ni zgodilo (morda tudi zaradi dejstva, da je
bila SPRS 2004 pripravljena zelo kvalitetno), zato je SPRS 2004 ostal v
veljavi vse do danes (April 2020).
Od leta 2015 potekajo formalne priprave za prenovo Strategije
prostorskega razvoja Slovenije (SPRS 2050), ki bo za obdobje do leta
2050 opredelila dolgoročne strateške (prostorske) cilje države in
usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Prenovljena SPRS 2050 naj bi
bila predvidoma sprejeta že v letu 2020, zato so na kratko predstavljeni
nekateri poudarki iz osnutka SPRS 2050, ki so bili predstavljeni v okviru
javne razprave (januar–marec 2020). Prenovljena strategija začne z vizijo
prostorskega razvoja do leta 2050. V nadaljevanju je predstavljenih pet
(5) strateških ciljev prostorskega razvoja Slovenije in tudi njihova
navezava na cilje Strategije razvoja Slovenije. Struktura dokumenta je
nekoliko drugačna, saj so za vsak cilj posebej določene prioritete za
doseganje tega cilja. Cilj 1 (racionalen in učinkovit prostorskih razvoj)
tako npr. določa dve prioriteti. V prioriteti 1 (izboljšanje učinkovite rabe
prostorskih potencialov ob upoštevanju omejitev v prostoru) je npr.
navedeno tudi spodbujanje ponovne rabe razvrednotenih zemljišč, kar je
prav gotovo področje, ki ga je potrebno definirati pri pripravi
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urbanistične zasnove. Na nek način lahko postanejo posamezne
prioritete iz SPRS 2050 kontrolni seznam (ang. checklist), ali smo v
procesu priprave urbanistične zasnove upoštevali vse vidike za
doseganje kakovosti bivanja za vse.
Prostorski red Slovenije in Državni prostorski red
Prostorski red Slovenije je, tako kot Strategija prostorskega razvoja
Slovenije (SPRS 2004), državni strateški prostorski akt, ki je bil sprejet v
obliki uredbe (na vladi, medtem ko SPRS v obliki odloka) leta 2004, na
podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, v
nadaljevanju ZUreP-1). Prostorski red Slovenije (PRS) določa temeljna
pravila za urejanje prostora na državni, regionalni in lokalni ravni. PRS
določa splošna pravila prostorskega načrtovanja, kjer je predvsem
izpostavljen pomen vzdržnega (trajnostnega) prostorskega razvoja. PRS
med drugim določa tudi tipologijo območij osnovne in podrobnejše
namenske rabe prostora, pravila za načrtovanje poselitve, merila za
širitev poselitvenih območij, za razmeščanje območij namenske rabe ter
predvsem podrobnejša pravila za načrtovanje območij različnih
namenskih rab (stanovanje, mešana območja, proizvodne dejavnosti,
itd.).
PRS določa tudi kako določimo tipologijo zazidave, kaj pomenijo različne
regulacijske črte, predlaga različne stopnje izkoriščenosti zemljišč za
gradnjo, usmerja načrtovanje zelenih površin, odprtih javnih prostorov,
površin za mirujoči promet, itd. Prostorski red Slovenije bi lahko opisali
kot dopolnitev SPRS s podrobnejšimi določili za kvalitetno načrtovanje
razvoja v prostoru.
Državni prostorskih red je zasnovan drugače kot Prostorski red Slovenije
in ni več en dokument/akt, ki bi predstavljal prenovljena podrobnejša
določila in s tem dopolnjeval (veljavno ali prenovljeno) SPRS. Državni
prostorskih red je sistem, sestavljen iz 4 glavnih komponent, ki skupaj
omogočajo enotno in standardizirano uporabo inštrumentov urejanja
prostora. Prvi del predstavljajo Temeljna pravila urejanja prostora. Teh
je 21 in so definirana že v samem Zakonu o urejanju prostora iz leta 2017
(ZUreP-2, členi 17 do 37). Na ta način je zakonodajalec omogočil, da je
osnovna vsebina glede regulacije prostora definirana že v samem
zakonu. Drugi del predstavljajo podrobnejša pravila urejanja prostora, ki
izhajajo iz temeljnih pravil (prvi del). Ker trenutno ni drugih
podzakonskih aktov, se za podrobnejša pravila šteje kar Prostorski red
Slovenije iz leta 2004, ki je še vedno v veljavi, razen v kolikor bi bilo to v
neskladju s temeljnimi pravili (prvi del) ki so definirani v ZUreP-2. Tretji
del predstavljajo Splošne smernice, ki so jih pripravili nosilci urejanja
prostora za svoja področja.
Četrti del predstavljajo Priporočila z prostorsko načrtovanje, ki so
pripravljena v obliki priročnikov. Trenutno so na voljo priročniki

Tipologija stavb, Zeleni sistem v mestih in naseljih, Regulacijski elementi
in Mirujoči promet v urbanih naseljih. Sčasoma bo na voljo več
priročnikov, ki bodo obravnavali tudi ostale tematike iz Prostorskega
reda Slovenije, kar bo verjetno pomenilo, da bodo postali ti priročniki
strokovne podlage za pripravo posodobljenih Podrobnejših pravil
urejanja prostora (drugi del) ter tako nadomestili Prostorski red
Slovenije.

Regionalna raven
Izhodišča iz RPP in regionalnega razvojnega programa: Odnos med UZ in
RPP (ter OPP) je dvosmerni proces14. Posebno vlogo pri razvoju regije
imajo obstoječi regionalni razvojni programi (RRP), zato so pomemben
podatek pri oblikovanju programskih izhodišč za razvoj naselij. Prvi
korak na tem področju je bil izveden s pripravo navodil za vsebino in
obliko ter navodili za način priprave RPP15.

Lokalna raven
Strokovni prispevek k oblikovanju vizije razvoja lokalne skupnosti (v
kateri se naselje nahaja), kakor tudi k sami pripravi UZ, so različne
študije. Te zajemajo nujne analize stanja in trendov razvoja. Za pripravo
UZ so še posebej potrebne študije, ki obravnavajo:
▪ gospodarski razvoj: zadostno poznavanje možnosti gospodarskega
razvoja je predpogoj za smiselno načrtovanje razvoja naselja.
Poudarek študije je na opredelitvi verodostojnih izhodišč za
oblikovanje ciljev, razvojnih usmeritev, potreb in potencialov
lokalnega (in regionalnega) gospodarskega razvoja,
▪ demografski razvoj: študija mora ponuditi oceno aktualnih
demografskih gibanj (tudi z upoštevanjem širšega družbenopolitičnega okvirja),
▪ stanovanjske potrebe: te naj bi bile načeloma zajete v stanovanjski
politiki lokalne skupnosti. Oceni se potrebno število novih stanovanj
po različnih starostnih in socialnih skupinah, njihove vrste in okvirna
prostorska razmestitev; trg nepremičnin: analiza trga nepremičnin
pokaže trende in pritiske na določena stanovanjska in druga
območja. Podatek je bistven pri odločanju o spodbujanju ali
zaviranju analiziranih trendov oziroma pri upoštevanju pobud
uporabnikov prostora; uresničevanja veljavnih prostorskih aktov:
izdela se analiza realiziranih in nerealiziranih ciljev, usmeritev in
rešitev veljavnih UZ / UN, OPN in OPPN. Ocenijo se razlogi za
14

Problem je (trenutno) dejstvo, da izdelava RPP še ne poteka, saj Slovenija še nima
ustanovljenih regij kot posebnih teritorialnih administrativnih enot.

15

Navodila za način priprave regionalnega prostorskega plana (MOP, 2019, izdelal UIRS);
navodila za vsebino in obliko regionalnega prostorskega plana (MOP, 2019, izdelal
UIRS).
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uspešnosti ali neuspešnosti uresničevanja veljavnih prostorskih
aktov.
Pomembno vlogo igrata še:
▪ promet (Celostna prometna strategija občine, v kolikor je ta izdelana
in druge prometne študije),
▪ druga gospodarska infrastruktura (npr. Energetski koncept občine);
▪ študije s področja zelenega sistema,
▪ vzdržno delovanje naselja (npr. Trajnostna urbana strategija, v
kolikor je izdelana).

Vsebina UZ
4. privlačno srednjeveško mesto z živahnim turističnim utripom.
Strategija, s katero bo Škofja Loka uresničevala vizijo razvoja kot
prostora prepoznavnega po visoki kulturi bivanja, spodbudnem okolju za
podjetne in privlačnem cilju za obiskovalce.
Obsega 5 med seboj enakovrednih in soodvisnih razvojnih prednostnih
usmeritev (osi).

▪ strateški projekti oz. programi,
▪ podporni projekti oz. programi,
▪ usmeritve za dejavnost in njeno upravljanje.
Vzpostavitev urejenega urbanističnega razvoja in temeljitega nadzora
nad razvojem prostora sodi med prepoznane prednostne naloge
prihodnjega razvoja.

Za vsako prednostno usmeritev so natančneje opredeljeni:
▪ razvojni cilji in merljivi kazalniki,

Druge študije, ki so pomembne podlage za kvalitetno izdelavo UZ
Poleg študij se upoštevajo tudi naslednji podatki:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zavarovana in varovana območja ter geografske značilnosti;
prepoznane prostorske kvalitete in prostorski problemi naselja,
razpoložljive razvojne površine v OPN,
zelene površine na raščenem terenu, kot podlaga za njihovo
ohranjanje v čim večjem obsegu,
javno-zasebno lastništvo,
razpoložljiva družbena in gospodarska javna infrastruktura, idr.

Testni primer –Škofja Loka
Namen Strategije razvoja Občine Škofja Loka 2025+16 je, da na
pomembni časovni prelomnici, ko se zaključuje stara in pričenja nova
evropska finančna perspektiva, opredeli ključne razvojne cilje občine v
naslednjih letih. Strukturirana je hierarhično, od načelne opredelitve do
podrobnih operativnih načrtov za aktivnosti, ki jih mora občina za
doseganje željenih ciljev v planskem obdobju 10-ih let izvesti.
Načelni cilj vizije razvoja je zajet v sloganu: »ZELENA LOKA, MODRO
MESTO – Škofja Loka bo leta 2025 v Sloveniji prepoznana kot prostor z
visoko kulturo bivanja, spodbudno okolje za podjetne in privlačen cilj za
obiskovalce.«
Z razvojno vizijo se občina Škofja Loka želi v Sloveniji in prek nje v širši
regiji uveljaviti kot:
1. sodobna, urejena in trajnostno naravnana občina, ki spoštuje okolje
in skrbi za sožitje mesta in podeželja;
2. prostor z visoko kulturo bivanja in kakovostno ponudbo javnih
storitev za občane vseh starosti;
3. občina z zdravim, uspešnim in tehnološko naprednim
gospodarstvom, ki temelji na kakovostnem tehničnem znanju ljudi in
naprednih šolah;
16

Predstavljene so povzetki osnovnih usmeritev in ciljev iz Strategiji razvoja Občine
Škofja Loka 2025+. Podrobnejši cilji iz Strategije so navedeni pri posameznih temah
priročnika. Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+ je bila sprejeta na 33. redni seji
Občinskega sveta Občine Škofja Loka, dne 19 . 6. 2014.
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Slika 2.1.3: Struktura Strategije Škofja Loka 2025 (vir: Strategija
razvoja občine Škofja Loka 2025+, 2014)
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2.2.

Vloga in položaj naselja
v širšem prostoru

Vsebina UZ

Izhodišča
Naselja se urejajo in razvijajo skladno z njihovo vlogo in funkcijo v
policentričnem omrežju naselij. S krepitvijo vloge naselja vplivamo na
razvoj in vzpostavljanje boljših pogojev za bivanje in delo v naselju in
njegovem gravitacijskem zaledju.
Opredelitev vloge naselja v širšem lokalnem/občinskem, medobčinskem,
regionalnem in (nad)nacionalnem prostoru je pomembno izhodišče
načrtovanja prihodnjega razvoja. Za nekatera večja naselja (predvsem
mestne občine) se opredelita tudi vloga in funkcija, ki jo ima ali jo želi
naselje razviti v evropskem prostoru. Ta se navezuje predvsem na
vzpostavljanje konkurenčnosti naselja1, ki je običajno tesno povezana z
razvojem gospodarstva. Na medobčinski/regionalni ravni je opredelitev
vloge in funkcije naselja pomembna tudi z vidika razvoja omrežja
osnovnih dejavnosti oz. gospodarske in družbene infrastrukture, idr., ki
so predpogoj za prostorski razvoj. Na lokalni ravni vloga naselja
predstavlja osnovno izhodišče za oblikovanje zasnove prostorskega
razvoja naselja.
Vloga naselja se opredeli glede na:
▪ hierarhičen položaj v policentričnem sistemu naselij na regionalni in
nacionalni ravni,
▪ velikost naselja (število prebivalcev),
▪ prometno dostopnost in povezljivost z vidika prometnih povezav s
poudarkom na trajnostni mobilnosti (razvoj JPP in drugih trajnostnih
oblik pometa),
▪ razmeščanje dejavnosti oz. funkcij naselja nacionalnega,
regionalnega in lokalnega pomena,
▪ gospodarski razvoj,
▪ zmogljivost energetske, komunalne in druge gospodarske
infrastrukture,
▪ opremljenost z omrežjem oskrbnih in storitvenih dejavnosti,
▪ opremljenost z omrežjem družbene infrastrukture (zdravstvo,
šolstvo, kulturne in druge dejavnosti),
▪ potencialov za razvoj zelenega sistema,
▪ socialni razvoj,
▪ omejitve kot potencial za urbani razvoj (npr. varstveni režimi,
zavarovana območja, poplave, erozija, ipd.).
Na vlogo naselja s topografskega vidika vpliva tudi geografska lega
naselja.

1
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Konkurenčnost naselja in njegovega gravitacijskega območja igra vlogo tudi na
nacionalnem nivoju, kjer mesta in urbana naselja tekmujejo za investicije, institucije,
podjetja in delovno silo.

Navezava na druge tematike glede na teme UZ:
▪
▪
▪
▪
▪

koncept (prostorskega) razvoja v veljavnem OPN, osnovna struktura
naselja,
namenska raba prostora in prostorski potenciali za urbani razvoj,
zeleni sistem,
prometni sistemi,
druga gospodarska infrastruktura.

Analiza
Priporočila
Namen in cilj analitičnega dela je:
▪ za vsako obravnavano naselje preveriti in vrednotiti vlogo, ki jo ima
naselje na:
o lokalni/občinski ravni,
o medobčinski/regionalni ravni,
o nacionalni ravni,
o evropski/globalni ravni2,
▪ preveriti in vrednotiti skladnost vloge in funkcije naselja, ki jo
opredeljujejo razvojni dokumenti na lokalni ravni, z vlogami in
funkcijami opredeljenih v hierarhično nadrejenih razvojnih
dokumentih (npr. RPP, SPRS, idr.),
▪ vrednotiti potencialne možnosti za krepitev vloge in funkcije naselja
na občinski in regionalni/medobčinski ravni skozi več vidikov, kot so:
o poselitev: preuči naj se možnost razvoja naselja znotraj
občine in izven njenih meja skozi npr. povezovanje urbanih
središč v somestja,
o prometna dostopnost in povezljivost: preuči naj se
možnosti npr. za vzpostavitev novih prometnih povezav ali
krepitev obstoječih. Pri tem se upošteva povezave s sistemi
trajnostne mobilnosti3 in cestno infrastrukturo.
o gospodarski razvoj: preuči naj se potencialne prostorske
možnosti za razvoj gospodarstva in povezovanja na področju
gospodarstva s sosednjimi naselji,
o človeški, socialni in kulturni kapital: preuči se možnosti
razvoja skupnosti in njenega prostora na osnovi kapitala, ki
ga predstavljajo prebivalci s svojimi znanji, idejami,
izkušnjami, poznavanjem lokalnega prostora, in ki temelji na
sodelovanju in vpetosti prebivalcev v socialne mreže,
2

To velja predvsem za večja naselja oz. mestne občine.

3

Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa
in alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne
dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega
prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Vir:
https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/trajnostna-mobilnost/
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o

o

o

o

krajina: preuči naj se krajinske kakovosti ter tiste sestavne
dele ki se jih ohranja in se vanje ne posega z urbanizacijskimi
procesi, preuči se odnos širšega sistema krajine ter
regionalnega zelenega sistema z zelenim sistemom mesta,
gospodarska javna infrastruktura: preuči naj se možnost
razvoja naselja na podlagi razpoložljivih kapacitet
gospodarske javne infrastrukture in naravnih virov,
predvsem pa naj se preučijo možnosti za trajnostno ravnanje
z naravnimi viri na način, da se npr. uvaja uporabo
obnovljivih virov energije (OVE) in spodbuja energetske
učinkovitosti,
družbena infrastruktura: prouči se možnost krepitve
vloge naselja v širšem prostoru na podlagi zastopanosti
uslug splošnega pomena,
omejitve kot potencial za razvoj: preučijo naj se omejitve
kot potencial z vidika varstvenih režimov (npr. varstvo
naravne in kulturne dediščine, poplavna in erozijska
območja, idr.).

Vsebina UZ

Testni primer - Škofja Loka
Nacionalna raven
Škofja Loka ima z vidika geostrateške lege razmeroma ugoden položaj v
neposredni bližini strateških prometnic in vozlišč. Leži v bližini
avtocestne povezave med Zagrebom (Hrvaška) in Beljakom (Avstrija),
skozi Škofjo Loko poteka glavna železniška povezava iz smeri Ljubljane
proti Beljaku (Avstrija).

Medobčinska/regionalna raven
Škofja Loka je tudi pomembno prometno vozlišče in vstopna točka v
Selško in Poljansko dolino, preko slednje povezana tudi s Primorsko.
Razvojni potenciali Škofje Loke na področju gospodarskih in družbenih
dejavnosti predstavlja tudi povezava šolskega programa z gospodarskimi
panogami (lesna in lahka kovinska industrija in šole tehničnih strok).

Slika 2.2.3: Prometne povezave in povezljivost Škofje Loke s sosednjimi
urbanimi središči

Slika 2.2.1: Lega Škofje Loke na nacionalni ravni

Škofja Loka je del širšega mestnega območja
Osrednje Slovenije, ki skupaj z Ljubljano, Kranjem
Domžalami in Kamnikom območje presečišča EU
transportnih koridorjev4. Mesto leži na stičišču
visoko razvite Gorenjske in Osrednjeslovenske
statistične regije. Zaradi bližine dveh močnih
urbanih središč mestnih občin, Kranja in Ljubljane,
zaradi železniške povezave in zaradi bližine
letališča nacionalnega pomena ima potencial za
krepitev
svoje
vloge
predvsem
na
medobčinski/regionalni ravni.

V regionalnem prostoru je poleg dobre navezave Škofje Loke na
avtocesto z avtocesto posebej pomembna dobra prometna povezanost
na medobčinski ravni s Kranjem in Medvodami, tako s cestno kot
železniško povezavo. Dobra prometna povezljivost je predpogoj tako za
gospodarski kot družbeni razvoj. V primeru Škofje Loke lahko govorimo,
da lahko skozi povezovanje Kranja, Škofje Loke in Medvod v t. i.
somestje, vpliva na krepitev konkurenčnosti v odnosu do Ljubljane na
eni strani, na drugi pa vpliva vzpostavljanje sinergij med temi tremi
naselji.

Slika 2.2.2: Lega Škofje Loke glede na Gorenjsko in Osrednjeslovensko
statistično regijo

4

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050.

Slika 2.2.4: Potencialne možnosti za gospodarski razvoj s povezovanjem
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Vsebina UZ

Slika 2.2.6: Potencialno povezovanje na področju urejanja naselij med Škofjo Loko in Kranjem ter
Škofjo loko in Medvodam
Slika 2.2.5: Lega Škofje Loke glede na naravne značilnosti območja
Škofja Loka je srednje veliko mesto, edino večje naselje v občini. Leži ob
sotočju Selške in Poljanske Sore, na prehodu iz Sorškega polja v
Škofjeloško in Polhograjsko hribovje. Z vidika razvoja krajine
predstavljajo Škofjeloško in Polhograjsko hribovje, ki naj se jih ohranja v
procesu razvoja naselja. Skozi povezovanje grajenega in odprtega
prostora te prvine predstavljajo potencial, ki lahko prispeva k dvigu
kvalitete bivalnega in delovnega okolja na medobčinskem nivoju.
Potrebe po zazidljivih stavbnih zemljiščih so v povezavi z ohlapno
prostorsko politiko pripeljale do soočanja s posledicami stihijske gradnje
ob glavnih prometnicah, ki so še posebej izrazite v smeri Škofja Loka –
Kranj (podobna situacija je tudi v smeri Škofja Loka – Medvode, vendar
se v tem primeru še izkazuje možnost za preprečevanje zlivanja naselij s
t. i. »cezurami«). Za zaustavitev teh procesov je nujno potrebno
medobčinsko sodelovanje (tudi regionalno) na področju urejanja
prostora, pri tem pa lahko veliko vlogo odigra RPP.
Lokalna raven
Na lokalni/občinski ravni ima Škofja Loka status občinskega središča in je
središče, kjer so umeščene pretežno vse upravne, družbene (kulturne,
zdravstvene in izobraževalne) in gospodarske dejavnosti. Škofja Loka je
hkrati prometno vozlišče več pomembnejših prometnic, ki potekajo
izven občine. Na področju železniškega prometa problem predstavlja
velika oddaljenost (3 km) železniške postaje od središča mesta in starega
mestnega jedra, ki je umeščena na vzhodni strani mesta.
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

Škofja Loka ima zaradi bližine Kranja in Medvod potencial za razvoj,
reševanje in upravljanje na področju gospodarske infrastrukture,
številčnost gospodarskih subjektov na območju pa predstavlja potencial
za spodbujanje trajnostnega upravljanja z naravnimi in drugimi viri (npr.
OVE) in ukrepov temelječih na energetski učinkovitosti.

Slika 2.2.7: Potencialno povezovanje Škofje Loke in Kranja v somestje
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Vsebina UZ

Zasnova
Priporočila
Namen sinteznega dela je na podlagi analize in razvojnih ciljev na več
ravneh (lokalni, medobčinski, regionalni, nacionalni, evropski/globalni)
podati podrobnejše usmeritve, ki bodo v pomoč pri opredelitvi vloge
naselja v policentričnem sistemu naselij na različnih ravneh.
Vloga naselja naj temelji na dolgoročni viziji družbeno gospodarskega
razvoja naselja opredeljene v strateškem razvojnem dokumentu občine
(npr. strategiji razvoja občine, idr.) skladno z vlogo nadrejenih razvojnih
dokumentov (npr. SPRS, RPP), hkrati pa lahko na podlagi opredelitve
novih razvojnih potencialov v UZ poda usmeritve za prostorsko
načrtovanje tako na lokalni kot na regionalni/medobčinski ravni.

▪

▪

▪

Urbanistična zasnova naj za vsako obravnavano naselje na podlagi
analitičnega dela povzame ugotovitve in na tej podlagi utemelji
opredelitev vloge naselja in njen vpliv na širši prostor, oziroma
medsebojne vplive naselij v širšem prostoru na:
▪ lokalni/občinski ravni,
▪ medobčinski/regionalni ravni,
▪ nacionalni ravni,
▪ evropski/globalni ravni.
Za vsako vsebinsko področje naj se utemelji razloge (npr. nepovezanost
različnih prometnih sistemov in nezadostna prometna infrastruktura sta
razlog za krepitev prometne dostopnosti ipd.) in predlaga usmeritve, da
se bo opredeljena vloga naselja uresničila (npr. usklajevanje na ravni
priprave RPP, SPRS, ipd.).

▪

▪
Vsebinska področja, ki podpirajo vlogo naselja v širšem prostoru:
▪ poselitev: predvidijo se možnosti razvoja poselitve znotraj občine in
izven njenih meja skozi npr. povezovanje urbanih središč v
somestja,…,
▪ prometna dostopnost in povezljivost: predvidijo se možnosti npr. za
vzpostavitev novih prometnih povezav ali krepitev obstoječih. Pri
tem se upošteva povezave s sistemi trajnostne mobilnosti5 in cestno
infrastrukturo.
▪ gospodarski razvoj: v primeru, da se izkazujejo potrebe, se
predvidijo prostorske možnosti za razvoj gospodarstva, predvidi se
lahko sodelovanje med gospodarskimi subjekti po sistemu krožnega

Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa
in alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne
dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega
prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Vir:
https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/trajnostna-mobilnost/
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poselitev
prometna
dostop.

vrednotenja vloge
naselja

gospod.
razvoj

človeški, soc.
in kulturni
kapital
krajina

6

5

gospodarstva6 in industrijskih simbioz7 (vzpostavitev teh sistemov
vpliva na reorganizacijo prostorskih potencialov in na razvoj
komunalne in energetske infrastrukture), za zagotavljanje delovnih
mest je smiselno prilagoditi izobraževalne programe potrebam
gospodarskih subjektov;
človeški, socialni in kulturni kapital: na nivoju mesta ustvari se
pogoje za vzpostavitev močnih lokalnih skupnosti tudi v povezavi z
mikro-ekonomskimi aktivnostmi v naselju,
krajina: oblikujejo se povezave naselij in odprtega prostora v krajini
na podlagi načrtovanja zelenega sistema in povezav v zaledje ter z
regionalnim zelenim sistemom, ohranja se krajinske vzorce in
značilne rabe. V širšem prostoru se z obdelovanjem kmetijskih
površin spodbuja lokalno samooskrbo,
gospodarska javna infrastruktura: glede na
morebitne obstoječe potrebe in potrebe po širitvi
naselij se predvidi razvoj gospodarske javne
infrastrukture tako, da se spodbuja trajnostno
ravnanje z naravnimi in drugimi viri (npr. uvajanje
omejitve kot
obnovljivih virov energije (OVE), recikliranje
potencial za
odpadkov, regionalni sistemi oskrbe z vodo in
razvoj
čiščenja odpadnih voda, spodbujanje trajnostne
rabe energije (izvajanje ukrepov energetske
učinkovitosti);
družbena infrastruktura: krepita se prisotnost in
raznolikost uslug splošnega pomena za kvaliteto
vidiki
družbena
bivanja, kakor tudi za podporo gospodarskemu
infr.
razvoju in konkurenčnosti mesta ter njegovega
gravitacijskega zaledja;
omejitve kot potencial za razvoj: upoštevajo se
omejitve in rešitve z vidika varstvenih režimov, ki
predstavljajo potencial za razvoj (npr. varstvo
naravne in kulturne dediščine, poplavna in
erozijska območja, idr.).
GJI

7

Krožno gospodarstvo temelji na konceptu krožnega procesa ponovne uporabe
materialov in izdelkov, tako se stranski produkt ali odpadke preusmeri v snovni vir
drugih uporabnikov, s tem pa pozitivno vplivamo na zmanjševanje rabe naravnih virov
in količino odloženih odpadkov.

Slika 2.2.8: Vidiki vrednotenja vloge naselja

Industrijska simbioza (IS) je del krožnega gospodarstva in temelji na vključevanju
tradicionalno ločenih industrij v skupen pristop, ki obsega fizično izmenjavo
materialov, energije, vode in / ali stranskih proizvodov z namenom dosegati
konkurenčno prednost (Chertow, 2000, s. 2007, s. ).
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Slika 2.2.9: Povezovanje Škofje Loke in Kranja v somestje

Testni primer - Škofja Loka
Škofja Loka bo vlogo regionalnega središča krepila tako, da se bo s
Kranjem povezala v somestje na podlagi razvoja trajnostnih oblik
prometnih povezav (javni potniški in kolesarski promet), gospodarskega
razvoja, razvoja funkcij regionalnega pomena (vzpostavitev izpostav
regionalnega pomena) in razvoja družbenih in oskrbnih dejavnosti. Le na
ta način bo lahko skupaj s Kranjem razvila svojo konkurenčnost in
privlačnost in se izognila močnemu gravitacijskemu vplivu Ljubljane.
Škofja Loka je gospodarsko dobro razvita, saj ima kar nekaj podjetij, ki so
izvozno usmerjena. Da bo svojo vlogo in prepoznavnost še bolj okrepila,
se bo iz vidika gospodarskega razvoja povezala tako s Kranjem kot
Medvodami. Skladno s tem bo povezala in prilagodila tudi izobraževalne
programe z industrijskimi in obrtnimi panogami, ki bodo v podporo
specializirano usmerjenim gospodarskim panogam, s tem pa izboljšala
pogoje za vzpostavitev delovnih mest neposredno iz svojega okoliša.

Vsebina UZ

Slika 2.2.10: Potencialne možnosti za gospodarski razvoj s povezovanjem Škofje Loke, Kranja in Medvod
rekreacijskih dejavnosti, s čimer bo pripomogla dvigu kvalitete bivanja in
dela v samem mestu in gravitacijskem zaledju. Na ta način bo lahko tudi
razvila svoje potenciale za razvoj turizma, ki bo temeljil na športnorekreacijskih povezavah bogatih naravnih (npr. Škofjeloško in
Polhograjsko hribovje, porečje reke Sore, idr.) in kulturnih vrednot (npr.
staro mestno jedro, Škofjeloški grad, idr.).
Na področju oskrbe z gospodarsko javno infrastrukturo bo svojo vlogo
krepila tako, da se bo tako kot na gospodarskem področju povezala s
Kranjem in Medvodami in iskala skupne rešitve na področju razvoja in
upravljanja s komunalno in energetsko infrastrukturo, ki bo temeljila na
integraciji OVE in energetske učinkovitosti. Glede nato, da so
gospodarski subjekti največji potrošniki energetske infrastrukture, ki
najbolj obremenjujejo sistem komunalne infrastrukture, predstavljajo
največji potencial za vzpostavljanje industrijskih simbioz in integracijo
sistemov OVE (npr. fotovoltaični paneli na strehah in fasadah
gospodarskih objektov, ipd.).

Obstoječi človeški, socialni in kulturni kapital bo Škofja Loka razvijala
dalje. Krepila bo svoje lokalne skupnosti in njihova bivalna okolja, tako
da bodo (p)ostala atraktivna za bivanje za različne socialne in poklicne
skupine iz širše regije, ki cenijo dostopnost neokrnjenega naravnega
okolja (bogato zeleno zaledje mesta) in hkratno dostopnost do večjih
urbanih centrov (kvalitetne povezave do Ljubljane, Kranja in širšega
nacionalnega in mednarodnega prostora preko železnice in
letališča).Škofja Loka igra pomembno funkcionalno vlogo tudi za
poselitev v širšem zaledju Poljanske in Selške doline, to vlogo bo
ohranjala in dopolnjevala . Z vidika razvoja krajine bo Škofja Loka krepila
svojo vlogo tako, da bo razvila potenciale naravnih kvalitet v bližini na
način, da jih bo povezala z rekreacijskimi potmi in razvojem športno
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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2.3.

Osnovna struktura
naselja

Vsebina UZ

Izhodišča

Zasnova

Osnovna struktura naselja1 se nanaša na osnovno fizično in funkcionalno
strukturo oz. organizacijo naselja in predstavlja okvir za oblikovanje
usmeritev za dolgoročno usmerjanje prostorskega razvoja naselja.
Opredelitev osnovne strukture naselja temelji na prepoznavanju
osnovnih fizičnih in funkcionalnih potez naselja, ki so podlaga za
nadaljnji razvoj v prostoru.

Priporočila

Na podlagi ocene osnovne strukture naselja, ciljev in razvojne vizije se
opredelijo izhodišča za razmeščanje dejavnosti, varovanje identitete
naselja, pomembnejših območij naravnih in kulturnih vrednot ipd.
Osnovna struktura naselja je prva sintezna vsebina urbanistične zasnove
in je izhodiščna podlaga za pripravo podrobnejših usmeritev za vsebine
posameznih urbanih sistemov (npr. za namensko rabo prostora,
prometno in drugo gospodarsko infrastrukturo, morfološko zasnovo,
zeleni sistem, ipd.), ki so predmet poglavij v nadaljevanju. Pri tem se
upoštevajo temeljna načela prostorskega načrtovanja, med katere sodijo
(ZureP-2):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

načelo trajnostnega prostorskega razvoja,
načelo identitete prostora,
načelo usmerjanja poselitve,
načelo usklajevanja interesov,
načelo strokovnosti,
načelo sodelovanja javnosti,
načelo ekonomičnosti postopka in razvojnih odločitev.

Na podlagi razvojne vizije, strokovnih izhodišč in analize osnovnih
struktur naselja (npr. morfološka struktura, prometna infrastruktura,
zeleni sistem ipd.), ki so prepoznali kvalitete in razvojne potenciale ter
probleme in razvojne omejitve, se ob upoštevanju razvojne vizije naselja
izpostavijo temeljne razvojne usmeritve (npr. za grajeno strukturo,
promet, zeleni sistem idr.). Z vidika vsake krovne razvojne usmeritve se
na podlagi analize (glej poglavja, ki obravnavajo analitične vsebine
posameznih tematik – 2.1 – 2.11) izpostavijo prednosti in slabosti
obstoječega stanja obravnavanega naselja, ugotovitve analize pa so
podlaga za določitev osnovnih usmeritev za razvoj strukture naselja.
Predstavljajo izhodišče za zasnovo in usmeritve nadaljnjega razvoja po
posameznih tematikah (glej poglavja 2.1 – 2.11).

Slika 2.3.1: Shema osnovnega procesa izdelave UZ
Osnovne usmeritve za razvoj strukture naselja se opredelijo v besedilni,
shematski in kartografski obliki - v shematski obliki se prikaže osnovna
ideja načrtovane strukture in organizacije naselja, ki se natančneje
opredeli v kartografskem prikazu.
Zaradi boljšega razumevanja osnov razvoja strukture naselja in kot
pomoč pri pripravi podrobnejših usmeritev posameznih področij (npr.
morfološki model, prometno omrežje, zeleni sistem, namenska raba
prostora, ipd.) se lahko krovne razvojne usmeritve v shematskem prikazu
ponazorijo na različne načine, npr. s primerjavo obstoječega in
načrtovanega stanja, z izpostavitvijo izbranih vsebin oz. njihovo
kombinacijo ipd.

1
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V praksi se za ta del procesa uporablja izraz koncept.
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Shematska oblika prikaza osnov razvoja strukture naselja glede na
izbrane vsebine na primeru:

Vsebina UZ
Shematska oblika prikaza enega izmed osnovnih tematik razvoja
strukture naselja s primerjavo obstoječega in načrtovanega stanja na
primeru

Osnovni kategoriji se lahko dodajo tudi druge kategorije/podkategorije
območij glede na razvojne usmeritve posameznega naselja.
Organizacija dejavnosti:
▪

▪

območja zgoščenega programskega prepleta (običajno središčne,
dobro dostopne lokacije, npr. v središču naselja, ob pomembnih
povezavah v naselju oz. njihovih križanjih ipd.)
funkcionalna vozlišča naselja:
o funkcionalno vozlišče mestnega pomena
o funkcionalno vozlišče četrtnega pomena
o funkcionalno vozlišče soseske/sosedstva

Pri omrežju funkcionalnih vozlišč naj se po potrebi opredeli tudi vrsta
vozlišča glede na vlogo oz. prisotnost pretežnih dejavnosti (npr.
družbeno-upravno vozlišče, poslovno-gospodarsko vozlišče ipd.). Merilo
grafičnega prikaza kartografskega prikaza naj bo primerno velikosti
naselja.

Slika 2.3.2: Načelo zgoščenega mesta znotraj avtocestnega obroča z
ohranjanjem zelenih površin

Slika 2.3.4: Primer prikaza osnovne tematike razvoja strukture MOL (vir:
Prostorska zasnova MOL, 2002)
Kartografski prikaz je podrobnejši od shematskega in na enem mestu
ponazori podrobnejše usmeritve prihodnjega razvoja, ki se nanašajo na
strukturo naselja in njegovo funkcionalno organiziranost. V njem se
prepletata dva vidika: fizični vidik, ki vpliva na strukturo naselja, in
funkcionalni vidik, ki vpliva na organizacijo dejavnosti. Vidik strukture
naselja prepleta koncentracijo poselitve in namenske rabe, vidik
organizacije naselja pa temelji na razporejanju dejavnosti v naselju.
Slednja podaja usmeritve za načrtovanje namenske rabe prostora.
Tako kot kartografskem prikazu se tudi v besedilnem delu opredelita dva
glavna sistema: (1) fizično strukturo naselja in (2) organizacijo dejavnosti.

Slika 2.3.3: Načelo okrepljenega razvoja mesta ob krakih - vpadnicah

Fizična struktura naselja2:
▪ kompaktni del naselja:
o središče mesta/naselja
o strnjeno urbano območje
▪ redkeje poseljeno urbano območje
▪ zelene površine (naravne in ustvarjene)
▪ kmetijske površine
▪ vodne površine
▪ območje cestnega in železniškega omrežja
▪ okoljska infrastruktura

2
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Slika 2.3.5: Vpliv vidikov na osnovno strukturo naselja

Pri tej členitvi je treba tudi upoštevati oz. opozoriti na različnost mest / naselij, za
katere se bo pripravila UZ – predvsem pri manjših urbanih in urbaniziranih naseljih
se kategorije smiselno prilagodi.
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Vsebina UZ

Testni primer - Škofja Loka
Splošna izhodišča
Za celotno občino Škofja Loka je značilna nizka, a stalna rast prebivalcev,
ki je posledica relativno stalnega naravnega prirasta. Povprečna starost
občanov Škofje Loke se z leti zvišuje, a počasneje kot v regiji in državi.
Obdobje nagle rasti naselja Škofja Loka se je zaradi priseljevanja
prebivalcev s podeželja v mesto ali iz drugih delov nekdanje Jugoslavije
zaključilo že pred koncem prejšnjega stoletja. Potrebe po večji širitvi
poselitvenega prostora mesta zato ni, razen v primeru morebitnega
hitrega razmaha industrije zaradi nenadnega gospodarskega uspeha
katerega od podjetij v industrijski coni Trata. Poselitveni pritisk je
prisoten predvsem na obrobju mesta v obliki širitve gradnje na mestnem
obrobju, medtem ko ostajajo površine primerne za notranji razvoj mesta
neizkoriščene (negativen trend). Smotrn nadaljnji prostorski razvoj
Škofje Loke zato obsega kakovostno krepitev obstoječega urbanega tkiva
mesta in mestnih funkcij.
Osnove razvoja strukture mesta Škofja Loka
Fizična struktura mesta:
▪

▪

▪

▪

Škofja Loka se razvija kot subregionalno središče s prenovljenim in
okrepljenim mestnim jedrom ob istočasnem ohranjanju središč
četrtnega pomena, kakor tudi z uvajanjem novih manjkajočih
središč,
vzdrževanje kompaktne grajene strukture naselja, temelječe na
notranjem razvoju ob istočasnem ohranjanju vitalnih zelenih površin
in izboljšavi prometne prekrvavljenosti,
ohranjanje in krepitev osnovne, razvojno pogojene strukture mesta:
1) staro mestno jedro pod Škofjeloškim gradom,
2) notranji del mesta, severno od starega jedra,
3) zahodni, pretežno stanovanjski del mesta (Območje Stare Loke in
Podlubnika),
4) vzhodni del mesta (Trata, Virmaše, Sv. Duh) in
5) industrijski predel na Trati. Ohranjanje zelenih cezur med njimi in
krepitev prometnih povezav mestnih predelov, ob istočasni
razbremenitvi tranzitnega prometa,
dopolnjevanje in zgoščanje morfološkega vzorca v predelu med
Kamnitnikom in potokom Suha s stanovanjsko gradnjo (in
podpornimi dejavnostmi), omogočanje razvoja industrijske cone
Trata, prenova degradiranih in premalo izkoriščenih predelov mesta
(npr. izvedba novega komercialno poslovnega središča ob križišču
Kidričeve in Ljubljanske, transformacija nekdanje tovarne LTH ob
starem mestnem jedru ipd.), krepitev omrežja družbenih dejavnosti
in javnih odprtih površin, ohranjanje mestnih zelenih predelov,
izvedba potrebnih povezav v naselju (glej sliko 2.3.3).
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Slika 2.3.6: Osnovna funkcionalna struktura naselja
Organizacija dejavnosti:
▪

▪

▪

▪

usmerjanje družbeno upravnih funkcij subregionalnega, občinskega
in mestnega značaja v območje družbeno upravnega vozlišča naselja,
usmerjanje oskrbnih funkcij v funkcionalna vozlišča četrtnega
pomena oz. sosesk/sosedstev, vzpostavitev manjkajočega poslovno
komercialnega vozlišča ob križišču Kidričeve in Ljubljanske in
krepitev vozlišča v območju železniške postaje,
usmerjanje prepletanja dejavnosti v območjih vzdolž primarnih
cestnih in uličnih povezav in na središčne lokacije mesta, ki so hkrati
območja intenzivnejše poselitve.
ohranjanje razvojnega potenciala industrijske cone Trata in
preprečevanje umeščanja neskladnih programov, zagotavljanje
primernih cezur do okoliških neskladnih programov,
južni obod starega jedra, širše območje Stare Loke, Podlubnik, južni
predel Trate ohranijo in krepijo svoj pretežno stanovanjski značaj, z
možnim uvajanjem nemotečih dejavnosti majhnega obsega v obliki
dela na domu.

▪
▪

▪

v kraku Virmaše - Forme se kombinirajo predvsem stanovanjske in
kmetijske funkcije, druge dejavnosti ohranjajo manjši obseg.
težišče nove stanovanjske poselitve je v območju vzhodno od
Kamnitnika in v predelu novega poslovno komercialnega vozlišča ob
križišču Kidričeve in Ljubljanske (območje višje gostote pozidave, s
poslovno komercialnimi programi v nižjih in stanovanji v višjih
etažah), kakor tudi v predelu nekdanje tovarne LTH ob Selški Sori, ki
se preuredi v stanovanjsko sosesko s spremljajočimi dejavnostmi kot
dopolnitev ponudbe mestnega središča,
ohranja se kvalitetni potencial zelene osi, ki poteka od gozdnate
vzpetine nad Škofjeloškim gradom prek grajskega parka na drugi
breg Sore do nastajajočih parkovnih površin v območju nekdanje
vojašnice v povezavi z rekreacijskim območjem Kamnitnika. Ohranja
se zelena cezura med vzhodnim in zahodnim delom mesta vzdolž
potoka Suha, zelene poteze vzdolž Sore, kakor tudi v območju
industrijske cone Trata.
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Slika 2.3.7:zaOsnovna
naselja
Priporočila
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2.4.

Vsebina UZ

Izhodišča

Namenska raba
prostora in potencialne
površine za urbani
razvoj

Namenska raba prostora je osnovna prvina urbanističnega planiranja, z
njo se opredeljuje razmeščanje urbanih dejavnosti v prostoru, njihov
obseg in medsebojni odnos.
Namenska raba prostora je s prostorskimi akti določena raba površin in
objektov, ki ob upoštevanju pretežnosti in prepletanja dopustnih
dejavnosti določa namen, za katerega se lahko te uporabljajo. 35. člen
ZUreP-2 opredeljuje osnovne okvire za določitev namenske rabe prostora,
medtem ko vrste, nadaljnjo členitev in način prikazovanja namenske rabe
prostora prepušča podzakonskim aktom1.
Namenska raba prostora (večine) mestnih naselij je plansko določena v
veljavnih OPN oziroma v UN, izdelanih v sklopu izdelave OPN2. Nanaša se
na obstoječo rabo prostora za urbane dejavnosti in na rabo zemljišč,
namenjenih prihodnjemu razvoju.

Analiza
V analitičnem delu UZ se preveri ustreznost (v OPN/UN) obstoječe in
načrtovane namenske rabe prostora3. Namen in cilj analize ni kompleksna
sprememba namenske rabe prostora, poudarek naj bo na identificiranju
problemskih območij, uskladitev načrtovane namenske rabe na
posameznih območjih z novimi razvojnimi potrebami in spoznanji,
opredelitev potencialnih površin za urbani razvoj za srednjeročno in
dolgoročno obdobje.
Analiza namenske rabe prostora vsebuje :
▪ preučitev skladnosti načrtovane namenske z vizijo in strategijo
razvoja občine / naselja,
▪ preučitev razmerja med različnimi namenskimi rabami in opredelitev
sinergij in konfliktov med njimi,
▪ opredelitev problemskih območij in sanacijskih ukrepov, npr.
kompleksno prenovo, spremembo namembnosti ipd.,
▪ preučitev prostih / nepozidanih stavbnih zemljišč glede na načrtovan
namen oziroma primernost / potrebnost za nove razvojne potrebe,
▪ opredelitev potencialnih površin za razvoj dejavnosti, za katere
obstoječa / do sedaj planirana zemljišča niso ustrezna,
▪ opredelitev ogroženost obstoječih stavbnih zemljišč, npr. poplavna
ogroženost, plazovitost, onesnaženost, idr.).

Navezava na naslednje vsebinske sklope UZ:
Pri izdelavi vrednostne analize in zasnove namenske rabe prostora naj se
upošteva:
▪ osnovna struktura naselja z vidika odnosa posameznih območij do
osnovne strukture naselja,
▪ morfološka struktura,
▪ omejitve za razvoj (varovana in zavarovana območja, nevarna
območja, infrastrukturni koridorji, ipd.),
▪ razvojne potrebe posameznih urbanih dejavnost,
▪ zeleni sistem,
▪ prometni sistemi z vidika možnosti navezave na JPP (npr. železniške
postaje, sistem mestnega javnega potniškega prometa, ipd.),
▪ opremljenosti z GJI, stanje in zmogljivost, programi opremljanja.

Priporočila
Vrednostna analiza je eno od temeljnih izhodišč za opredelitev
potencialnih površin za razvoj urbanih dejavnosti in s tem povezano
zasnovo namenske rabe prostora za območje UZ.
Analiza namenske rabe v veljavnem OPN / UN:
V analitičnem delu se preveri namenska raba obstoječih stavbnih zemljišč
za vse vrste urbane rabe v veljavnih OPN /UN. Analiza naj vsebuje:
▪ oceno smotrnosti ohranitve obstoječe namenske rabe prostora
(skladno s strukturo naselja, morfološko zasnovo, medsebojnim
vplivom dejavnosti, prometnim sistemom ipd.);
▪ opredelitev problemskih območij za urbani razvoj, med katere sodijo:
(1.) konfliktne namenske rabe (npr. potrebna opustitev moteče
proizvodne dejavnosti v centru naselja, potrebna prekategorizacija
stanovanjskega območja zaradi vplivov prometa na bivalno okolje
ipd.), (2.) razvrednotena območja (npr. opuščena območja
proizvodnih dejavnosti ipd.), (3.) neprimerna namenska raba prostora
(npr. interesno območje za razvojno pomembnejše dejavnosti), (4.)
ogrožena območja zaradi novejših podatkov o varstvenih režimih
(npr. potrebna sprememba namenske rabe na poplavnih območjih,
erozijskih območjih, preobremenjenih območjih s hrupom,
onesnaženim zrakom ipd.).
Potencialne površine za urbani razvoj
(1) Na podlagi analize namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč naj se
za vse vrste urbane rabe, poleg smiselne ohranitve sedanje namenske

2
1 Pri priporočilih v zvezi z namensko rabo prostora je upoštevan »Pravilnik o OPN in OPPN«

(MOP-2020 v pripravi).
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Večina slovenskih občin ima izdelane OPN in določeno namensko rabo prostora v
ureditvenih območjih naselij.

3

Urbanizem je kontinuiran proces, zato vsaka nova generacija UZ temelji na prejšnjih
prostorskih konceptih in prostorskih načrtih ter jih nadgrajuje, z upoštevanjem novih
razvojnih možnosti in potreb. Na podlagi ZUreP-2 izdelane UZ naj bodo nadgradnja
UN, izdelanih v sklopu priprave OPN.
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rabe in izrabe prostora, opredelijo potencialne površine za nadaljnji
urbani razvoj. Med te se uvrščajo:
▪ razvrednotena ali slabo izkoriščena urbana območja (upoštevajo se
obstoječa in tudi potencialno funkcionalno razvrednotena območja,
kot npr. opustitev proizvodne dejavnosti, nakupovalnega središča
ipd.),
▪ (potencialno) preobremenjena/socialno razvrednotena območja
primerna za sanacijo in reurbanizacijo (npr. stanovanjske soseske
visokih gostot brez ustreznih javnih prostorov in programov, ipd.),
▪ območja odpravljanja konfliktov med obstoječimi namenskimi
rabami, primerna za redefiniranje osnovne rabe in druge oblike
sanacije.
(2) Pri določanju namenske rabe in urejanja teh območij se upoštevajo
predvsem naslednji kriteriji:
▪ kompleksna prenova in/ali obnova starejših grajenih območij kjer je
smiselna npr. ohranitev ali sprememba sedanje namenske rabe
prostora, funkcionalna, vsebinska in kakovostna izboljšava,
▪ učinkovitejša raba premalo izkoriščenih urbanih območij z npr.
zapolnitvami z dopolnilnimi dejavnostmi in/ali ureditve za izboljšanje
bivalnega okolja,
▪ preoblikovanje razvrednotenih območij med katere sodijo smiselne
spremembe namenske rabe prostora skladno s sanacijo
razvrednotenega območja, reurbanizacija območja za ustreznejši
namen, ipd.,
▪ zapolnitev prostih stavbnih zemljišč npr. z ustrezno rabo/dejavnostjo,
smiselna zaokrožitev območij za racionalnejšo izrabo, ipd..
(3) Pri analizi (v sedanjem OPN/UN) načrtovanih novih površinah za
določeno urbano rabo naj se upošteva razvojna vizija in strategije razvoja
obravnavanega naselja. Preveri naj se:
▪ utemeljena ohranitev namenske rabe za (dolgoročni) razvoj določene
dejavnosti: poleg skladnosti z razvojnimi potrebami se preučijo tudi
širši (lokacijski) kriteriji primernosti območja za določeno dejavnost
(prometna povezanost, navezava na GJI in javni promet, medsebojni
vplivi dejavnosti ipd.),
▪ utemeljena sprememba prvotno načrtovane namenske rabe skladno
z novimi razvojnimi potrebami in primerjalnimi prednostni območja
za določeno dejavnost (npr. centralna dejavnost na enklavi kmetijskih
zemljišč, turistično rekreacijsko območje na mesto proizvodnih
dejavnosti ipd.).
(4) V analitični fazi se na podlagi (dolgoročnih) razvojnih usmeritev na
ravni regije/občine/naselja obravnavajo in ovrednotijo tudi potencialne
površine za razvoj urbanih dejavnosti izven sedanjih ureditvenih območij
naselij. Pri tem naj se upošteva:
▪

kontinuirana/organska rast naselja kot celote,

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

Vsebina UZ
▪
▪
▪
▪
▪

funkcionalna in strukturna povezanost z dejavnostmi/namensko rabo
v vplivnem območju,
možnosti in pogoji navezave na prometno in ostalo GJI,
varstvo naravnih resursov (kmetijska zemljišča, vodni viri, naravne
vrednote, krajina),
varstvo grajenega okolja (kulturna dediščina, morfološka zasnova in
razpoznavna struktura),
kakovost bivalnega okolja ipd. Skladno s specifičnimi potrebami
posameznih dejavnosti naj se na primernih lokacijah opredelijo
območja ustrezne namenske rabe prostora (lahko tudi v variantah).

(5) Vrednostna analiza vsebuje v zaključku naslednje utemeljitve
opredeljenih potencialnih površin za dolgoročni urbani razvoj
mesta/naselja:
▪ ustreznost (v obstoječih UN/OPN) opredeljene namenske rabe
površin stavbnih zemljišč za dolgoročni razvoj, skladno s sprejeto
razvojno vizijo in strategijo ter specifiko novih dejavnosti,
▪ ustreznost (v obstoječih UN/OPN) določene namenske rabe prostora
oziroma stavbnih zemljišč za umestitev načrtovanih dejavnosti v
srednjeročnem obdobju (lega, opremljenost z GJI, druge specifične
lokacijske prednosti),
▪ utemeljitev opredelitve novih stavbnih zemljišč za določeno
namensko rabo na ustreznih lokacijah,
▪ na podlagi izdelanih okvirnih bilanc potencialnih površin za urbani
razvoj za strateški/dolgoročni razvoj naj se na preobširno načrtovanih
območjih stavbnih zemljiščih ohrani prvotna raba.
V procesu izdelave UZ se soočajo celovite prostorske razvojne potrebe z
obsegom in primernostjo potencialnih površin za razvoj v obstoječih
urbanih območjih. Izdela se bilanca površin, oceni in utemelji se potrebe
po pridobitvi novih stavbnih zemljišč za srednjeročni in dolgoročni razvoj
(lahko tudi pogojno in /ali v variantah).

Testni primer - Škofja Loka
Podlaga za analizo so NRP iz OPN in opravljene analize posameznih
prostorskih sistemov, ki se nanašajo na organizacijo prostora (funkcijska,
morfološka in razvojna struktura naselja), stanovanja, gospodarstvo in
delovna mesta, družbene in oskrbne dejavnosti, prometno omrežje in GJI,
območja za rekreacijo in zeleni sistem, varovana območja itd.. S pomočjo
navedenega je bila preverjena ustreznost z OPN določene NRP in
opredeljeni prostorski razvojni potenciali, ki jih naselje nudi:
▪ območje 1 – staro mestno jedro: v tem predelu je potrebno
nadaljevati s prenovo dotrajanih stavb, zunanjih površin, kakor tudi
okrepiti programsko pestrost,
▪ območje 2 – predel od starega jedra do Kamnitnika: območje sodi v
programsko jedro naselja, vendar je v njem še dokaj neprimernih

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

objektov, programov ter neustrezno urejenih zunanjih površin.
Razvojni potencial tega predela je izjemen,
območje 3 – Kamnitnik: predel Kamnitnika nudi možnost kvalitativne
nadgradnje v sonaravni mestni park,
območje 4 – opuščena tovarna: zahodno od mestnega jedra je
degradirano območje nekdanje tovarne, ki je v OPN predvideno za
stanovanjsko gradnjo. Čeprav je v programskem smislu lega za
stanovanja primerna, severna orientacija za to območja manj
primerna,
območje 5 – nepozidane stanovanjske površine zahodno od
Kamnitnika: pri načrtovanju stanovanjske gradnje večjega obsega v
Škofji Loki ima dograditev tega predela prednost pred ostalimi posegi,
območji 6 in 27 – rekreativne površine Pod Plevno: stanovanjsko
območje Pod Plevno nima dovolj rekreativnih površin za otroke in
odrasle. Nove je možno urediti ob potoku Suha on ob Sori,
območje 7 – stolpnice v Podlubniku: sanirati je potrebno socialno
degradacijo območja. V blokovskem območju stanovanjske soseske
Podlubnik je prisoten velik delež starejšega prebivalstva, saj se
območje stolpnic izkazuje za mlajše ljudi neprivlačno za bivanje,
območje 8 – premalo izkoriščen prostor v Podlubniku: predel hiš ob
Kidričevi, na vstopu v mesto iz zahodne smeri, ponuja možnost
transformacije z izgradnjo stanovanjskih objektov višje gostote,
območje 9 – rekreacijsko območje pri Podlubniku: obsežna
stanovanjska soseska Podlubnik nima urejenih rekreativnih površin za
stanovalce, zato se uredijo nove, v predelu med naseljem in Selško
Soro,
območje 10 – nepozidana vrzel ob načrtovani severni cesti: območje
je primerno za zapolnitev s stanovanjsko gradnjo nižje gostote,
območje 11 – območje križišča med Ljubljansko in Kidričevo: sedanja
raba tega območja ne ustreza njegovemu razvojnemu potencialu.
Obstoječa drobna stanovanjska pozidava in manjši poslovni objekti
niso ustrezna programska in stavbna tipologija za tako pomembno
lokacijo v mestu,
območje 12 – predel vzdolž Kidričeve, v predelu Trate: Kidričeva
cesta, na izteku prosti železniški postaji, nudi v pasu ob južnem robu
ceste možnost uvajanja centralnih poslovnih programov, zato sedanja
NRP v tem predelu ni ustrezna,
območje 13 – območje železniške postaje Škofja Loka: v arhitekturno
oblikovalskem in programskem smislu lokacija omogoča veliko več,
kot sedanja ureditev ponuja. Obstoječa NRP je načeloma ustrezna,
območje 14 – nakupovalni center: monofunkcionalno nakupovalno
središče na obrobju kompaktnega mesta v svoji sedanji obliki nima
dolgoročne perspektive,
območje 15 – nepozidano območje na Grencu: podeželsko naselje Sv.
Duh se je z leti zlilo s Škofjo Loko in postalo sestavni del grajene
strukture mesta. Pri tem je ostala še večja nepozidana vrzel, ki jo je
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▪

▪

▪

▪

▪

možno nameniti stanovanjski gradnji nižje gostote, čemur ustreza tudi
▪ območja 21, 22, 23 in 24 – območje industrijske cone Trata:
NRP iz OPN,
ambiciozni načrti občine za razvoj obstoječe industrije in privabljanje
območje 16 – predel ob cesti prosti Kranju: predel ob cesti prosti
novih investicij v gospodarske dejavnosti zahtevajo razmišljanje o
Kranju, ki sestoji iz nekdanjih vasi Grenc, Sv. Duh in Virmaše, je
potencialni širitvi obstoječih zazidljivih površin proizvodnega območja
potrebno ob glavni ulici opremiti z območjem koncentracije
na Trati. Ob upoštevanju kvalitetnih kmetijskih zemljišč v neposredni
centralnih dejavnosti,
območje 17 – območje
centralnih dejavnosti pod
načrtovano severno cesto:
nepozidana stavbna zemljišča
tega predela je smiselno
nameniti izgradnji nove
osnovne šole in družbenih
dejavnosti za oskrbo sedanjih
in načrtovanih stanovanjskih
območij v bližini,
območje 18 – načrtovano
stanovanjsko območje nad
severno cesto: v OPN
opredeljeno
stavbno
zemljišče za stanovanjsko
gradnjo je poleg predela
vzhodno od Kamnitnika
največja
nepozidana
prostorska rezerva mesta za
gradnjo stanovanj,
območje 19 – morfološki
model
naselja
nakazuje
dolgoročno
možnost
razširitve
stanovanjske
gradnje nižje do srednje
gostote v območju nad
načrtovano severno cesto,
območje 20 – nepozidana
vrzel
med
Hafnerjevim
naseljem in Ljubljansko cesto:
Ljubljanska cesta je glavna
mestna vpadnica iz smeri
Ljubljane, zato je potrebno
območje sedanjih kmetijskih
zemljišč med to cesto in
Hafnerjevim
naseljem
nameniti stanovanjski gradnji
srednje gostote, z oblikovano
ulično
fasado
vzdolž
pomembne mestne ceste,
Slika 2.4.1: Analiza namenske rabe prostora in potencialnih površin za urbani razvoj
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▪

bližini in možnosti navezave na železnico je širitev možna v smeri
vzhod in jugovzhod,
območje 26 – obrobje naselja Sv. Duh: ob vzhodnem robu nekdanje
vasi Sv. Duh je pas zemljišč, ki ga je možno nameniti stanovanjski
gradnji nižje gostote.

30

Namenska raba prostora in potencialne površine za urbani razvoj

Vsebina UZ

Zasnova

Namenska
prostora

Skladno z izhodišči SPRS sta bistvena kriterija usmerjanja prostorskega
razvoja in s tem povezanega določanja namenske rabe za urbane
dejavnosti:
▪
▪

raba

Območja stanovanj
Območja centralnih
dejavnosti
Območja
proizvodnih
dejavnosti
Posebna območja

poselitev se prednostno usmerja v urbana naselja,
notranji razvoj naselja ima prednost pred njegovo širitvijo4.

Priporočila
Priporočila za členitev namenske rabe prostora
3. člen Pravilnika o OPN in OPPN določa, da se v OPN namenska raba
prostora na celotnem območju občine določi na treh ravneh podrobnosti.
Z namensko rabo prostora se na II. in III. ravni podrobnosti opredeli
osnovno dejavnost, ki bo prevladovala v enoti urejanja prostora (glej
prilogo Pravilnika).

Raven podrobnosti
II.
II. Stanovanja
II. Centralnih
dejavnosti
II. Proizvodne
dejavnosti

III. turizem; športni objekti in
igrišča; druga območja:
III. š+r na prostem; parki;
pokopališča; druge zelene povr.
III. ceste, železnice, letališča,
pristanišča, ostale prometne
površine

Območja zelenih
površin
Območja prometnih
površin
Območja
komunikacijske
infrastrukture
Območja energetske
infrastrukture
Območja okoljske
infrastrukture
Območja za
obrambo
Območja kmetijskih
zemljišč
Območja gozdnih
zemljišč
Območja voda

Za vsebino strateškega in izvedbenega dela UZ se pri namenski rabi
prostora praviloma upošteva kombinacija II. in III. ravni podrobnosti.
Namenska raba prostora se praviloma določa po načelu pretežne oziroma
prevladujoče rabe za večja prostorsko zaokrožena območja (npr. za
območja EUP).
Na ravni UZ se namen in podrobnost členitve rabe prostora opredeli
skladno s specifiko urbanega prostora ter s tem povezane vsebine UZ.
Podrobnost členitve namenske rabe prostora se prilagodi značilnostim in
problematiki vsakega naselja.

III.
III. stanovanjske površine; stan.
površine za posebne namene
III. centralne površine (mešana
raba); družbene dejavnosti;
III. industrija; gospodarske
cone;

II. Komunikacijska
infrastruktura
II. Energetska
infrastruktura
II. Okoljska
infrastruktura
II. Območja za
obrambo
III. ostala KZ; urbana KZ

II. vodna
infrastruktura

III. celinske vode v funkciji
naselja; morje

Členitev namenske rabe prostora na območju nove UZ naj bo nadgradnja
že izdelanih UN v sestavi veljavnih OPN (glej analitični del »Namenska
raba prostora in potencialne površine za urbani razvoj«).
V procesu izdelave UZ se sooča primernost sprejete namenske rabe
prostora s strateškimi in srednjeročnimi razvojnimi potrebami in (po
potrebi) pripravi predlog sprememb namenske rabe in / ali razmejitev
namenske rabe površin.
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5

Na ravni UZ se razmejitve namenske rabe prostora opredelijo okvirno do
stopnje podrobnosti, ki je potrebna za prenos v kartografski del OPN
oziroma na PKN5.5
Na publikacijskih kartah in prikazih vsebine UZ v manjših merilih (grafični
prikazi OPP, naselje v širšem prostoru na ravni RPP) se generalizira
členitev relevantnih vsebin namenske rabe prostora na kombinacijo
vsebin I. in II. ravni podrobnosti (izpostavitev razvojno pomembne urbane
rabe, npr. območja za proizvodne, centralne dejavnosti, posebna območja
...).
Priporočila za združevanje dejavnosti v okviru posamezne namenske
rabe prostora

III. gozdna zemljišča; urbana GZ

Priporočila za razmejitve območij namenske rabe prostora

4 Pričakovani problemi in način reševanja: v dosedanji praksi usmerjanje urbanega razvoja
na slabo izrabljena urbana območja ni bilo uspešno, kar je predvsem odraz
pomanjkanja ustreznih inštrumentov za njihovo aktivacijo. Za uresničevanje
racionalnega prostorskega razvoja je naloga države, da sprejme predpise /
inštrumente za učinkovitejše reševanje lastniških razmerij, finančne spodbude za
investiranje v sanacijo in prenovo urbanih območij itd. Naloga lokalnih / mestnih
skupnosti je predvsem uravnavanje ravnovesij med uveljavljanjem javnega interesa in
zakonitostmi trga, tudi preprečevanje preobremenjenosti urbanih območij z novimi
dejavnostmi, poseganje z gradnjo na mestne zelene površine ipd.

Pri razmejitvi vrst namenske rabe prostora naj se upošteva:
▪ konfiguracija terena in druge determinante v prostoru,
▪ obstoječa območja grajene strukture po sedanji in načrtovani
namembnosti, smiselne zaokrožitve teh območij,
▪ prometno in drugo infrastrukturno omrežje,
▪ širitev urbanih območij omejujejo na terenu razvidne naravne in
ustvarjene meje,
▪ upoštevajo se razmejitve območij izdelanih, še ne realiziranih DPN in
OPPN,
▪ smiselno se upoštevajo na parcelo natančno določene meje
zavarovanih območij,

Pravilnik o OPN določa: v OPN ali OPPN se lahko za posamezno vrsto
namenske rabe prostora na II. ali III. ravni podrobnosti v enoti urejanja
prostora s prostorskimi izvedbenimi pogoji določijo spremljajoče
dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnosti, pod pogojem da:
▪ ne preprečujejo in ne zmanjšujejo njenih razvojnih možnostim,
▪ niso nezdružljive z osnovno dejavnostjo.
V UZ naj se osrednja pozornost posveti določitvi prepletanju funkcij in
urbanističnemu urejanju območij mešane rabe. Pri tem naj se upošteva:
▪ sinergija dejavnosti,
▪ rezervacija prostora za določeno (razvojno/oskrbno pomembno)
dejavnost na določenem območju,
▪ obseg dopolnilnih dejavnosti naj ne presega osnovne dejavnosti,

Pravilnik določa razmejitve namenske rabe prostora na ravni OPN in OPPN na
zemljiškem katastru v merilu 1:5.000 (PKN5).
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▪

▪

možen negativni vplivi dopolnilnih dejavnosti na osnovno dejavnostjo
(npr. moteče/nedopustne dejavnosti v pretežno stanovanjskem
območju ipd.),
celoviti učinki dopolnilnih dejavnosti na določeno območje (npr. vpliv
prometa, problem mirujočega prometa, posegi na javne prostore,
preobremenjenost prostora, ipd.).

V procesu določanja novih urbanih območij za posamezne vrste urbane
rabe poteka usklajevanje z nosilci urejanja prostora, predvsem
usklajevanje posegov na območja kmetijskih zemljišč. V tem postopku se
razmejijo trajno varovana kmetijska zemljišča in zemljišča za urbano rabo.
Primarna raba znotraj ureditvenega območja naselja (UON) in območja za
dolgoročni razvoj naselja (ODRN) je urbana, zato v teh območjih ni trajno
varovanih kmetijskih zemljišč, ohranijo se enklave kmetijskih zemljišč
povezane z urbanim kmetijstvom, če je to skladno z načrtovanim urbanim
razvojem. Za večja sklenjena kmetijska zemljišča znotraj ODRN je do
aktiviranja teh zemljišč za urbano rabo pogojno možna kmetijska raba
(pod določenimi pogoji, odvisno od vrste rabe in neposredne okolice).
V UON in ODRN ni gospodarskih gozdov, ostanejo/prekategorizirajo se v
območja urbanih gozdov.
V procesu izdelave UZ se soočajo celovite prostorske razvojne potrebe z
obsegom in primernostjo potencialnih površin v obstoječih urbanih
območjih. Izdela se bilanca površin, oceni in utemelji se potrebe po
pridobitvi novih stavbnih zemljišč za srednjeročni in dolgoročni razvoj
(lahko tudi pogojno in /ali v variantah).
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Testni primer – Škofja Loka
Za uresničevanje razvojnih načrtov mesta Škofja Loka so bila določena
območja potrebne spremembe NRP, ki zajemajo srednjeročne in
dolgoročne potrebe:
▪ območje 1 – mešano poslovno, komercialno in stanovanjsko središče
višje gostote ob križišču Ljubljanske in Kidričeve. Zagotovi se NRP za
območje centralnih dejavnosti in mešane rabe, služi pa srednjeročnim
potrebam. Sprememba je potrebna za boljši izkoristek pomembne
mestne lokacije in njenega središčnega prostorskega potenciala,
▪ območje 2 – centralne dejavnosti vzdolž Kidričeve: zagotovi se NRP za
območje centralnih dejavnosti in mešane rabe, služi pa srednjeročnim
potrebam. Sprememba zagotavlja boljšo razporeditev dejavnosti
vzdolž najpomembnejše mestne ceste,
▪ območje 3 – mešano poslovno in komercialno območje v sedanjem
nakupovalnem centru: zagotovi se NRP za območje centralnih
dejavnosti in mešane rabe, služi pa srednjeročnim potrebam.
Sprememba je potrebna zaradi sedanje monofunkcionalnosti
območja in željene pestrosti programov v urbanih naseljih,
▪ območje 4 – centralne dejavnosti ob cesti proti Kranju: vzdolž glavne
ulice v predelu nekdanjih vasi, Grenc, Sv. Duh in Virmaše, ki so se zlile
s Škofjo Loko, se okrepi lokalni center in v ta namen zagotovi NRP za
centralne dejavnosti,
▪ območji 5 in 6 – rekreacijske površine ob Suhi in na Podlubniku.
Zagotovi se NRP za površine za oddih, rekreacijo in šport, služi pa
srednjeročnim potrebam. Sprememba je namenjena zagotavljanju

▪

▪

▪

▪

▪
▪

manjkajočih urejenih rekreativnih površin za dve veliki stanovanjski
soseski,
območje 7 – širitev proizvodnega območja. Zagotovi se NRP za
območje proizvodnih dejavnosti, služi pa srednjeročnim potrebam.
Sprememba podpira predvsem razvoj škofjeloške industrije,
območja 8, 9 in 10 – širitev proizvodnega območja. Ko nastane
potreba, se zagotovi NRP za območje proizvodnih dejavnosti, služi pa
dolgoročnim potrebam. Sprememba služi zagotavljanju rezervnih
površin, v kolikor pride do razmaha škofjeloške industrije,
območje 11 – stanovanjsko območje vzdolž Ljubljanske ceste: za
stanovanjsko pozidavo vrzeli med obstoječim stanovanjskih naseljem
in eno od glavnih mestnih vpadnic se zagotovi NRP za stanovanja.
Sprememba NRP služi dolgoročnim potrebam,
območje 12 – širitev stanovanjskih površin. Ko nastane potreba, se
zagotovi NRP za stanovanjske površine, služi pa dolgoročnim
potrebam. Sprememba služi zagotavljanju rezervnih površin za
izgradnjo stanovanj, v kolikor bo v prihodnosti št. Prebivalcev zraslo,
območje 13 – stanovanjska gradnja ob vzhodnem robu nekdanje vasi
Sv. Duh,
območje 14 – rekreativne površine ob Sori.

Vse navedene usmeritve se upoštevajo pri izdelavi izvedbenih prostorskih
aktov za urejanje urbanega območja Škofje.
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Vsebina UZ

Slika 2.4.2: Zasnova namenske rabe prostora in potencialnih površin za urbani razvoj
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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2.4.1

Stanovanjska območja

Vsebina UZ

Izhodišča
Zagotavljanje zadostnega števila primernih stanovanj za različne skupine
prebivalstva sodi med temeljne funkcije mest in urbanih naselij. Med
stanovanjska območja se štejejo površine namenjene bivanju, vključno s
stalnim ali občasnim bivanjem različnih skupin prebivalcev (dijakov,
študentov, ostarelih in drugih skupin).
Oblikovanje omrežja bivalnih površin z različno tipologijo stanovanjske
gradnje bi moralo, poleg upoštevanja prostorskih potencialov naselja in
skladnosti z drugimi urbanimi sistemi, izhajati tudi iz premišljene
stanovanjske politike na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju6.
Pri prepoznavanju in določanju prostorskih potencialov naselja za
zagotavljanje stanovanj in pri oblikovanju usmeritev za urejanje teh
območij, je potrebno vzeti v obzir tudi stališče trajnostnega razvoja, ki
med drugim narekuje prednostno izkoriščanje notranjih prostorskih
rezerv naselja. Iz tega in iz demografskih napovedi v Sloveniji sledi, da se
kot prostorski razvojni potencial za zagotavljanje stanovanj štejejo
predvsem že izgrajeni predeli naselja, v prvi vrsti obstoječa stanovanjska
območja, v katerih se bodo z leti menjavale generacije.
Pri načrtovanju območij za razvoj stanovanj je potrebno poudariti tudi
povezavo z učinkovitejšim izvajanjem policentričnega razvoja naselij v
Sloveniji. Pretirana koncentracija storitev in zaposlitvenih priložnosti v
nekaterih urbanih središčih ustvarja nesorazmeren pritisk na potrebo po
zagotavljanju stanovanj v teh območjih in praznjenje stanovanjskih
zmogljivosti v preostalih naseljih in regijah.
Naloga UZ, kot organizacijskega razvojnega načrta, je usmerjanje urejanja
prostora naselja tako, da se dejavnosti in urbani sistemi v prostoru
razvijajo in prepletajo na medsebojno usklajen in trajnosten način. V UZ
se omrežje stanovanjskih površin in spremljajoče prostorske ureditve
opredelijo tako, da se zagotovijo bivalna območja z zadostno in raznoliko
ponudbo stanovanj za različne potrebe prebivalstva, v kvalitetnem
življenjskem okolju, ki poleg samega stanovanja ponuja tudi potrebne
oskrbne storitve, rekreativne površine, enostaven dostop do kraja
zaposlitve ter zdravo in varno življenjsko okolje.

6

Kvalitetna stanovanjska politika različnih ravni upravljanja se odraža tudi v pravilnih
usmeritvah za gradnjo stanovanj v prostorskih aktih. V Sloveniji je izgradnja večjih ali
manjših stanovanjskih območij trenutno vse preveč prepuščena zasebni iniciativi
investicijskih firm ali posameznikov. Le-ti pogosto podajajo tudi pobude za
zagotavljanje stanovanjskih zazidljivih površin v OPN, pod pritiskom pa so predvsem
suburbana naselja v bližini velikih zaposlitvenih središč. Zaradi nekontrolirane
naselbinske strukture in identitete ter programske siromašnosti imajo takšna območja
brezoblično podobo spalnih naselij, kjer je bivalna kvaliteta pomanjkljiva. Čeprav je
sama izgradnja stanovanj danes prepuščena trgu in posameznim investitorjem,
zakonitosti trga in interesi posameznikov niso in ne morejo biti glavni način preskrbe
prebivalcev s primernimi stanovanji na ustreznih lokacijah. Eno od osnovnih meril po
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Načrtovanje sistema stanovanjskih območij v UZ vključuje poleg
zagotavljanja samih lokacij za nadaljnji razvoj bivalne funkcije naselja tudi
osnovno opredelitev do vrste stanovanj: stanovanja v mešanih območjih
in v starem jedru naselja, stanovanja v območjih nizke, srednje in visoke
gostote stanovanjske gradnje, dijaški domovi in domovi za ostarele itd.
Vključuje tudi usmeritve za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja oz.
ugodnih sanitarno higienskih in mikro klimatskih pogojev, ki s pomočjo
priporočenih faktorjev izrabe prostora preprečujejo pretirano gostoto
gradnje in pozidavo površin ter omogočajo dovolj zelenic na raščeni
podlagi. Pri tem je potrebno izpostaviti zmožnost UZ, da doseže potrebne
izravnave v razmerju med pozidanim in ozelenjenim na nivoju celega
naselja ali večjih delov naselja7.
Prostorski razvojni potenciali za stanovanja, ki temeljijo na izkoriščanju
notranjih rezerv naselja, se lahko izkoristi skozi8:
▪ vzdrževanje in kvalitativno prenovo obstoječih stanovanjskih sosesk
(vključno z zagotavljanjem zadostnih zelenih površin v neposredni
bližini stanovanj – v isti morfološki in funkcionalni enoti: EUP/PEUP),
da bodo primerne in privlačne tako za sedanje kot za nove generacije
stanovalcev9;
▪ preoblikovanje funkcionalno ali gradbeno neustreznih območij v nove
stanovanjske soseske (sanacija degradiranih območij z uvedbo
stanovanjskega programa);
▪ uvajanje ali povečanje števila stanovanj v območjih primernih za
mešanje dejavnosti (npr. v poslovno storitvena središča mesta, kar
omogoča vitalnost predela tudi izven delovnega časa in potencialno
bližino zaposlitve za stanujoče v tem predelu);
▪ zgoščanje grajenega tkiva, vključno z zamenjavo nekatere obstoječe
pozidave z zgradbami, ki zagotavljajo višjo gostoto stanovalcev oz.
boljši izkoristek zemljišč, vendar ne na račun območij zelenih površin
in drugih javnih odprtih prostorov;
▪ zapolnitev prostih stavbnih zemljišč iz OPN.
Šele po izkoristku navedenih notranjih prostorskih rezerv se lahko
površine za stanovanjsko gradnjo zagotovi s širitvijo naselja, v kolikor se
pričakuje porast števila prebivalcev.

katerem se meri kvaliteta urejanja prostora v posamezni državi je tudi učinkovitost
vodenja stanovanjske politike na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju.
Razvojna vizija lokalne skupnosti, ki je bistvena podlaga za pripravo UZ, bi morala
zajemati tudi prihodnjo stanovanjsko politiko.

8

Pri večini naštetih usmeritev velja omeniti, da jih brez dodatnih ukrepov za izvajanje ne
bo možno realizirati. Sem sodijo predvsem ukrepi, ki bi investitorje stimulirali k
vlaganju v notranji razvoj urbanih središč, namesto odpiranja novih zazidljivih zemljišč
na periferiji mest in podeželju.

Na primer: gosto pozidano območje poslovno storitvenega središča je možno za
zagotavljanje zadostne ozelenitve naselja uravnovesiti s sosednjim večjim parkom in
bližnjo stanovanjsko sosesko v zelenju.

9

V primerih nekaterih stanovanjskih območij, kjer so sicer sama stanovanja kvalitetna, a
za stanovalce neprivlačna, je potrebno poiskati razloge za njihovo socialno
degradacijo. Pomanjkanje spremljajočih ureditev, kot so rekreativne površine,
pestrejše oskrbne in storitvene dejavnosti ter enostaven dostop do delovnih mest, je
lahko razlog za stagnacijo nekaterih stanovanjskih predelov.
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Navezava na naslednje vsebinske sklope UZ:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

10

naselje v širšem prostoru: oceni se vloga naselja v omrežju naselij v
odnosu do zasnove stanovanjskih območij v občini in regiji ter
predvidi koncept ponudbe stanovanj, ki upošteva tudi načelo
policentričnega razvoja;
namenska raba prostora: opredelijo se območja namenske rabe
prostora, ki zagotavljajo prostorske možnosti za razvoj stanovanj v
planskem obdobju 15–30 let. Upoštevajo se prostorske rezerve za
gradnjo stanovanj določene z OPN in (po potrebi) nove razvojne
površine, pri čemer se tudi oceni ustreznost z OPN določenih stavbnih
zemljišč za gradnjo stanovanj;
območja za gospodarstvo: sooča se stanovanjska politika in ocena
stanovanjske gradnje z oceno
pričakovane delovne sile v
srednjeročnem in dolgoročnem planskem obdobju na eni strani in
primerjava števila stanovanj in možnost zaposlitve v naselju na drugi,
z namenom, da se kraj dela in bivanja čim bolj približata oz. ponudba
in povpraševanje po delovnih mestih uravnovesita10. Stremi se k
zagotavljanju ugodnega bivalnega okolja za ohranitev in privabljanje
potrebne delovne sile;
družbena infrastruktura in osnovna oskrba: (1.) pri načrtovanju
novih stanovanjskih kapacitet se upoštevajo zmogljivosti družbene
infrastrukture ter predvidijo potrebne prilagoditve, bodisi pri številu
novih stanovanj, bodisi pri oskrbnih zmogljivostih, (2.) na podlagi
analize kvalitete in dostopnosti oskrbe obstoječih in razvijajočih se
stanovanjskih območij se načrtuje potrebna nadgradnja oskrbnih
središč stanovanjskih sosesk;
zeleni sistem z vidika povezovanja stanovanjskih območij na večje
javne zelene površine (parki, rekreacijska območja itd.), načrtovanje
sklenjenih zelenih površin znotraj stanovanjskih območij, dostopnost
in umeščanje otroških igrišč, dostopnost /omrežje prostorov za
rekreacijo - omogočanje aktivnega preživljanja prostega časa na
prostem itd.
gospodarska infrastruktura: (1.) preverijo in načrtujejo se potrebne
dopolnitve in izboljšave gospodarske infrastrukture za obstoječa
stanovanjska območja, (2.) nova stanovanjska območja se načrtujejo
z upoštevanjem možnosti opremljanja z gospodarsko infrastrukturo,
(3.) stanovanjska območja se razvijajo ob linijah javnega prevoza, (4.)
bivalni predeli se zaščitijo pred negativnimi vplivi prometa;
Številna velika (sub)urbana naselja služijo skoraj izključno kot spalna naselja bližnjemu
velikemu zaposlitvenemu središču, saj svojim prebivalcem ne nudijo skoraj nobenih
delovnih mest. Takšna naselja so programsko siromašna, zato je potrebno pri
načrtovanju novih stanovanjskih območij razmišljati tudi o tem, kje bodo novi
prebivalci našli zaposlitev. Po drugi strani je v primeru številnih dnevnih »vozačev« v
službo iz drugih krajev potrebno preveriti, zakaj ne bivajo v kraju zaposlitve. Eden od
razlogov za to je lahko tudi pretirana centralizacija storitev in uslug v enem samem
središču, ki potem vplivajo na koncentracijo gospodarskih dejavnosti, kar je
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Vsebina UZ
▪

območja omejitev za urbani razvoj: (1.) preveri se morebitna
ogroženost obstoječih bivalnih predelov zaradi naravnih in drugih
nesreč in predvidijo usmeritve za reševanje, (2.) nova stanovanjska
območja se načrtujejo izven varovanih in ogroženih območij.

Analiza
Bistvena sestavina kvalitetno vodene stanovanjske politike lokalne
skupnosti so tudi ustrezne usmeritve, za katero se gradnjo stanovanj
omogoči v prostorskih aktih. Razvojne usmeritve za stanovanjsko
področje v UZ je potrebno opredeliti na podlagi prepoznavanja
prostorskih potencialov naselja in dejanskih potreb. Težiti je potrebno k
zagotavljanju kvalitete bivanja, tako v obstoječih kot v novih
stanovanjskih soseskah.
S tem namenom je s pomočjo analize potrebno pri pripravi UZ doseči
zadostno razumevanje (1.) stanja v obstoječih stanovanjskih območjih
naselja, (2.) trenda in potreb prebivalcev ter nosilcev razvoja v zvezi z
zagotavljanjem novih stanovanj, kakor tudi poznavanje (3) prostorskih
potencialov, ki jih naselje v ta namen nudi.

Priporočila
Analiza razvojnih potreb in priložnosti v zvezi z usmerjanjem razvoja
stanovanjskih območij v naselju obsega naslednja področja:
▪ analiza izhodišč iz vizije razvoja lokalne skupnosti in demografskih
gibanj: stanovanjska politika, ki bi morala biti sestavni del vizije
razvoja lokalne skupnosti, izhaja iz prepoznavanja potreb po
stanovanjih in trendov razvoja na tem področju. Vključuje
pričakovane potrebe po stanovanjih glede na vitalnost nosilcev
razvoja lokalne (in regionalne) skupnosti ter demografska gibanja;
▪ analiza obstoječih stanovanjskih predelov in bivalnih trendov: na
podlagi razumevanja stanja in razpoložljivih rezerv v obstoječih
stanovanjskih predelih je možno načrtovati potrebne dopolnitve
ponudbe stanovanj v naselju, kakor tudi potrebne izboljšave bivalnih
razmer v že izgrajenih stanovanjskih soseskah. S pomočjo
razumevanja bivalnih trendov pa je lažje načrtovati vrsto, velikost in
lokacijo stanovanj, ki jih mora mesto v prihodnje zagotavljati. Prouči
se:
o izraba razpoložljivih stanovanj in demografska slika v
obstoječih stanovanjskih predelih, ki naj pokaže vitalnost teh
odstopanje od sprejetega načela policentričnega razvoja, povzroča pa osredotočanje
delovnih mest v enem urbanem naselju (in regiji) na račun drugih.
11

Priročno orodje za navedeno analizo je primerjava števila stanovanj v posamezni
računski enoti s številom in gostoto prebivalcev v njej, številom gospodinjstev in
številom članov gospodinjstev, kakor tudi starostjo njenih prebivalcev. Območja za
izračun so praviloma EUP / PEUP.

▪

območij, odpiranje ponudbe stanovanj zaradi menjave
generacij ter opozori na morebitno stagnacijo posameznih
sosesk (iz česar naj sledijo usmeritve za izboljšanje oz.
aktiviranje neizkoriščenega stanovanjskega potenciala)11,
o razmerje med ponudbo in povpraševanjem po stanovanjih in
privlačnost stanovanjskih območij za nove prebivalce12.
Analiza je dober pokazatelj dejanske potrebe po novih
stanovanjih v naselju, kakor tudi predelov, kjer ljudje iz
različnih razlogov radi živijo. Analiza služi kot izhodišče za
načrtovanje vrste stanovanj, tipologije stanovanjske gradnje
in ureditve stanovanjskih območij bližje potrebam
potencialnih stanovalcev;
o okvirno gradbeno stanje stanovanjskih sosesk, vključno z
bližino in kvaliteto odprtih, predvsem zelenih, bivalnih
površin, ki je podlaga za kvalitativno nadgradnjo obstoječih
stanovanjskih sosesk;
o kvaliteta oskrbe obstoječih stanovanjskih sosesk z družbenimi
dejavnostmi, storitvami in rekreativnimi ureditvami;
o kvaliteta prometne ureditve obstoječih stanovanjskih
območij vključno z dostopnostjo do JPP in opreme z drugo
gospodarsko infrastrukturo;
analiza prostorskih potencialov za razvoj ponudbe stanovanj v
naselju: prouči se razpoložljivost notranjih prostorskih rezerv naselja.

Pri analizi notranjih prostorskih rezerv naselja za razvoj stanovanjskih
območij se preveri možnost:
▪ prenove obstoječega gradbenega fonda,
▪ revitalizacije razvrednotenih območij,
▪ zgoščanja grajenega tkiva, vključno z zamenjavo nekatere obstoječe
pozidave z zgradbami, ki zagotavljajo višjo gostoto prebivalcev oz.
boljši izkoristek zemljišč, vendar ne na račun območij zelenih površin
in drugih javnih odprtih prostorov;
▪ umeščanja stanovanj v mono-funkcionalne predele (npr. v poslovna
središča),
▪ zapolnitve prostih stavbnih zemljišč.
Za dolgoročni razvoj se kot prostorski razvojni potencial raziščejo tudi
območja potencialne širitve zazidljivih zemljišč za prihodnje stanovanjske
potrebe, ki se aktivirajo po izkoristku notranjih rezerv.

12

Tržno povpraševanje po stanovanjih je dober pokazatelj razmerja med ponudbo in
povpraševanjem po stanovanjih v naselju in od tod dejanske potrebe po izgradnji
novih stanovanj, vključno z njihovo vrsto. Kaže tudi na privlačnost posameznih bivalnih
območij, iz česar je možno izpeljati razloge za večje povpraševanje po stanovanjih v
določenih predelih naselja in lastnosti teh predelov, zaradi katerih so privlačni.
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Testni primer – Škofja Loka
Analiza izhodišč iz vizije razvoja lokalne skupnosti
V Strategiji razvoja občine Škofja Loka 2025+13 je stanovanjska politika
lokalne skupnosti obravnavana le delno. Ugotovljeno je, da se
prebivalstvo stara, in da primanjkuje stanovanj za mlade družine.
Načrtovana je okrepljena oskrba starejših na domu, po potrebi pa tudi
dograditev doma za ostarele. Do leta 2025 Občina namerava skupaj s
partnerji urediti prvo pilotno stanovanjsko zgradbo za mlade družine in
pri tem uporabiti model mešanega financiranja po vzoru kooperativ iz
tujine.
Pretekli industrijski razvoj Škofje Loke je v veliki meri temeljil na
priseljevanju delovne sile. V spremenjenih gospodarskih razmerah, ki so
nastopile koncem osemdesetih in v devetdesetih letih prejšnjega stoletja,
potreb po večjih prilivih migrantov ni. Posledično se selitveni prirast v
zadnjih letih zmanjšuje, tako da je leta 2000 občina zabeležila celo
negativen selitveni saldo. Ker je migracijski saldo močno odvisen od
gospodarskih razmer oz. razmer na trgu dela ter razpoložljivosti ustrezne
ponudbe stanovanj, je pričakovati, da bodo spremembe na teh področjih
vplivale tudi na obseg migracij. Glede na pričakovane demografske trende
v Sloveniji, in z zamikom tudi v Škofji Loki, je pričakovati, da se bodo
potrebe po dotoku nove delovne sile povečevale, še posebej za pokrivanje
strukturnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem na slovenskem in
lokalnem trgu delovne sile. Posamezna podjetja že sedaj opozarjajo na
dejstvo, da v domačem okolju ne najdejo ustrezno usposobljene in
izobražene delovne sile, ki jo potrebujejo za izvajanje svojih proizvodnih
programov. V kolikor potreb ne bodo uspevala pokrivati z dnevnimi
migracijami in priseljevanjem, bodo prisiljena v večjem obsegu seliti
proizvodnjo drugam. Zato je ena od bistvenih nalog načrtovalcev in
investitorjev v območju Škofje Loke ustvariti zadostno ponudbo stanovanj
ter privlačno bivalno okolje za privabljanje kvalificirane delovne sile.
Analiza obstoječih stanovanjskih predelov in bivalnih trendov
Primerjava razpoložljivih stanovanj s številom gospodinjstev, članov
gospodinjstev, prebivalcev in njihovo starostjo v različnih delih mesta,
kaže, da sta povsod, razen v Podlubniku, starostna struktura prebivalcev
in velikost gospodinjstev mešani in uravnovešeni. Povpraševanje po
stanovanjih presega ponudbo , med iskalci stanovanj so predvsem mlade
družine, najbolj zaželena pa so 2–3 sobna stanovanja. Praznih stanovanj
je, razen v stolpnicah Podlubnika, malo.
Obsežno stanovanjsko območje Podlubnik, z različno gostoto
stanovanjske gradnje, ima v povprečju precej starejše prebivalstvo kot
13

Vsebina UZ
drugod, število članov gospodinjstev pa manjše. Gre za predel, kjer poteka
intenzivnejše menjavanje generacij, pri čemer pa je opaziti, da stanovanja
v predelu stolpnic tega območja ostajajo v precejšnji meri prazna . Analiza
povpraševanja kaže, da je območje z enodružinsko gradnjo in vrstnimi
hišami v Podlubniku za kupce zanimivo (uravnovešeni ponudba in
povpraševanje), medtem, ko povpraševanja po stanovanjih v stolpnicah
ni. Območje stolpnic v Podlubniku ocenjujemo kot socialno degradirano
in potrebno sanacije.
Analiza obstoječih stanovanjskih zmogljivosti, ponudbe in povpraševanja
ter bivalnih navad kaže, da potreba po stanovanjih presega obstoječe
stanovanjske kapacitete, vendar predvsem pri stanovanjski gradnji nižje
gostote ali pa v neposredni bližini oskrbnih storitev in delovnih mest.
Stolpnice v Podlubniku, ki so relativno odmaknjene na rob naselja, so za
kupce neprivlačne, medtem ko so stanovanja v območjih gostejše
gradnje, ki so bližja centru naselja in zaposlitvenemu središču na Trati, za
naseljevanje privlačna. Na podlagi analize obstoječih stanovanjskih
zmogljivosti je možno ugotoviti, da Škofja Loka potrebuje v prihodnje več
stanovanjskih objektov nižje gostote (vrstne hiše, enodružinske in hiše
dvojčki) na eni strani, na drugi pa stanovanja v neposredni bližini storitev
in zaposlitve, torej v območjih mešanih dejavnosti, kjer je sprejemljiva
tudi višja gostota stanovanjske gradnje. Priporočljiva velikost stanovanj je
cca. 70 m².
Dijaški dom in dom za ostarele občane sta polno zasedena. Pri dijaškem
domu povpraševanje presega ponudbo, zato je smiselno načrtovati
povečanje kapacitet. Širitev doma za ostarele je možno v precejšnji meri
nadomestiti z boljšo oskrbo starejših na domu.
Prikaz analize št. stanovanj, prebivalcev, gospodinjstev in št. članov
gospodinjstev v obstoječih stanovanjskih predelih mesta (po EUP/PEUP):
Gradbeno stanje stanovanjskih sosesk je zadovoljivo, objekti so redno
vzdrževani. Stanovanjske soseske z večstanovanjsko (blokovsko) zazidavo
imajo dovolj velike pripadajoče zelene površine, ki pa niso povsod
primerno urejene, da bi jih bilo možno uporabljati kot zunanje bivalne
površine ali v rekreativne namene. Območje stolpnic ob Partizanski cesti
pa ima minimalno funkcionalno zemljišče, zato je brez zadostnega
pripadajočega ozelenjenega prostora. V soseskah Podlubnik in Pod Plevno
manjkajo večje urejene rekreativne površine. Ravno tako v večini
stanovanjskih območij primanjkuje otroških igrišč in igrišč za mladostnike.
Dostop do družbenih dejavnosti in ostale osnovne oskrbe ter delovnih
mest je v vseh obstoječih stanovanjskih območjih, kjer ni zaslediti socialne
stagnacije, dobra, saj je iz večine teh sosesk do vseh osnovnih storitev
možno dostopati peš. Kjer to ni možno, je videti, da bivanje v

stanovanjskih objektih nižje gostote odtehta relativno oddaljenost
bistvenih uslug. Prometna ureditev in opremljenost z drugo gospodarsko
infrastrukturo obstoječih stanovanjskih območij sta zadovoljivi.
Analiza prostorskih potencialov za razvoj ponudbe stanovanj v naselju
Ne glede na precejšnjo kompaktnost grajene strukture Škofje Loke je v
njej še vedno veliko prostorskih rezerv za nova stanovanja. Vse omenjene
rezerve ležijo na že opredeljenih stavbnih zemljiščih. Te zajemajo tako
možnost izgradnje stanovanjskih objektov visoke gostote, kot gradnjo
oblik stanovanj z nižjo gostoto. Skupno je tako možno naseliti okvirno med
2.300 do 5.000 novih prebivalcev, oz. zgraditi približno med 750 in 1.500
novih stanovanj. Za mesto z manj kot 12.000 prebivalci je to izjemen
stanovanjski potencial, ki niti ne more biti realiziran brez velikih vlaganj v
razširitev družbene javne infrastrukture (nova osnovna šola, vrtci,
zdravstvena oskrba…) in gospodarske javne infrastrukture, ključni pogoj
pa je tudi velika razširitev zaposlitvenih možnosti. Za realizacijo tako
ambicioznega načrta je potrebno vzeti v obzir tudi demografsko prognozo
in možnosti gospodarskega razvoja mesta.
Podlaga za analizo prostorskih razvojnih potencialov za bivanje, skladno s
potrebami, je namenska raba prostora iz veljavnega OPN Občine Škofja
Loka, kakor tudi analiza povezanih urbanih sistemov, fizičnih lastnosti
prostora ter varstvenih in ogroženih območij. Ugotovitve so opisane v
tekstu in prikazane na kartah. Številke pred opisom prostorskega posega
označujejo njegovo lego na karti.
Prostorski razvojni potenciali za zagotavljanje stanovanj:
▪ območje 1 – staro mestno jedro: prenova mestnega jedra nudi
možnost tudi za zagotavljanje stanovanj v privlačnem okolju,
▪ območje 2 – predel od starega jedra do Kamnitnika: območje sodi v
programsko jedro naselja, ki na podlagi mešanja dejavnosti odpira
možnosti tudi za gradnjo novi stanovanj, predvsem srednje gostote, v
neposredni bližini storitev,
▪ območje 3 – tovarna, ki se opusti: zahodno od mestnega jedra je
tovarniško območje v opuščanju, ki je v OPN predvideno za
stanovanjsko gradnjo. Čeprav je v programskem smislu lega za
stanovanja primerna, je severna orientacija območja za bivanje manj
ustrezna,
▪ območje 4 – socialna degradacija dela Podlubnika: v blokovskem
območju stanovanjske soseske Podlubnik je prisoten velik delež
starejšega prebivalstva, saj se območje stolpnic izkazuje za nove
stanovalce neprivlačno,
▪ območje 5 – premalo izkoriščeni prostor ob glavni vpadnici v mesto iz
zahodne smeri: sedanja, pretežno enodružinska gradnja, ne ustreza

Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+, sprejeta na 33. redni seji Občinskega sveta
Občine Škofja Loka dne 19. 6. 06.2014.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

pomembni legi na vstopu v naselje in morfološkemu kontekstu
sosednjega blokovskega naselja,
območje 6 – nepozidano območje na SZ mesta: pod koridorjem
severne ceste je ostala nepozidana vrzel, ki jo je možno nameniti
stanovanjski gradnji srednje do nižje gostote,
območje 7 – nepozidane stanovanjske površine zahodno od
Kamnitnika: pri načrtovanju stanovanjske gradnje večjega obsega v
Škofji Loki ima dograditev tega predela prednost pred ostalimi posegi,
območje 8 – območje križanja Ljubljanske in Kidričeve: sedanja raba
tega območja ne ustreza njegovemu razvojnemu potencialu.
Obstoječa drobna stanovanjska pozidava in manjši poslovni objekti
niso ustrezna programska in stavbna tipologija za tako pomembno
lokacijo v mestu,
območje 9 – nepozidana vrzel med Frankovim naseljem in Ljubljansko
cesto. Stanovanjska gradnja srednje gostote predstavlja logično
zaokrožitev stanovanjske soseske in omogoča oblikovanje ulične
fasade vzdolž Ljubljanske ceste,
območje 10 – nepozidano območje na Grencu: podeželska naselja
Grenc, Virmaše in Sv. Duh ob cesti proti Kranju so se z leti zlila s Škofjo
Loko in postala sestavni del grajene strukture mesta. Pri tem je ostala
še večja nepozidana vrzel, ki jo je možno nameniti stanovanjski gradnji
nižje gostote, čemur ustreza tudi NRP iz OPN,
območje 11 – načrtovano stanovanjsko območje nad severno cesto:
v OPN opredeljeno stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo je poleg
predela vzhodno od Kamnitnika največja nepozidana prostorska
rezerva mesta za gradnjo stanovanj,
območje 12 – morfološki model naselja nakazuje dolgoročno možnost
prostorskega razvoja stanovanjske gradnje nižje do srednje gostote v
območju nad načrtovano severno cesto. Spričo navedenega je
prostorski potencial za zagotavljanje novih stanovanj v Škofji Loki
znotraj obstoječih stavbnih zemljišč možno smatrati kot dolgoročno
zadosten.

Zasnova
Podlaga za opredelitev območij za prihodnje urejanje kakovostnih
bivalnih površin naselja je opravljena analiza obstoječih stanovanjskih
zmogljivosti, ki se na podlagi razpoložljivih prostorskih potencialov,
uskladitve z drugimi prostorskimi sistemi (predvsem z možnostjo
zagotavljana družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture ter
dostopa do zaposlitve) in načeli trajnostnega razvoja dopolnijo skladno z
oceno stanovanjskih potreb. Ocena stanovanjskih potreb izhaja iz vizije
razvoja lokalne skupnosti, ocene stanovanjskih potreb glede na strukturo
stanovanjskega primanjkljaja za najmanj 15 let, pričakovano demografsko
strukturo in družbeni razvoj, gospodarski razvoj in potrebe po
priseljevanju in stanovanjih za zaposlene, izobraževanje in potrebe po
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stanovanjih za dijake in študente, potrebe za gradnjo domov in varovanih
stanovanj ipd.
Ob soočanju analiziranih prostorskih potencialov za stanovanjsko gradnjo
z oceno in strukturo potrebnih stanovanj se opredeli okvirno število novih
stanovanj, ki jih je možno zagotoviti na podlagi opredeljenih prostorskih
potencialov naselja. Pri tem se upošteva vrsta gradnje in s tem povezana
izraba zemljišč (izkustveno, npr. število stanovanjskih enot / ha pri strnjeni
gradnji enodružinskih hiš ipd. – glej karto testnega primera). Delež
različnih vrst gradnje je odvisen od specifike vsakega naselja (oziroma
ožjih območij), bodočih uporabnikov, racionalnosti opremljanja stavbnih
zemljišč ipd.. Poleg vrste gradnje se za posamezno morfološko in

funkcionalno enoto (običajno EUP/PEUP) podajo tudi usmeritve za delež
odprtih bivalnih površin, vključno z zelenicami na raščeni podlagi (glej
karto testnega primera).

Priporočila
Usmeritve za nadaljnji razvoj stanovanjskih območij v naselju vsebujejo:
1. rešitve za krepitev bivalnih kakovosti obstoječih stanovanjskih
območij, kot na primer: (1.) izboljšanje gradbenega stanja, ki lahko
zajema tudi tlorisno preureditev stanovanj ali spremembo velikosti
stanovanj pri rekonstrukciji večstanovanjskih objektov, (2.)
nadgradnjo s spremljajočimi dejavnostmi, ureditev zelenih in drugih
odprtih bivalnih in rekreativnih površin, parkirišč in drugih prometnih
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površin, izboljšava komunalne in energetske infrastrukture, (3.)
sanacija morebitne ogroženosti zaradi poplav ipd.,
1. opredelitev območij za urejanje in gradnjo novih stanovanj na podlagi
notranjih rezerv: (1.) prenova obstoječega gradbenega fonda, (2.)
revitalizacije degradiranih območij, (3.) zgoščanje grajenega tkiva,
vključno z zamenjavo nekatere obstoječe pozidave z zgradbami, ki
zagotavljajo višjo gostoto prebivalcev oz. boljši izkoristek zemljišč,
vendar ne na račun območij zelenih površin in drugih javnih odprtih
prostorov, (4.) umeščanja stanovanj v mono-funkcionalne predele
(npr. v poslovna središča), (5.) zapolnitve prostih stavbnih zemljišč iz
OPN,
2. po potrebi opredelitev novih površin za (dolgoročno) širitev
stanovanjske gradnje, lahko tudi variantno.
Kriteriji za opredelitev in urejanje stanovanjskih površin na območju UZ
so:
▪ izkoristi potenciale obstoječih stavbnih zemljišč v naselju, poleg boljše
izrabe je prednostnega pomena izboljšava kakovosti obstoječega
bivalnega okolja (zelene površine, spremljajoči programi, mirujoči
promet ipd.),
▪ urejanje stanovanjskih območij na novih površinah se usmerja v
primeru, ko obstoječa stavbna zemljišča ne zadostujejo razvojnim
potrebam ali so neprimerna za bivalno okolje,
▪ pri zasnovi stanovanjskih območij naj se upošteva racionalna raba
prostora, vzdržen razvoj, varčnost z energijo, varstvo okolja,
▪ pri izrabi stavbnih zemljišč oziroma vrsti gradnje naj se upošteva
lokacijo območja (npr. centralna območja, periferija, odnos do
sosednjih območij),
▪ pri opredelitvi območij za različne vrste gradnje (bloki, družinske hiše
...) naj se upošteva značilnost in specifika vsakega mesta /naselja
oziroma ožjega vplivnega območja (morfološki vzorci), kakor tudi
potrebe glede na prepoznane bivalne navade in povpraševanje po
stanovanjih,
▪ upoštevajo/zavarujejo se potencialne površine za gradnjo varovanih
stanovanj in domov za starejše občane, upošteva naj se integriranje v
stanovanjska okolja, dobro dostopnost do javnih programov in druge
kriterije za kakovost bivanja,
▪ upoštevajo / zavarujejo se potencialne površine za gradnjo dijaških in
študentskih domov; pri določevanju novih lokacij naj se upošteva
bližina /dostopnost do izobraževalnih ustanov, javnega prometa,
športno / rekreacijskih površin ipd.
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Testni primer –Škofja Loka
Rešitve za krepitev bivalnih kakovosti obstoječih stanovanjskih
območij in potrebne izboljšave
V obstoječih stanovanjskih soseskah se nadaljujejo gradbena vzdrževalna
in prenovitvena dela na objektih. Na podlagi podrobnejših načrtov se
izvede izboljšava zunanjih površin pri večstanovanjskih stavbah, s ciljem
zagotavljanja kvalitetnih zunanjih bivalnih površin in možnosti rekreacije
v zelenju. Dogradi se ponudba otroških igrišč (glej karto Zeleni sistem,
Zasnova za aktivni življenjski slog) in večjih ozelenjenih rekreativnih
površin, kakor tudi pestrost in dostop do oskrbnih storitev. S tem
namenom se dopolnijo manjkajoče rekreativne površine za dvig bivalne
kvalitete obsežnih stanovanjskih predelov v Podlubniku in na območju
južno od Kidričeve ceste ob vasi Suha (na karti označeno s številkama 15
in 16). Okrepijo se lokalni oskrbni centri, nenazadnje tudi zaradi njihove
vloge gravitacijskih in identifikacijskih jeder stanovanjskih območij.
Za območje stolpnic v Podlubniku se izdela poseben načrt za revitalizacijo
predela, s poudarkom na ukrepih za sanacijo socialne degradacije in
zadostnega izkoristka razpoložljivega gradbenega fonda.
Opredelitev prostorskih potencialov za urejanje in gradnjo novih
stanovanjskih območij na podlagi notranjih rezerv
Razvoj ponudbe stanovanj v kratko– do srednjeročnem obdobju (številke
pred opisom prostorskega posega označujejo njegovo lego na karti):
▪ območje 1 – staro mestno jedro: nadaljuje se njegova prenova, s
poudarkom na pestrosti dejavnosti, ki naj vključujejo tudi bivanje,
▪ območje 2 – družbeno upravni center med starim mestnim jedem in
Kamnitnikom: gradbena in vsebinska prenova širšega območja med
avtobusno postajo in nekdanjo vojašnico pod Kamnitnikom, kjer se
poleg površin za družbene, storitvene in rekreativne dejavnosti
zagotavljajo tudi stanovanjske zmogljivosti,
▪ območje 3 – stanovanjski predel med Kamnitnikom in potokom Suha:
zapolnitev prostih zazidljivih površin za stanovanjsko gradnjo med
Kidričevo in načrtovano severno cesto in ureditev zelenega pasu med
Kamnitnikom in potokom Suha, vključno z rekreativnimi površinami,
▪ območje 4 – mešano storitveno stanovanjsko območje ob križišču
Kidričeve in Ljubljanske ceste: izkoristi se središčna lega območja v
poslovnem predelu mesta in neposredna bližina zaposlitvenega
središča na Trati za transformacijo tega predela v območje višje
gostote pozidave, s poslovnimi in komercialnimi programi v nižjih
etažah in stanovanjskimi v višjih, vključno s spremljajočimi ureditvami
trga ob križišču Kidričeve in Ljubljanske ceste ter parka,
▪ območje 5 – Grenc: zapolnitev nepozidanih stavbnih zemljišč s
stanovanjsko gradnjo nizke gostote,
▪ območje 6 – načrtovana stanovanjska gradnja v območju tovarne LTH
(v opuščanju) zahodno od mestnega jedra: v veljavnem OPN je

▪
▪

▪

tovarniško območje predvideno za stanovanjsko gradnjo. Vendar je
lega na severnem pobočju hriba ob okljuku reke za bivanje neugodna,
zato je potrebno podrobneje preveriti možnost umeščanja stanovanj
in razmisliti o uvedbi drugih programov, predvsem kreativnih (npr.
start-up center), kakor tudi večjih parkovnih površin,
območje 7 – stolpnice v Podlubniku: sanacija socialne degradacije
stanovanjske soseske,
območje 8 – predel ob Kidričevi v Podlubniku: transformacija premalo
izkoriščenega območja ob glavni cesti z izgradnjo stanovanjskih
objektov srednje gostote in oblikovanjem ulične fasade na pomembni
vstopni točki v mesto,
območje 9 – predel med Binkljem in načrtovano severno cesto:
zapolnitev vrzeli med cesto in naseljem s stanovanjsko gradnjo nizke
gostote.

Za vsa našteta območja se pripravijo podrobnejše urbanistično
arhitekturne idejne zasnove na podlagi variantnih rešitev (natečaji,
delavnice ipd.). Opredelijo se območja posameznih OPPN in pristopi k
njihovi pripravi. Občina naredi načrt realizacije ureditev v območjih
podrobnejše obravnave.
V UZ so predvidene tudi prostorske ureditve, ki imajo predvsem
dolgoročni značaj in obsegajo prostorske rezerve, kamor je možno
usmeriti razvoj površin za stanovanja, v kolikor se v obdobju 30 let za to
izkaže potreba. Sem sodijo (številke pred opisom prostorskega posega
označujejo njegovo lego na karti):
▪

▪

▪

območje 1 – stanovanjska soseska severno od nove severne
obvoznice: ureditev stanovanjske soseske nižje do srednje gostote na
nepozidanih stavbnih zemljiščih, opredeljenih z veljavnim OPN,
območje 2 – nadaljevanje stanovanjske gradnje severno od nove
severne obvoznice: po potrebi se stanovanjska gradnja severno od
severne ceste nadaljuje do roba potoka,
območje 3 – predel med Frankovim naseljem in Ljubljansko cesto:
zapolnitev vrzeli med obstoječo stanovanjsko gradnjo in vpadnico v
mesto.
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Slika 2.4.4: Zasnova stanovanjskih območij
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2.4.2

Družbene dejavnosti in
druga osnovna oskrba

Vsebina UZ

Izhodišča
Družbene dejavnosti in druga osnovna oskrba prebivalstva zajemata
urbane sisteme oziroma dejavnosti, ki mestu in njegovemu
gravitacijskemu zaledju zagotavljajo usluge splošnega pomena ter
doprinašajo h kvaliteti bivanja. Kvalitetna družbena infrastruktura in
druge osnovne usluge so sestavina trajnostnega razvoja, saj prispevajo k
uravnovešenemu razvoju socialnih, gospodarskih in okoljskih prvin (med
slednje se uvrščajo tudi zmanjšane prometne potrebe zaradi primerne
razporejenosti družbenih dejavnosti v prostoru).

Navezava na naslednje vsebinske sklope UZ:
▪

▪

Sistem družbene infrastrukture zagotavljata država in lokalne skupnosti,
kakor tudi zasebni sektor14. V določenih segmentih se zato družbene
dejavnosti prepletajo z gospodarskimi, ne nazadnje tudi v tem, da so tako
kot gospodarstvo vir delovnih mest.
Dejavnosti osnovne oskrbe, ki ne sodijo med družbene dejavnosti, so del
gospodarstva (npr. trgovine vsakodnevne preskrbe). Podvržene so tržnim
zakonitostim in so v načrtovalskem smislu manj regulirane.
Namen in cilj obravnave družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti v UZ je
(1.) zagotoviti zadostno opremljenost naselja in njegovih posameznih
delov / sosesk ter njegovega gravitacijskega zaledja z dejavnostmi
splošnega pomena, (2.) opredeliti ustrezno razporejenost v prostoru,
vključno z dostopnostjo oz. zagotovijo uravnoteženost med območji za
delo, bivanje in oskrbo, (3.) opredeliti urbanistične usmeritve za
prostorske posege, namenjene razvoju in urejanju območij z družbenimi
in drugimi oskrbnimi programi.
Omrežje družbenih dejavnosti in njihova zmogljivost sta odvisni od:
▪ vloge naselja v omrežju naselij15,
▪ vizije in strategije razvoja na lokalni in regionalni ravni,
▪ celovitega socialno – gospodarskega razvoja oziroma celovitega
razvoja dejavnosti v naselju in gravitacijskem območju,
▪ sistemskih rešitev v zvezi s posameznimi družbenimi dejavnostmi,16
▪ ekonomskih možnosti.

▪

▪

▪

Na ravni izdelave UZ se omrežje družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti
izdela na podlagi (1) analize stanja in potreb posameznih dejavnosti ter
(2) soočanja sistema družbenih dejavnosti in ostale osnovne oskrbe z
drugimi urbanimi sistemi na območju naselja in v njegovem
gravitacijskem območju.
14

Družbene dejavnosti, ki jih zagotavlja privatni sektor, so na primer zasebne ambulante,
lekarne in šole, tisk in mediji, številne raziskovalne dejavnosti pod okriljem podjetij itd.
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Policentrični urbani sistem, kot ga opredeljuje veljavna SPRS (Odlok o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 –
ZUreP-2), tvori dvostopenjsko strukturirano omrežje središč nacionalnega in
regionalnega pomena, na katerega se, s primerno delitvijo funkcij in medsebojnimi
prometnimi povezavami, navezuje omrežje drugih središč. SPRS v nadaljevanju
opredeljuje, da se omrežje družbene javne infrastrukture, kot so šolstvo, zdravstvo,
socialno varstvo, kulturne in druge javne službe, razvija v skladu z omrežjem središč.

naselje v širšem prostoru: oceni se vloga naselja v omrežju naselij v
odnosu do (1.) obstoječih družbenih dejavnosti in druge osnovne
oskrbe prebivalstva, (2.) potrebna dopolnitev / širitev posameznih
dejavnosti glede na stanje in pričakovane potrebe, (3.) skladno s
celovitim razvojem se zagotovi zadostna zastopanost in dostopnost
objektov družbene infrastrukture in druge osnovne oskrbe za celotno
vplivno območje naselja,
namenska raba prostora: (1.) prikaže se razmestitev v prostoru,
opredelijo se morebitna konfliktna območja med različnimi rabami
prostora in drugi problemi; (2.) ocenijo se prostorski potenciali za
nadaljnji razvoj (upošteva se primernost površin tudi z vidika
dostopnosti, združljivost rab prostora ipd.); (3.) opredelijo se območja
za nadaljnji razvoj družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti skladno z
zasnovo drugih dejavnosti v naselju,
stanovanjska območja: (1.) oceni se oskrba stanovanjskih območij in
dostopnost (območje dostopnosti) do posameznih dejavnosti,
problemi, potrebe, (3.) opredeli se zmogljivosti in prostorska
razmestitev dejavnosti skladno z bodočimi potrebami (ocena števila
stanovanj, ocena števila prebivalcev (povezano z razvojem
gospodarstva in delovnih mest ipd.), okvirna starostna struktura ipd.),
(4.) v soseskah in večjih stanovanjskih območjih naj se opredelijo s
centri osnovne oskrbe z upoštevanjem peš dostopa do posameznih
dejavnosti,
gospodarske dejavnosti: (1.) oceni se možnosti povezovanja
družbenih dejavnosti in gospodarstva pri spodbujanju gospodarskega
razvoja (uvajanje šolskih programov za podporo prednostnih
gospodarskih panog, vzpostavitev razvojnih in raziskovalnih ustanov
za podporo razvojnih potreb gospodarstva17ipd.); (2.) upošteva se
možnost povezovanja gospodarskega razvoja z načrtovanjem
družbene infrastrukture (širitev dejavnosti skladno s potrebami, višji
standard ponudbe ipd.),
struktura naselja: (1.) oceni se smotrnost obstoječe razporeditve
posameznih dejavnosti / objektov v prostoru (sovpadajo s centralnimi
oz. gosteje poseljenimi območji, v dobro dostopnih območjih ipd.);
(2.) ocena prostorske zmogljivosti centralnih območij za dopolnitev,
širitev in izboljšavo posameznih dejavnosti; (3.) ocena prostorskih
zmogljivosti oskrbnih središč stanovanjskih sosesk / območij za

16

Podrobnejše razporejanje družbenih dejavnosti v prostoru opredeljuje kompleksen
splet sektorskih predpisov in programov, kakor tudi različni nacionalni in lokalni
razvojni programi.

17

Npr. podjetniški inkubatorji, knjižnice kot multimedijska središča za izmenjavo
informacij, s strani družbe podprte raziskovalne ustanove s področja informacijske
tehnologije itd..
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▪

▪

▪

izboljšanje dnevne oskrbe prebivalcev; (4.) ovrednotenje prostorskih
potencialov za razvoj novih dejavnosti splošnega pomena; (5.) za
družbene dejavnosti, ki potrebujejo večja sklenjena razvojna območja
(univerzitetni kampusi, razvojno-raziskovalne dejavnosti, bolnice in
rehabilitacijski centri, športni objekti) se zagotovijo površine z dobro
dostopnostjo tudi iz širše regije in v povezavi s parkovnimi in drugimi
zelenimi rekreativnimi površinami,
zeleni sistem in javni odprti prostor, posebno zelene površine:
povezanost območij /objektov družbenih dejavnosti (ki lahko
vključujejo tudi pripadajoče odprte površine) z javnimi odprtimi
prostori, še posebej z javnimi zelenimi površinami dostopnost z
aktivnimi oblikami mobilnosti,
gospodarska infrastruktura: (1.) ustreznost (izboljšava) prometnih
navezav, (2.) zmogljivost površin za mirujoči promet; (3.) možnost peš
dostopa in dostopa s sredstvi javnega prevoza, (4.) po potrebi
navezavo na drugo GJI,
območja omejitev za urbani razvoj: (1) motečimi vplivi (hrup,
onesnaženje zraka, sevanje ipd.), na obstoječa območja / objekte,
predlog ukrepov (omilitveni ukrepi, selitev dejavnosti ipd.), (2)
ogrožena območja obstoječih dejavnosti, predlog ukrepov (zaščita
pred poplavami, selitev dejavnosti ipd.); (3) pri načrtovanju novih
površin za družbene dejavnosti se preprečijo ali omilijo konfliktne
situacije z (obstoječimi in načrtovanimi) prostorskimi sistemi (varstvo
narave, kulturne dediščine, koridorji GJI, bližina virov hrupa in drugih
negativnih vplivov na bivalno okolje.

Analiza
V analitični del vsebuje:
▪ oceno opremljenosti naselja z družbenimi in drugimi oskrbnimi
dejavnostmi: opremljenost celotnega naselja in posameznih sosesk18
(v večjih naseljih),
▪ na podlagi strategije razvoja lokalne skupnosti se ocenijo potrebe,
možnosti in prostorski potenciali za razvoj dejavnosti splošnega
pomena19, opredeli se zmogljivost in razmestitev družbene
infrastrukture in druge osnovne oskrbe v naselju, vključno z
dostopnostjo oz. zagotovijo uravnoteženost med območji za delo,
bivanje in oskrbo,

Vsebina UZ
▪

opredelijo se urbanistične usmeritve za prostorske posege,
namenjene razvoju in urejanju območij z družbenimi in drugimi
oskrbnimi programi.
Pri izdelavi analize se upoštevajo izhodišča iz predhodnega poglavja.
V UZ se obravnavajo naslednji sistemi družbenih dejavnosti in druge
osnovne oskrbe:
▪ zdravstvo: klinični centri, bolnišnice, zdravstveni domovi, ambulante,
lekarne, drugo,
▪ vzgoja: vrtci, ostale oblike vzgoje otrok in mladine,
▪ izobraževanje: osnovne, srednje in visoke šole, fakultete, univerze,
domovi za dijake in študente, drugo,
▪ znanost in raziskovanje: znanstveno raziskovalne ustanove in
podjetja,
▪ šport: športne dvorane, štadioni, zaprta kopališča20, drugo,
▪ socialno varstvo: dijaški domovi in domovi za ostarele, domovi za
mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami,21 drugo,
▪ kultura: gledališke, koncertne in kino dvorane, muzeji, galerije,
razstavni prostori, knjižnice, kulturni centri, drugo,
▪ javna uprava: državni, občinski in mestni organi, sodišča, policijske
postaje, gasilska dejavnost, drugo,
▪ varnost: vojska,
▪ verske dejavnosti,
▪ finančne inštitucije: banke, zavarovalnice, drugo,
▪ trgovine vsakodnevne preskrbe22,
▪ pošte,
▪ veterinarske postaje,
▪ druge dejavnosti splošnega pomena.
Objekti, namenjeni dejavnostim širšega pomena, se umeščajo na
centralne lokacije v naselju: mestno središče, središča sosesk, vzdolž
glavnih mestnih ulic. Krepijo naj se centralna, dobro dostopna območja v
naselju s pestro ponudbo družbenih in drugih dejavnosti splošnega
pomena za oskrbo naselja in širšega zaledja. Krepijo naj se oskrbna
središča stanovanjskih sosesk / območij za vsakodnevno oskrbo
prebivalcev z izboljšanje sedanje ponudbe in uvajanje manjkajoče.
Oskrbne dejavnosti, ki se uporabljajo vsakodnevno, naj za prebivalce
strnjenega naselja od njihovih stanovanj ne bodo oddaljene več kot 10
minut hoje ali pribl. 800 m. Umeščenost objektov družbenih in drugih

18

Soseska označuje posamezno zaokroženo bivalno okolje v naselju.

21

19

Strategija razvoja lokalne skupnosti mora za področje družbenih dejavnosti temeljiti na
vlogi naselja v omrežju naselij in biti usklajena z državnimi strategijami razvoja teh
dejavnosti.

Dijaški domovi in domovi za starejše občane se obravnavajo tudi v sklopu poglavja
»Stanovanjske površine«.

22

Nekatere usluge splošnega pomena, kot na primer trgovine vsakodnevne preskrbe,
banke in zavarovalnice, so hkrati del gospodarskih dejavnosti.

20

Odprte površine za rekreacijo in šport se obravnavajo tudi v poglavju »Zeleni sistem«.
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oskrbnih dejavnosti na centralne lokacije v mestu naj omogoča tudi
dostop z javnim prevozom. Priporočene razdalje od stanovanja do
objektov družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti v strnjenih naseljih, ki
omogočajo peš dostop, znašajo23:
▪ zdravstveni dom: do 1.500 m (20 min hoje),
▪ vrtec: do 300 m (4 min hoje), ali največ 400 m (5 min hoje),
▪ osnovna šola: do 400 m (5 min hoje), ali največ 600 m (8 min hoje),
▪ srednja šola: do 1500 m (20 min hoje),
▪ trgovina vsakodnevne preskrbe: pribl. 200 m (3 min hoje), ali največ
600 m (8 min hoje).

Priporočila
Analiza stanja in razvojnih možnosti družbenih in drugih oskrbnih
dejavnosti naj vsebuje:
1. opredelitev izhodišč za razvoj dejavnosti splošnega pomena, ki naj
upoštevajo (1.) razvojno vizijo lokalne skupnosti, (2.) vlogo naselja v
omrežju naselij, (3.) državno strategijo razvoja družbene
infrastrukture,
2. oceno lege objektov družbenih dejavnosti in druge osnovne oskrbe v
prostoru glede na (1.) območje dostopnosti in združevanje teh uslug
v oskrbnih centrih, (2.) zmogljivosti objektov, (3.) prometne navezave,
mirujoči promet in navezave na drugo GJI, (4.) po potrebi pa tudi
oceno kvalitete objektov in zunanjih ureditev posameznih objektov,
3. oceno potreb in možnosti za razvoj družbenih dejavnosti in druge
osnovne oskrbe na podlagi (1.) pričakovane rasti prebivalstva in
soočanja z opremljenostjo obstoječih in načrtovanih stanovanjskih
območij z dejavnostmi splošnega pomena, (2.) potreb zdravstvenih,
šolskih in drugih oskrbnih zmogljivosti za gravitacijsko območje
naselja,
4. opredelitev prostorskih potencialov: (1.) ovrednotenje v veljavnem
OPN določenih površin za centralne dejavnosti, (2.) ovrednotenje
novih primernih prostorskih potencialov, vključno s potrebnimi
spremljajočimi prostorskimi ureditvami,
5. opredelitev morebitnih konfliktnih situacij v prostoru (moteči vplivi,
varovana območja, ogroženost zaradi poplav ipd.) in predlog možnih
rešitev (tudi variantne možnosti).
Prikazovanje razmestitve družbenih in oskrbnih dejavnosti v
kartografskem delu UZ se povezuje z namensko rabo prostora. Skladno z
23

Priporočene razdalje so namenjene pokritosti stanovanjskih sosesk v strnjenih naseljih
z osnovnimi uslugami splošnega pomena in s tem krepitvi njihovega bivalnega
standarda, kakor tudi zmanjševanju potrebe po vožnjah. Seveda številni starši npr.
dajejo prednost vrtcu v bližini delovnega mesta. Za osnovno šolo se upošteva, da se v
manjših urbanih naseljih otroci vozijo v šolo iz celotnega šolskega okoliša. Za trgovino
je radij 200 m zaželen, vendar odvisen od povpraševanja. Prav tako dijaki obiskujejo
različne šole, osebne zdravnike pa izbiramo sami.
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določitvami namenske rabe prostora v Pravilniku o OPN in OPPN24 so to
območja »centralnih površin« (prepletanje različnih dejavnosti) in
»površine družbenih dejavnosti« (namenjene predvsem družbenim
dejavnostim, ki potrebujejo večje sklenjene površine).

▪

V kartografskem delu se v ustreznem merilu (shematsko) prikažejo analize
naslednjih vsebin:
▪ razporeditev družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti v prostoru s
prikazom dostopnosti (po potrebi),
▪ prostorski potenciali za razvoj teh dejavnosti,
▪ vsebinsko in urbanistično zaokrožena območja mešane rabe oz.
centralnih dejavnosti (mestni in lokalni centri),
▪ obstoječa in potrebna oprema ključnih območij centralnih dejavnosti
z GJI (po potrebi),
▪ povezava območij centralnih dejavnosti s sredstvi javnega prevoza in
umeščenost v omrežje javnih prostorov, ki omogočajo dostopnost z
aktivnimi oblikami mobilnosti,
▪ drugo.

Lega, zmogljivost in dostopnost do objektov družbene in druge
osnovne oskrbe

Testni primer –Škofja Loka
Opredelitev izhodišč za razvoj dejavnosti splošnega pomena
Skladno s Strategijo razvoja občine Škofja Loka 2025+25 (Strategija) se
prioritete pri razvoju družbenih dejavnosti in osnovne oskrbe prebivalstva
v Škofji Loki nanašajo na izboljšanje dostopnosti in raznovrstnosti
vzgojnih, socialno-varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih storitev, pri
čemer so za področje umeščanja teh dejavnosti v prostor relevantna
naslednja izhodišča iz Strategije:
▪ izgradnja vrtca na Kamnitniku (realizirano);
▪ posodobitev telovadnice OŠ Škofja Loka – Mesto;
▪ določitev primarne mreže javne zdravstvene službe na območju
občine, vključno z opredelitvijo razmerja izvajana dejavnosti s
koncesijo oz. v okviru zdravstvenega doma s ciljem zagotavljanja
stabilnosti sistema in dostopnosti do zdravstvenih storitev;
▪ zagotovitev prostorov za širitev programov primarne zdravstvene
mreže, k čemur sodi povečanje kapacitete nekaterih zdravstvenih
storitev: nova 2 splošna zdravnika, 1 otroški dispanzer, 1,5
zobozdravstvene ekipe, 2 fizioterapevta, 3,5 nege in patronaže;
▪ ohranitev nujne medicinske pomoči in dežurnih ambulant v Škofji
Loki;
▪ vzpostavitev družbenega medgeneracijskega centra z raznolikimi
nalogami (dnevna oskrba starejših, medgeneracijsko druženje in
učenje, informacijski center za starejše, možnost zaslužka za starejše
ipd.);
24

MOP, 2020 – v delu
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▪

zagotovitev oskrbovanih stanovanj za starejše in v primeru potreb
tudi izgradnja doma starejših občanov;
zagotovitev samostojnih prostorov za spodbujanje in preživljanje
kvalitetnega prostega časa mladih.

Škofja Loka je subregionalno središče Gorenjske in središče Občine Škofja
Loka. Njena vloga v omrežju naselij se odraža tudi v zastopanosti
družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti. Skoraj vsi objekti s temi programi
so primerno umeščeni, saj se nahajajo v centralnih predelih naselja
(družbeno upravni center Škofje Loke, centri sosesk, vzdolž glavnih ulic).
Družbena infrastruktura v Škofji Loki:
▪ zdravstvo: Škofja Loka razpolaga z zdravstvenim domom, kakor tudi z
zasebnimi splošnimi in specialističnimi ambulantami ter
zobozdravstvenimi ordinacijami. V radiju dostopnosti Zdravstvenega
doma Škofja Loka, za katerega se v strnjenem naselju priporoča do
1500 m, leži velik del naselja. Kapacitete zdravstvenega doma so za
lokalne potrebe presežene, hkrati pa so na tej lokaciji prisotne tudi
velike prometne težave. Širitev zdravstvenega doma na obstoječi
lokaciji bi morala vključevati tudi ustrezne rešitve za zagotavljanje
dostopnosti. Nekatere specialistične ambulante so prostorsko slabše
umeščene, saj se nahajajo izven centralnih mestnih prostorov,
▪ lekarne: v naselju so 3 lekarne, vse v zahodnem delu mesta. Ena je ob
zdravstvenem domu, drugi dve ob glavnih mestnih cestah. Kapaciteta
in dostopnost (1500 m) sedanjim potrebam ustrezata;
▪ veterinarske postaje: veterinarska ambulanta na Trati je namenjena
velikim in malim živalim, klinika Loka pa samo malim živalim.
Kapaciteta glede na sedanje povpraševanje zadošča,
▪ vrtci: varstvo otrok je urejeno v 5 vrtcih, katerih kapacitete za sedanje
potrebe zadoščajo, vendar dodatne večje obremenitve ne bodo
možne. Vrtci ležijo v primernih radijih dostopnosti iz stanovanjskih
območij. Vrtci se nahajajo v bližini osnovnih šol, zato je možno do njih
dostopati po opredeljenih varnih šolskih poteh. Objekti vrtcev in
njihove zunanje ureditve, ki vključujejo tudi možnost igre na prostem,
so v zadovoljivem stanju,
▪ osnovne šole: v Škofji Loki so 4 osnovne šole, katerih kapacitete so na
robu zmogljivosti, zato bo v primeru povečanega števila šoloobveznih
otrok potrebno zgraditi novo osnovno šolo. Vse osnovne šole so iz
vidika dostopnosti primerno locirane, imajo ustrezna športna igrišča
in so v zadovoljivem gradbenem stanju. Občina Škofja Loka ima
izdelan načrt varnih šolskih poti,

25

▪

▪

▪
▪

▪

srednje in druge šole: v Škofji Loki so 4 srednje šole: gimnazija,
lesarska in strojna srednja šola ter center slepih in slabovidnih, ki
vključuje tudi srednjo šolo. Dostopnost do srednjih šol je primerna.
Značilnost poklicnih srednjih šol v Škofji Loki je široko gravitacijsko
zaledje. V Škofji Loki je na voljo tudi dodatno izobraževanje na Ljudski
univerzi, Izobraževalnem centru Freising, Glasbeni šoli Škofja Loka in
v privatni jezikovni šoli. Sedanji sistem srednjega in višjega
izobraževanja v Škofji Loki ima velik pomen tudi za domače
gospodarstvo, saj so v ospredju izobraževalni programi tehničnih in
proizvodnih znanj, ker je potrebno v prihodnje še okrepiti,
uprava: Škofja Loka ima sedež občine in upravno enoto v starem
mestnem jedru ter okrajno sodišče, prav tako v središču mesta. Poleg
tega so v Škofji Loki še Center za socialno delo, Zavod za zdravstveno
zavarovanje in Zavod RS za zaposlovanje,
policija: v mestu je policijska postaja umeščena v območju
stanovanjske soseske Frankovo naselje (manj pregleden dostop),
kultura: mesto razpolaga s številnimi objekti oz. programi
namenjenimi kulturi, med katere sodijo: knjižnice, muzeji, galerije,
gledališče, kinematografi, kulturni center in številna kulturna društva.
Posebno središče kulture je objekt Loškega gradu in njegova bližnja
okolica. Glavne kulturne ustanove so primerno umeščene v staro
mestno jedro. Tudi ostali objekti kulture ležijo na ustreznih centralnih
lokacijah,
verski objekti: mesto razpolaga s 5 cerkvami, vse ležijo v zahodnem
delu mesta, od tega 3 v območju družbeno upravnega središča, kar je
primerna lega. Večini prebivalcev mesta so dostopne na peš razdalji.

Drugi programi osnovne oskrbe v Škofji loki:
▪

▪

trgovine vsakodnevne preskrbe: v Škofji Loki je na voljo 8 trgovin
vsakodnevne preskrbe, večinoma so umeščene v območja centralnih
delov mesta. Po izgradnji trgovskega centra Na Grencu se je število
manjših trgovin osnovne preskrbe zmanjšalo, kar ocenjujemo kot
neustrezen razvoj. Še posebej podhranjen je del družbeno upravnega
centra pod Kamnitnikom, skupaj s stanovanjsko sosesko vzhodno od
Stare Loke. Lega obstoječih trgovin je primerna, v centralnih območjih
mesta,
banke, pošte: mesto razpolaga z dovolj poštnimi in bančnimi
storitvami. Vsi objekti imajo primerno lego v centralnih delih mesta.
Omrežje bankomatov je razvejano, na preglednih lokacijah ob glavnih
mestnih cestah.

Povzeto po Strategiji razvoja Občine Škofja Loka 2025+. Dokument sta izdelali podjetji
Razvojna agencija Sora d.o.o. in K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., junija 2014.
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Ocena potreb in možnosti za razvoj družbene infrastrukture in druge
osnovne oskrbe
Na podlagi izhodišč iz Strategije razvoja občine Škofja Loka 2025+ za
področje družbene infrastrukture in analize stanja teh dejavnosti v
prostoru Škofje Loke se izkazuje, da kapacitete nekaterih osnovnih
storitev družbene oskrbe prebivalstva zadoščajo le sedanjim potrebam
(vrtci), ali pa so na robu zmogljivosti (zdravstveni dom, osnovne šole). Zato
je skupaj z načrtovanjem povečanja stanovanjskih zmogljivosti naselja in
zaposlitvenih možnosti potrebno načrtovati tudi širitev družbenih
dejavnosti v mestu.
Na področju šolstva in varstva predšolskih otrok je potrebno ob izgradnji
večjega števila novih stanovanj na predvidenih lokacijah zgraditi tudi novo
osnovno šolo in vrtec ob načrtovani severni cesti.
Zdravstvena oskrba mesta in njegovega gravitacijskega zaledja ne zadošča
niti sedanjim potrebam. Poleg povečanja prostorskih kapacitet
zdravstvenega doma je možno nove prostore za zdravstvene storitve
zagotoviti tudi v območju centralne mestne lokacije ob križišču
Ljubljanske in Kidričeve, kjer je možna izgradnja mešanega poslovno
stanovanjskega središča višje gostote. Druga možna lokacija prostorov
zdravstvene oskrbe je pod Kamnitnikom, v sklopu dopolnitve družbeno
upravnega središča mesta.
Medgeneracijski center in center mladih lahko najdejo svoje prostore v
starem mestnem jedru, ob njegovi prenovi.
Potencialne površine za razvoj družbenih dejavnosti in druge osnovne
oskrbe so:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

območje 1 – staro mestno jedro,
območje 2 – predel med Kamnitnikom in starim mestnim jedrom,
območje 3 – predel pod novo severno cesto,
območje 4 – predel ob križišču Ljubljanske in Kidričeve,
območje 5 – pas ob Kidričevi do železniške postaje,
območje 6 – predel železniške postaje,
območje 7 – nakupovalni center na Grencu,
območje 8 – pas ob cesti proti Kranju.

Slika 2.4.5: Analiza družbenih dejavnosti in druge osnovne oskrbe

Konfliktne situacije
Osnovna šola Ivana Groharja/Jela Janežiča in Gimnazija Škofja Loka ležita
v območju katastrofalnih poplav Selške Sore. V območju obeh šol so
izvedeni lokalni protipoplavni ukrepi.
Potencialno problematična je tudi umestitev načrtovane osnovne šole in
vrtca ob predvideni severni obvoznici zaradi prehoda otrok čez
prometnico po izgradnji nove stanovanjske soseske na severni strani te
ceste:
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Slika 2.4.6: Umestitev načrtovane osnovne šole in vrtca ob načrtovani
obvoznici

Slika 2.4.7: Osnovna šola in gimnazija v poplavnem območju
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Zasnova
V UZ se oblikuje zasnova razvoja družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti
na podlagi (1.) rezultatov analitične faze in (2.) skladno s celovitim
družbeno-gospodarskim in prostorskim razvojem naselja.
Zasnova razvoja družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti vsebuje (1.)
usmeritve za prostorsko razporeditev / umestitev posameznih dejavnosti,
(2.) prostorske ureditve na način, da se zagotovi skladen razvoj družbenih,
gospodarskih in okolijskih prvin v naselju in njegovem vplivnem območju.
Primerno umeščanje v prostor lahko pomembno prispeva tudi h krepitvi
razpoznavne strukture naselja.
Zasnova razvoja družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti naj opredeli:
1. način uresničevanja izhodišč iz razvojne vizije lokalne skupnosti za
področje družbene infrastrukture in drugih oskrbnih dejavnosti, ob
upoštevanju vloge naselja v omrežju naselij in državnih strategij
razvoja družbene infrastrukture;
2. zadostne zmogljivosti dejavnosti splošnega pomena za oskrbo
prebivalcev naselja in njegovega gravitacijskega območja, kakor tudi
potrebne družbene programe za podporo gospodarstvu z namenom,
da se zagotovi medsebojno usklajen razvoj bivalnih, zaposlitvenih in
oskrbnih funkcij naselja;
3. območja za razvoj družbenih dejavnosti in druge osnovne oskrbe, ob
upoštevanju: (1.) potrebe po umeščanju teh dejavnosti na centralne
lokacije v naselju (ustvarjanje oskrbnih centrov) in prostorskih
pogojev za posamezne dejavnosti, (2.) primerne dostopnosti, (3.)
navezave na druge rabe prostora (povezava s stanovanji in
gospodarskimi območji, zelenimi predeli), (4.) prometnih navezav in
navezave na drugo GJI, (5.) morfološke zasnove in razpoznavne
strukture naselja – v prostor se umeščajo skladno z morfološkim
modelom oz. na način, da prispevajo h krepitvi prostorske podobe;
4. rešitve za morebitne konfliktne situacije s prostorskim razvojem
družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti (moteči vplivi, ogroženost
zaradi poplav ipd.);
5. usmeritve za podrobnejše prostorske ureditve in za območja posebne
pozornosti (izdelava idejnih zasnov in podrobnejših prostorskih aktov,
lahko tudi v variantah).
Prikazovanje razmestitve družbenih in oskrbnih dejavnosti v
kartografskem delu UZ se povezuje z namensko rabo prostora. Skladno z
določitvami namenske rabe prostora v Pravilniku o OPN in OPPN26 so to
območja »centralnih površin« (prepletanje različnih dejavnosti) in
»površine družbenih dejavnosti« (namenjene predvsem družbenim
dejavnostim, ki potrebujejo večje sklenjene površine).

26

Vsebina UZ

V kartografskem (grafičnem) delu se prikažejo naslednje vsebine:
▪ namenska raba površin (centralne površine in površine družbenih
dejavnosti).
▪ obseg in razporeditev posameznih družbenih in drugih oskrbnih
dejavnosti v prostoru.
▪ usmeritve za zagotavljanje zazidljivih zemljišč za posamezne
dejavnosti: prenova, transformacija degradiranih območij, zapolnitev
prostih stavbnih zemljišč, širitev zazidljivih površin, širitev na nova
območja.
▪ ključna območja aktivnosti za podrobnejšo obravnavo.
▪ potrebna gospodarska infrastruktura.
▪ druge spremljajoče ureditve (npr. če gre za pomembno mestno
lokacijo, urbanistično-oblikovalske smernice ipd.).

Testni primer – Škofja Loka
Opredelitev izhodišč za razvoj uslug splošnega pomena
Za uresničevanje ciljev na področju razvoja družbene infrastrukture in
druge osnovne oskrbe prebivalcev Škofje Loke in njenega gravitacijskega
območja, zastavljenih v Strategiji razvoja občine Škofja Loka 2025+, se
izvedejo naslednje prostorske ureditve:
▪ izgradnja vrtca na Kamnitniku (realizirano),
▪ posodobitev telovadnice OŠ Škofja Loka – Mesto,
▪ prostori za okrepitev primarne mreže javne zdravstvene oskrbe na
območju občine; zagotovijo se z razširitvijo zdravstvenega doma na
obstoječi lokaciji, kakor tudi z izvedbo novih prostorov za zdravstvene
programe v okviru razvoja družbeno upravnega centra pod
Kamnitnikom in/ali v okviru izgradnje novega poslovno
stanovanjskega kompleksa ob križišču Ljubljanske in Kidričeve ulice,
▪ prostori za družbeni medgeneracijski center z raznolikimi nalogami
(dnevna oskrba starejših, medgeneracijsko druženje in učenje,
informacijski center za starejše, možnost zaslužka za starejše ipd.) se
zagotovijo v starem mestnem jedru, na podlagi prenove za to
primernega objekta,
▪ oskrbovana stanovanja za starejše ali novi dom ostarelih se izvedejo
na prostih stavbnih površinah vzhodno od Kamnitnika. Za celoten
predel se pripravi idejna zasnova in OPPN,
▪ prostori za spodbujanje in preživljanje kvalitetnega prostega časa
mladih se ravno tako zagotovijo v prenovljenem mestnem jedru.

Rešitve za zagotavljanje zadostnega obsega in dostopa do uslug
splošnega pomena
Za usklajen razvoj oskrbnih, bivalnih in gospodarskih funkcij Škofje Loke je
ob upoštevanju njene vloge subregionalnega in občinskega središča
potrebno za nadaljnji razvoj uslug splošnega pomena v mestu upoštevati:
▪ zdravstvo: razširijo se kapacitete Zdravstvenega doma Škofja Loka na
sedanji lokaciji, pri čemer se izboljša tudi prometna ureditev na
območju zdravstvenega doma. Zagotovijo se novi prostori za krepitev
primarne in specialistične mreže zdravstvene oskrbe v območju
družbeno upravnega centra mesta in v novem poslovno
stanovanjskem kompleksu ob križišču Ljubljanske in Kidričeve ulice;
▪ lekarne: poleg obstoječih 3 lekarn, ki vse ležijo v zahodnem delu
mesta, se enakomernejšo dostopnost do teh uslug predvidijo dodatne
prostorske možnosti za novo lekarno v sklopu novega poslovno
stanovanjskega kompleksa ob križišču Ljubljanske in Kidričeve ulice na
vzhodu Škofje Loke;
▪ veterinarske postaje: veterinarska ambulanta na Trati je namenjena
velikim in malim živalim, klinika Loka pa samo malim živalim.
Kapaciteta glede na sedanje povpraševanje zadošča. Morebitni večji
prostori za veterinarsko dejavnost se lahko zagotovijo na območju
Trate;
▪ vrtci: varstvo otrok je urejeno v 5 vrtcih, katerih kapacitete sedanje
potrebe zadoščajo, vendar je ob povečanem številu otrok zaradi
izgradnje nove stanovanjske soseske ob severni cesti potrebno v tem
predelu zgraditi tudi nov vrtec;
▪ osnovne šole: v Škofji Loki so 4 osnovne šole, katerih kapacitete so na
robu zmogljivosti, zato bo v primeru povečanega števila šolo obveznih
otrok potrebno zgraditi novo osnovno šolo ob severni cesti, kjer je
stavbno zemljišče za ta namen v OPN že rezervirano. Pri tem je
potrebno pod načrtovano severno cesto predvideti peš podhod za
dostop do osnovne šole iz smeri predvidenega stanovanjskega
območja severno od te ceste (če bo ta stanovanjska soseska tudi
zgrajena);
▪ srednje in druge šole: skladno z razvojno vizijo lokalne skupnosti je
potrebno razširiti izobraževalne programe srednjih in visokih šol v
Škofji Loki na način, da se okrepi dotok strokovnjakov s področja
tehničnih in proizvodnih znanj. Prostorske možnosti za nove
izobraževalne programe so razen na lokacijah obstoječih srednjih in
visokih šol tudi v predelu novega mešanega storitveno
stanovanjskega središča ob križišču Ljubljanske in Kidričeve ter vzdolž
Kidričeve vse do železniške postaje (povezava s proizvodnimi
programi na Trati, olajšanje dostopa z vlakom za dijake iz drugih
občin);

MOP, 2020 – v delu

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

44

Namenska raba prostora in potencialne površine za urbani razvoj
▪

▪

▪

▪

uprava: sedež upravnih funkcije se ohranja v mestnem središču.
Morebitni dodatni prostori se zagotavljajo s prenovo objektov starega
mestnega jedra in dograditvijo upravnega in družbenega centra med
historičnim jedrom in Kamnitnikom;
policija: v mestu je policijska postaja, ki pa je umeščena izven
centralnih prostorov mesta, v stanovanjsko sosesko Frankovo naselje,
zato je dostop do nje manj pregleden. S podrobnejšo analizo se prouči
možnost selitve prostorov policije v območje centralnih prostorov
mesta;
kultura: ohranja in krepi se omrežje kulturnih objektov v mestu. Nove
storitve s področja kulture se umeščajo predvsem v staro mestno
jedro, lahko pa tudi v druge centralne predele naselja, predvsem ob
glavno mestno promenado (peš povezava staro jedro – Kamnitnik);
verski objekti: mesto razpolaga s 5 cerkvami, ki vse ležijo v zahodnem
delu mesta, od tega 3 v območju družbeno upravnega središča, kar je
primerna lega. Večini prebivalcev mesta so dostopne na peš razdalji.
Mesto razpolaga tudi s prostori za druge verske skupnosti. Ponudba
verskih objektov ustreza verskim potrebam meščanov.

Drugi programi osnovne oskrbe v Škofji loki:
▪ trgovine vsakodnevne preskrbe: okrepi se ponudba trgovin
vsakodnevne preskrbe v stanovanjskih soseskah, tudi s pomočjo
davčnih in drugih olajšav, v kolikor je to potrebno, zato da se zagotovi
dostop do vsakodnevnih potrebščin na kratkih peš razdaljah iz vseh
bivalnih območij,
▪ banke, pošte: mesto razpolaga z dovolj poštnih in bančnih storitev.
Vsi objekti imajo primerno lego v centralnih delih mesta. Omrežje
bankomatov je razvejano, na preglednih lokacijah ob glavnih mestnih
cestah. Možnost dodatnega umeščanja teh programov se ponuja tudi
z izgradnjo novega poslovno stanovanjskega kompleksa ob križišču
Kidričeve in Ljubljanske, ali pa z diverzifikacijo programov v
obstoječem nakupovalnem središču na Grencu.
Konfliktne situacije
Kritični v pogledu ogroženosti sta Osnovna šola Ivana Groharja/Jela
Janežiča in Gimnazija Škofja Loka, ki ležita v območju katastrofalnih
poplav Selške Sore. V območju obeh šol so izvedeni lokalni protipoplavni
ukrepi, ki jih je potrebno vzdrževati in po potrebi nadgraditi. S
podrobnejšimi načrti se prouči možnost selitve osnovne šole in gimnazije
v širše območje pod Kamnitnikom.
Za varen dostop otrok do načrtovane osnovne šole in vrtca severno od
Kamnitnika iz predvidene stanovanjske soseske na drugi strani severne
obvoznice bo potrebno pod to cesto zgraditi podhod.
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Žarišča aktivnosti in
podrobnejše obravnave
Območja večje pozornosti in
usmerjene
aktivnosti
za
uresničevanje ciljev na področju
umeščanja družbenih in drugih
oskrbnih storitev v prostor so v
planskem obdobju 15–30 let
naslednja:
▪ staro mestno jedro (območje
1): nadaljnja gradbena in
vsebinska
prenova;
na
podlagi krepitve pestrosti
dejavnosti
zagotavljanje
prostora za nadaljnji razvoj
družbenih, storitvenih in
stanovanjskih funkcij tega
predela;
▪ družbeno upravni center
med starim mestnim jedrom
in Kamnitnikom (območje 2):
nadaljnja
vsebinska
in
gradbena prenova širšega
območja med avtobusno
postajo in nekdanjo vojašnico
pod
Kamnitnikom,
z
uvajanjem
centralnih
programov, izvedbo več Slika 2.4.8: Prikaz območij koncentracije družbenih in drugih oskrbnih dejavnosti
javno dostopnih trgov in
objekti višje gostote poslovnih in komercialnih programov v nižjih
ploščadi ob pomembnejših objektih, kakor tudi izvedbo mestnega
etažah in stanovanjskih v višjih, ureditev trga ob križišču Kidričeve in
parka, v navezavi na sonaravno območje Kamnitnika in parkovne
Ljubljanske ter ureditev parka ob poslovno komercialnem središču;
površine ob Škofjeloškem gradu; zagotavljajo se površine za razvoj
▪ uvedba raznolikih programov v nakupovalno središče na Grencu
družbenih, storitvenih in stanovanjskih programov;
(območje 7): preseže se monofunkcionalnost sedanjega
▪ nova osnovna šola ob načrtovani severni obvoznici (območje 3):
nakupovalnega središča;
zaradi polne zasedenosti obstoječih osnovnih šol je bilo v veljavnem
▪
pas storitvenih dejavnosti vzdolž Kidričeve (območje 5): Kidričeva
OPN občine določeno zazidljivo zemljišče za razvoj družbenih
cesta je centralna ulica v naselju, zato je potrebno okrepiti javni značaj
dejavnosti ob načrtovani severni obvoznici, kamor je smiselno
programov, ki se ob njej nizajo, tudi v predelu industrijske cone Trata;
umestiti predvsem osnovno šolo (ob pogoju izvedbe peš podhoda pod
▪ železniška postaja s spremljajočimi storitvami (območje 6): izvede se
cesto za dostop iz severne smeri). Ta bo še posebej potrebna v
novo poslopje železniške postaje na način, da se poudari njena vloga
primeru povečanja stanovanjskih in zaposlitvenih kapacitet naselja
ene od glavnih vstopnih točk v mesto; uredi se trg pred železniško
ter posledičnem priseljevanju;
postajo in postajo dopolni s spremljajočimi storitvenimi programi;
▪ mešano storitveno stanovanjsko območje ob križišču Kidričeve in
krepitev lokalnih centrov po stanovanjskih soseskah (npr. območje
Ljubljanske ceste (območje 4): izkoristi se središčna lega območja v
8).
poslovnem predelu mesta in njegov prostorski potencial izkoristi v
polni meri; izvede se zamenjava obstoječe grajene strukture z novimi
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Slika 2.4.9: Zasnova družbenih dejavnosti in druge osnovne oskrbe
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2.4.3

Gospodarske dejavnosti

Vsebina UZ

Izhodišča
Vitalno gospodarstvo je predpogoj za prosperiteto naselja in njegovega
gravitacijskega območja. Mesta in urbana naselja so nosilci gospodarske
aktivnosti in glavna zaposlitvena središča, v njih se odvija večina
dejavnosti sodobne človeške družbe. Uspešno gospodarstvo in dostojna
delovna mesta so tudi sestavina trajnostnega razvoja, ki narekuje
uravnoteženje med socialnim, gospodarskim, prostorskim in okoljskim
vidikom razvoja družbe27. Gospodarski uspeh je (poleg razvojnih
programov poslovnih subjektov) tudi posledica tudi premišljenega in
nenehnega prizadevanja lokalne in širše skupnosti in medsektorskega
sodelovanja.
Strategija gospodarskega razvoja lokalne skupnosti mora praviloma
temeljiti na regionalnih in nacionalnih strategijah razvoja gospodarstva28
ob spoštovanju načela trajnostnega razvoja.
V procesu izdelave UZ se strategija gospodarskega razvoja sooča s
prostorskimi potenciali in razvojnimi omejitvami na območju naselja,
kakor tudi drugimi urbanimi sistemi. Pri pripravi prostorskih razvojnih
usmeritev za gospodarstvo je za podporo privlačnemu poslovnemu okolju
(poleg zagotavljanja prostorskih in gradbenih možnosti) potrebna (1)
prometna in ostala gospodarska infrastruktura, (2) kakovostno bivalno
okolje za delovno silo, (3) prostorski pogoji za druge prostorske ureditve,
ki privabljajo nove gospodarske investicije in podpirajo razvoj
gospodarstva. (npr. pobude gospodarstva pogojev za povezovanja
podjetij v gospodarske ekosisteme ipd.).
Osnovni namen UZ je usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru in urejanje
prostora na podlagi sprejete vizije razvoja lokalne skupnosti s ciljem, da
so vsi urbani sistemi medsebojno uravnoteženi in ustvarjajo skladno
urbano celoto. Naloga UZ na gospodarskem področju je prispevati h
krepitvi gospodarskih in zaposlitvenih zmogljivosti naselja z
zagotavljanjem prostora oz. primernih lokacij za razvoj gospodarskih
dejavnosti in delovnih mest v tej dejavnosti, usklajeno z drugimi urbanimi

27

Glej Agendo 2030 za trajnostni razvoj.

28

Opredelitev razvojnih priložnosti in možnosti Slovenije in njenih regij je lahko
pomembna podlaga za oblikovanje strategije gospodarskega razvoja lokalnih
skupnosti.

29

V strategiji gospodarskega razvoja naj se preučijo prostorski pogoji za formiranje t.i.
kompetenčnih grozdov (lokalne ali regionalne mreže sodelujočih podjetij, ponudnikov
storitev, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov). Preučijo naj se možnosti krožnega
gospodarstva (okoljsko in energetsko primerna oblika proizvodnje, pri katerem je npr.
stranski produkt ene tovarne surovina za drugo).
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Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), ki se v
Sloveniji zadnjem desetletju uporablja tudi pri prostorskem načrtovanju, se je pri
pripravi prostorskih aktov in njihovih strokovnih podlag izkazala kot manj priročna, saj
je za urbanistično načrtovanje prepodrobna in ne upošteva razvojne komponente.
Zato se v priročniku o UZ, pri kateri gre za razvojni dokument, poslužujemo druge
mednarodno uveljavljene, klasične in na zgodovinskem razvoju gospodarstva
temelječe delitve dejavnosti po 4 glavnih gospodarskih sektorjih: primarni,
sekundarni, terciarni in kvartarni gospodarski sektor. Delitev izhaja iz prvotnega, 3sektorskega modela ekonomije, ki deli gospodarstvo na 3 sektorje dejavnosti: (1)
pridobivanje surovin (primarni), (2) proizvodnja (sekundarni) in (3) storitve (terciarni).
Model so razvili Allan Fisher, Colin Clark, in Jean Fourastié. Tamu modelu je bil v 20.
stol., zaradi naglega razvoja storitev, dodan še četrti, kvartarni sektor, ki je zaobjel na
znanju temelječe dejavnosti in upravo. V zadnjem obdobju se pri nekaterih teoretikih
pojavlja tudi peti sektor, ki naj bi prevzel nekatere dejavnosti kvartarnega sektorja,
predvsem tiste javnega značaja, vendar ga v tem priročniku ne uporabljamo.

sistemi in ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Vloga gospodarstva,
kot dejavnika razvoja, naj se krepi z zagotovitvijo ustreznih prostorskih
pogojev, prometnih ureditev, ureditev ostale GJI in drugih ukrepov za
urejanje gospodarskih con in drugih območij za razvoj gospodarskih
dejavnosti. Cilj je prednostno zagotoviti prostorske razvojne pogoje za
gospodarske programe, ki jih je lokalna skupnost sprejela kot strateške
razvojne usmeritve.29 Kakovostna ureditev urbanega okolja in ponudba
(npr. kakovostnih stanovanj in družbenih dejavnosti) je dodatna
spodbuda za pritegnitev dejavnosti, ki temeljijo na znanju kot generatorju
gospodarskega napredka.
Za obravnavanje gospodarskih dejavnosti se v UZ uporabi delitev, ki
temelji na gospodarski evoluciji družbe30. V urbano naselje sodijo
sekundarni, terciarni in kvartarni sektor. Pri obravnavi gospodarskih
dejavnosti na ravni UZ so (z vidika pojavnosti v prostoru) relevantne
dejavnosti sekundarnega in terciarnega sektorja.31
V UZ se razvoj gospodarskih dejavnosti obravnava kot sestavina celovitega
razvoja dejavnosti v naselju. S ciljem, da so vsi urbani sistemi medsebojno
uravnoteženi, naj se razvoj gospodarskih dejavnosti navezuje predvsem
na spodaj navedene vsebinske sklope.
Navezava na naslednje vsebinske sklope UZ:
▪

▪

naselje v širšem prostoru: oceni se vloga naselja v omrežju naselij v
odnosu do (1) gospodarskega razvoja in delovnih mest, ki jih naselje
zagotavlja svojemu gravitacijskemu območju; (2) skladno z vlogo
naselja v omrežju naselij se opredelijo usmeritve za razvoj
gospodarskih panog, z upoštevanjem gospodarskih možnosti in
priložnosti, ponudbe delovnih mest za njegovo gravitacijsko
območje32, konkurenčnosti v regiji ipd. z upoštevanjem
uravnoteženosti med območji za proizvodnjo, bivanje in oskrbo,
namenska raba prostora: (1) ovrednotijo se območja namenske rabe
prostora za razvoj gospodarstva, določena v OPN; (2) opredelijo se
morebitna konfliktna območja med gospodarskimi in drugimi rabami

31

Kvartarne gospodarske dejavnosti in del terciarnih dejavnosti (vsakodnevna oskrba) se
obravnavajo v poglavju »Družbene dejavnosti«. Poglavje »Gospodarske dejavnosti« se
delno prepleta s poglavjem »Družbene dejavnosti in osnovna oskrba«: npr. trgovina
vsakodnevne preskrbe, banke, pošta ipd. so gospodarske funkcije, ki so del osnovne
oskrbe prebivalstva, sodijo v območja centralnih dejavnosti, zato so v tem elaboratu
smiselno vključene v sklop družbenih dejavnosti.

32

V novejšem obdobju posveča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
trajnostnemu regionalnemu razvoju precejšnjo pozornost, kar je v veliki meri
posledica iniciative Evropske unije. Cilji evropske regionalne politike so učinkovito
vodene, dinamične in ustvarjalne regije z lastno identiteto, ki so sposobne zaznavati in
izkoriščati globalne razvojne priložnosti. Razvoj regij mora biti zasnovan trajnostno,
kar pomeni, da mora temeljiti na ravnovesju med ekonomsko učinkovitostjo, socialno
pravičnostjo in okoljsko odgovornostjo.
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▪

▪

▪

▪

prostora (stanovanjska območja, območja družbenih dejavnosti idr.,
ter ukrepi; (3) skladno s potrebami se ovrednotijo novi prostorski
potenciali za razvoj gospodarskih dejavnosti z upoštevanjem zaščite
bivalnega okolja in varovanih območij pred vplivi prometa in
emisijami proizvodnje oz. dejavnosti; (4) spremeni naj se
namembnost obstoječih kompleksov opuščenih proizvodnih
dejavnosti v središčih naselij in na drugih neprimernih lokacijah, (5)
spodbuja naj se selitev proizvodnih obratov iz središč naselij ipd.,
prometni sistemi: (1) ovrednotijo se obstoječe prometne povezave
proizvodnih dejavnosti (pomembnejših generatorjev transporta),
ocena možnih izboljšav (npr. industrijski tir, nov priključek na AC / HC,
obvoznica ipd.), (2) pri vrednotenju potencialni površin za
gospodarske cone naj bodo prednostnega pomena prometne
povezave (izkoristiti možnost prevozov z železnico, izločitev
tovornega prometa iz naselij, urejen dostop zaposlenih, ipd.),
zeleni sistem: upoštevajo se izhodišča zelenega sistema (1) preverijo
se potenciali za ureditev povezav za aktivno mobilnost zaposlenih in
ureditev zelenih površin za namen ustvarjanja kakovostnega
delovnega okolja (zunanji prostori), (2) ustvarja se zelene prostorske
členitve večjih pozidanih območij z vidika zagotavljanja funkcij
zelenega sistema – npr. zmanjševanja okoljskih problematik (toplotni
otok itd.), (3) v območjih z režimi zelenega sistema se dosega večji
delež zelenih površin in spodbuja posebne ureditve (zeleno
infrastrukturo kot npr. vključitev vegetacije v stavbni ovoj (zelene
strehe, stene),
ostala gospodarska infrastruktura: preverijo se (1) obstoječe
navezave in možnosti navezave novih gospodarskih dejavnosti na
obstoječa infrastrukturna omrežja, (2) širitev / izboljšave
gospodarske infrastrukture za razširitev gospodarskega razvoja /
privabljanje novih gospodarskih dejavnosti, presoja gospodarnosti
investicije; (3) možnosti zagotavljanja trajnostne mobilnosti in
krožnega gospodarstva (npr. distribucija viškov energije industrijske
proizvodnje),
omejitev za razvoj: (1) preverijo se morebitna konfliktna področja
med prostorskimi potenciali za razvoj gospodarstva in ogroženimi oz.
varovanimi območji, določijo se ukrepi (predlog sanacija vplivov oz.
omilitveni ukrepi, po potrebi sprememba namembnosti rabe površin
ipd.).

33

Za potencialne/še neznane dejavnosti je ocena delovnih mest lahko le predpostavka.

34

Glej tudi obrazložitev gospodarskih sektorjev v podpoglavju »Izhodišča«.
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Vsebina UZ

Analiza
Namen analitičnega dela UZ je ocena stanja in možnosti ter usmeritev
razvoja gospodarskih dejavnosti v naselju.
Izhodišča za izdelavo analize so:
▪ razmestitev gospodarskih dejavnosti v prostoru, izraba zazidljivih
zemljišč,
▪ ocena območij za razvoj gospodarstva v OPN (namenska raba
prostora, prometne navezave, opremljenosti z GJI, vplivi na bivalno
okolje ipd.),
▪ pregled gospodarskih prioritet lokalne (in širše) skupnosti, pobud za
razvoj obstoječih in novih gospodarskih dejavnosti, ocena delovnih33
mest,
▪ potrebna zaokrožitev in obstoječih območij gospodarskih dejavnosti,
zagotovitev prostorskih možnosti za povezovanje gospodarskih
programov skladno z danimi pobudami,
▪ opredelitev in ovrednotenje novih prostorski potencialov za razvoj
gospodarskih dejavnosti ob upoštevanju lokacijskih prednosti za
razvoj specifičnih dejavnosti (ponudbe prostora), medsebojnih
vplivov urbanih sistemov in omejitev v prostoru,
▪ potrebne prostorske ureditve za podporo razvoja gospodarstva
(prometne povezave in opremljenost z GJI, dostopnost in način
potovanja do delovnih mest, druge prostorske ureditve za krepitev
ugodnega poslovnega okolja, ipd.),
▪ urbanistične usmeritve za razvoj in urejanje območij z gospodarskimi
programi.

Priporočila
Analiza stanja, teženj in možnosti za določitev prostorskih potencialov in
prostorskih ureditev, ki podpirajo gospodarski razvoj in ponudbo
delovnih, vsebuje:
▪ opredelitev izhodišč za razvoj gospodarstva in zaposlitvenih možnosti
iz razvojne vizije lokalne skupnosti, ki naj bi vsebovala tudi odnos
lokalnih razmer do regionalne in nacionalne gospodarske in
zaposlitvene razvojne strategije,
▪ pregled nad razmestitvijo obstoječih gospodarskih dejavnosti in
zaposlitvenih možnosti v prostoru (večja gospodarska območja,
območja mešanih dejavnosti, zaposlitev v bivalnih predelih) in
primerjava s stanjem drugih urbanih sistemov,
▪ oceno potreb obstoječih gospodarskih subjektov za obdobje 15 let
(prostorske zmogljivosti in potrebe po širitvi, število zaposlenih,
potreba po novi delovni sili, potreba po GJI ipd.),
35

Del dejavnosti terciarnega sektorja (trgovina osnovne oskrbe ipd.) in gospodarske
dejavnosti kvartarnega sektorja obravnavamo v poglavju »Držubene dejavnosti in
osnovna oskrba«.

▪

▪

▪

▪

oceno prostorskih potencialov za razvoj gospodarskih dejavnosti
glede na izkazane potrebe gospodarskih subjektov in razvojne cilje
lokalne skupnosti,
soočanje razvojnih teženj na gospodarskem področju z možnostmi za
opremljanje z gospodarsko infrastrukturo, kakor tudi z možnostjo
zagotavljanja stanovanj in oskrbe z družbenimi dejavnostmi v
povezavi z rastjo števila delovnih mest,
opredelitev morebitnih konfliktnih območij v prostoru med
gospodarskimi območji in drugimi dejavnostmi ali varovanimi območji
in ukrepi / rešitve,
možnosti ustvarjanja gospodarskih oz. kompetenčnih grozdov in
krožnega gospodarstva.

Analiza se izdela z upoštevanjem posameznih sklopov dejavnosti oz.
gospodarskih sektorjev34, ob sočasnem upoštevanju večjih prostorskih
ureditev za določene dejavnosti, prostorskih ureditev za racionalno
združevanje
dejavnosti
(npr.
gospodarske
cone,
območja
komplementarnih mešanih dejavnosti ipd.):
▪ sekundarni sektor: gospodarske cone, industrija in industrijski
kompleksi, gradbeništvo, proizvodna in servisna obrt in drobno
gospodarstvo
▪ terciarni sektor: logistika, trgovine (dnevna oskrba, občasna oskrba,
nakupovalna središča, veleprodaja, skladišča), gostinstvo in turizem,
finančne storitve (npr. banke, zavarovalnice), storitve
gospodinjstvom, osebne storitve idr.35
Pri opredelitvi površin za razvoj gospodarskih dejavnosti naj se upoštevajo
principi trajnostnega razvoja naselja: (1) kjer je mogoče prednostno
usmerjati razvoj v intenzivnejšo rabo obstoječih območij, (2) aktivirati
območja opuščenih ali slabo izkoriščenih gospodarskih programov in
razvrednotenih industrijskih predelov za nove gospodarske dejavnosti, (3)
prostorske potenciale racionalno izkoristiti za razvoj (glede na lokacijske
pogoje) ustrezne dejavnosti.
Gospodarske dejavnosti se v UZ obravnavajo v povezavi z namensko rabo
prostora. Skladno z določitvami namenske rabe prostora v Pravilniku o
OPN in OPPN36 so to »površine za industrijo« in »površine za gospodarske
cone« (mešane dejavnosti), »površine za turizem«, »površine drugih
območij« (mešane trgovinske in prostočasne dejavnosti). Predvsem pri
terciarnih dejavnostih se upošteva princip mešanja programov na
»centralnih površinah«, v premišljeni in manjši meri tudi na območju

36

MOP, 2020 – v delu
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Vsebina UZ

»stanovanjskih površin« (kratke poti med stanovanjem in storitvami,
kakor tudi živahnost in pestrost dogajanja v naselju.37).

▪

V kartografskem delu se prikažejo analize naslednjih vsebin (shematski
prikazi in prikazi v ustreznem merilu):
▪ razporeditev gospodarskih dejavnosti in delovnih mest v prostoru,
▪ prostorski potenciali za razvoj gospodarskih dejavnosti,
▪ obstoječa in potrebna oprema ključnih gospodarskih območij z GJI,
▪ povezava glavnih zaposlitvenih območij s sredstvi javnega prevoza.

Prostorska razmestitev gospodarskih dejavnosti in delovnih mest

Testni primer – Škofja Loka
Opredelitev izhodišč za razvoj gospodarstva
Skladno s Strategijo razvoja občine Škofja Loka 2025+38 so prioritete na
področju razvoja gospodarstva v Škofji Loki sledeče:
▪ gospodarski razvoj se prednostno usmerja v 4 prepoznane
perspektivne panoge: predelava lesa, kovinsko - predelovalna
dejavnost, turizem ter pridelava in predelava lokalne hrane (navezava
mesta na ruralno zaledje),
▪ izobraževalni in podobni ukrepi za spodbujanje razvoja gospodarstva:
o vključevanje podjetniških veščin v vse ravni izobraževanja (vrtci,
osnovne in srednje šole, fakultete in vseživljenjsko izobraževanje),
saj so te veščine in tehnična znanja pomembna konkurenčna
prednost škofjeloških podjetij,
o spodbujanje nastajanja novih podjetij prek novega podjetniškega
razvojnega in start-up centra,
o vzpostavitev novih prostorov osrednje knjižnice, kot središča
pretoka informacij in znanj v občini,
▪ zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za gospodarstvo in vlagatelje:
o izboljšava regionalnih cestnih povezav z izgradnjo (ali
rekonstrukcijo): severne obvoznice (do 2025), povezovalne ceste
Škofja Loka – Meja (do 2020), neposredne povezave Škofje Loke
na avtocesto (do 2025) in državne ceste Škofja Loka – Železniki
(do 2025+),
o izgradnja hitre širokopasovne internetne povezave, saj le-ta
predstavlja osnovni predpogoj za poslovanje in učenje,
▪ spodbujanje naložb v razvrednotene, slabo izkoriščene ali
neizkoriščene industrijske površine in objekte,
▪ ažurno zagotavljanje prostorskih aktov,
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V zvezi s tem je smiselno na nacionalnem nivoju pripraviti predpis, ki naj okvirno določi
obseg posameznih gospodarskih in drugih dejavnosti v okviru vsake posamezne vrste
namenske rabe prostora. Tako je na primer v določenem obsegu smotrno tudi v
stanovanjskih soseskah – na stanovanjski namenski rabi prostora – dopustiti nekatere
vrste servisnih dejavnosti (družinska mikro podjetja) in jih omejiti s tlorisno površino,
ki jo lahko takšna dejavnost obsega.
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znižanje višine komunalnega prispevka za industrijske in poslovne
naložbe.

Dejavnosti primarnega sektorja na območju mest in urbanih naselij ne
predstavljajo prioritete, saj je prostor rezerviran za urbano rabo. V
ureditvenem območju Škofje Loke je prisotnih nekaj aktivnih kmetij,
predvsem v predelu Stare Loke in širšem območju Sv. Duha.
Škofja Loka je močno industrijsko središče, tovrstne dejavnosti pa so
osredotočene na industrijsko cono Trata, ob železniški progi. V mestu je
prisotna tudi drobna obrt (npr. proizvodnja čokoladnih slaščic), raztresena
predvsem po stanovanjskih soseskah. Prostorske kapacitete nekaterih
podjetij v industrijski coni so že povsem zasedene, zato jim je potrebno
zagotoviti prostor za razvoj.
Storitvene dejavnosti terciarnega sektorja so v mestu razvite nekatere
bolj, druge manj – omenjamo najbolj izrazite. Specializirano veliko
nakupovalno središče se nahaja v nastajajočem poslovno komercialnem
središču mesta in ga je zaradi monofunkcionalnosti smiselno nadgraditi z
dodatnimi dejavnostmi. Prisoten je trend izumiranja manjših trgovin
vsakodnevne preskrbe po stanovanjskih soseskah. Turistične kapacitete
mesta so glede na perspektivnost te panoge v mestu premalo razvite,
možno pa jih je zagotavljati s prenovo obstoječih objektov, med katerimi
so številni kulturne znamenitosti, te pa povezati z rekreativnimi
povezavami (kolesarske in pešpoti). Številne uslužnostne dejavnosti se
nahajajo v središču mesta ali vzdolž glavnih cest, kar je glede dostopa in
preglednosti lokacije ustrezno. Prostorskih možnosti za umeščanje
terciarnih dejavnosti v centralna območja mesta, primerna za mešane
programe, je dovolj.
Razvoj in raziskovanje, oblikovanje, izobraževanje, mediji, svetovanje,
informacijska tehnologija, menedžment in podobne dejavnosti so v Škofji
Loki trenutno manj prisotne. Prostorske možnosti za njihov razvoj se
ponujajo v nastajajočem poslovno komercialnem središču ob križišču
Ljubljanske in Kodričeve ceste.

industrije, turizma in lokalne pridelave hrane. Medtem, ko je razvoj drugih
dveh mogoč na podlagi izkoristka obstoječih prostorskih kapacitet in
gradbenega fonda, je za razvoj industrije na Trati potrebno vzeti v obzir
možnost večjih prostorskih širitev uspešnih proizvodnih podjetij.
Za konkretno oceno prostorskih in drugih razvojnih potreb lokalnega
gospodarstva bi bilo potrebno opraviti anketo (glej primer grafično
prikazane analize potreb in možnosti za razvoj gospodarstva iz UZ mesta
Hamburg39).
Prostorski potenciali za razvoj gospodarskih dejavnosti
V ureditvenem območju Škofje Loke so številne prostorske možnosti za
razvoj za lokalno skupnost pomembnih dejavnosti:
▪ primarne dejavnosti v Škofji Loki obsegajo nekaj kmetijskih
gospodarstev v nekdanjih vaseh, ki so se zlile z mestom. Pri njih je
potrebno vzeti v obzir možnost povečanja kapacitete proizvodnje, kar
zajema tudi možnost prostorske širitve. Pridelava hrane je eno od treh
prednostnih področij razvoja škofjeloškega gospodarstva, pri čemer
gre na nivoju UZ Škofja Loka predvsem za sodelovanje med mestom
in ruralni zaledjem (npr. preskrba trgovin, tržnice in lokalov z domačo
hrano);
▪ sekundarne dejavnosti se lahko razvijajo v območju industrijske cone
Trata, kjer obstajajo možnosti tudi za širitev zazidljivih površin.
Nemoteča drobna obrt se lahko umešča v centralne dele naselja
(mestno jedro, poslovno komercialno središče, centri sosesk, vzdolž
glavnih mestnih ulic), kakor tudi posamično v stanovanjske soseske;
▪ storitve terciarnega in kvartarnega sektorja imajo številne razvojne
možnosti v območju centralnih lokacij naselja (mestno jedro,
poslovno komercialno središče, centri sosesk, vzdolž glavnih mestnih
ulic) – na podlagi prenove obstoječega grajenega fonda ali z njegovo
transformacijo v ustreznejšo morfološko obliko;
▪ storitve kvartarnega sektorja imajo enake prostorske možnosti za
razvoj kot terciarne.
Razvojne težnje gospodarstva v odnosu do bivalnih, družbeno
infrastrukturnih in gospodarsko infrastrukturnih zmogljivosti naselja

Ocena prostorskih in drugih razvojnih potreb lokalnega gospodarstva
Splošne razvojne potrebe škofjeloških podjetij so zajete v Strategiji
razvoja občine Škofja Loka 2025+ in opisane v opredelitvi izhodišč za
razvoj gospodarstva. Gospodarska moč Škofje Loke temelji na razvoju
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Povzeto po Strategiji razvoja Občine Škofja Loka 2025+. Dokument sta izdelali podjetji
Razvojna agencija Sora d.o.o. in K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., junija 2014.
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Räumliches Leitbild Entwurf – Hamburg, 2005.

Razvoj gospodarskih dejavnosti, ki zahtevajo večje število zaposlenih, gre
z roko v roki z zmožnostjo naselja za zagotavljanje zadostnega števila
stanovanj in oskrbnih storitev. V Škofji Loki je z urbanističnega vidika
možno ob povečanem številu delovnih mest zagotoviti tudi povečanje
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stanovanjskih kapacitet naselja, kakor tudi spremljajočih družbenih
dejavnosti.
Vzporedno z omenjenimi možnostmi povečanja stanovanjskih kapacitet
naselja je v primeru povečanja števila prebivalstva zaradi zaposlitvenih
možnosti potrebno dograditi tudi družbeno infrastrukturo: najmanj
osnovno šolo in vrtec ob severni cesti, kakor tudi znatno povečati
zdravstvene zmogljivosti, ki so že sedaj nezadostne.
Za razvoj proizvodnih dejavnosti v industrijski coni Trata je osnovna
primarna gospodarska infrastruktura že zagotovljena. Prometna navezava
je možna na železnico, kakor tudi na glavno cesto proti Medvodam in prek
nje na avtocesto A2. Vendar pa je za ugodno prometno povezavo
škofjeloške industrije z drugimi deli Slovenije pomembna še izgradnja
boljše navezave Škofje Loke na avtocesto A2, kakor tudi izboljšava cestne
povezave do Posočja prek Selške doline z izgradnjo nove severne ceste in
neposrednega priključka industrijske cone nanjo. Slednje je prispevek h
krepitvi strateške lokacije Škofje Loke na prehodu iz Gorenjske v severno
Primorko.

Vsebina UZ
Za razvoj terciarnega in kvartarnega sektorja primerne lokacije se
nahajajo ob obstoječih, komunalno opremljenih glavnih cestah, zato
razen izvedbe severne ceste in širokopasovnega internetnega omrežja
večje infrastrukturne izboljšave niso potrebne.
Primerjava bivalnih kapacitet mesta z razpoložljivimi delovnimi mesti
Po podatkih Strategije razvoja občine Škofja Loka 2025+ se cca. 5.000 oseb
oz. 56 % prebivalstva vozi na delo izven občine, 51,2 % jih na delo prihaja
iz drugih občin, v domači občini pa je zaposlenih 44% delovno aktivnih.
Podatek nakazuje, da delovna mesta po svojem številu in strukturi ne
zadoščajo potrebam domačega prebivalstva. Ravno tako velja, da več kot
polovica zaposlenih v Škofji Loki v njej ne živi, kar povečuje število dnevnih
migracij in obremenitev prometnega omrežja, posledično pa tudi okolja.
Za ugotavljanje razlogov za razkorak med bivanjem in delom v Škofji Loki,
ter njegovo reševanje, je potrebna podrobnejša študija. Pri tem se
upošteva vloga Škofje Loke kot subregionalnega centra, ki nudi zaposlitev
prebivalstvu svojega gravitacijskega območja.

Slika 2.4.10: Prikaz obstoječih območij koncentracije sekundarnih, terciarnih in kvartarnih dejavnosti in delovnimi
mesti v teh sektorjih
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

Konfliktna področja med gospodarskimi in drugimi dejavnostmi ali
varovanimi območji
Proizvodne dejavnosti so se, z izjemo manjših družinskih proizvodnih
obratov, v Škofji Loki v zadnjih desetletjih usmerjale v industrijsko cono
na Trati, ob železniško progo. Na takšen način so potencialno moteče
proizvodne dejavnosti ostale ločene od večine bivalnih predelov mesta in
ne predstavljajo motnje. Dejavnosti terciarnega in kvartarnega sektorja za
bivalno okolje niso moteče, v kolikor se jih usmerja v predele mešanih oz.
centralnih dejavnosti. Njihova prisotnost je, ob določeni meri tolerance
stanovalcev, za živahnost in vitalnost različnih mestnih predelov tudi
potrebna.
Glede posegov v na varovana območja je potencialno problematična
širitev industrijske cone Trata. Zaradi lege na ravnini, kjer so obenem tudi
najbolje obdelana polja, so možnosti prostorskega povečanja industrijske
cone precej omejene. Še posebej problematična bi bila širitev proti
severu, saj so v tej smeri kmetijska zemljišča najboljša.

Slika 2.4.11: Prikaz večjih prostorskih rezerv za razvoj gospodarskih dejavnosti in povečanje ponudbe delovnih
mest, vključno z možnostjo nove prometne povezave industrijske cone s cesto proti severni Primorski
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Krožno gospodarstvo
V občinskem Lokalnem energetskem konceptu se občina osredotoča
predvsem na energetsko sanacijo objektov ter ukrepe, ki bodo izboljšali
upravljanje z energijo v teh objektih, kakor tudi v zamenjavo energentov
v mestu (prehod na zemeljski plin). Premalo pa je raziskana možnost
izvajanja t.i. krožnega gospodarstva, ki omogoča uporabo in izmenjavo
stranskih produktov med različnimi dejavnostmi v energetske in druge
namene, s katerim se zmanjšuje poraba naravnih virov in vplivov na
okolje, s tem pa se posledično vpliva na zmanjševanje obratovalnih
stroškov kar prispeva h konkurenčnosti razvoja gospodarske dejavnosti v
Škofji Loki.

Zasnova
V UZ se težnja po gospodarskem razvoju naselja (in njegovega
gravitacijskega območja) podpre s prostorskega in urbanističnega vidika.
Na podlagi opravljenih analiz in preveritve širših prostorskih pogojev se
opredelijo primerne lokacije in prostorske ureditve za razvoj gospodarskih
dejavnosti (lahko tudi v variantah). Prostorska razporeditev gospodarskih
dejavnosti se pripravi z upoštevanjem drugih urbanih sistemov in
njihovega prepletanja v skladno urbano celoto. Opredelijo se tudi
usmeritve za urejanje posameznih gospodarskih območij s poudarkom na
racionalni rabi, sinergiji dejavnosti, dostopnosti, urbanističnoarhitekturnemu oblikovanju, varstvu okolja itd., ob upoštevanju drugih
prostorskih ureditev, ki podpirajo razvoj gospodarstva in delovnih mest.
Težiti je potrebno k ravnovesju zaposlitvenih zmogljivosti z bivalnimi in
oskrbnimi kapacitetami. Cilj je tudi doseči čim krajše na relaciji bivanje –
delo ( z javnim prevozom, kolesom, peš)

Priporočila
Zasnova razvoja gospodarstva se na ravni UZ oblikuje kot sestavina
celovite zasnove prostorskega razvoja naselja: (1) usmeritve prostorskega
razvoja gospodarskih dejavnosti naj sledijo razvojni viziji in strategiji
lokalne skupnosti na področju gospodarskega razvoja in zagotavljanju
zaposlitvenih možnosti, prednostnega pomena je zagotovitev prostorskih
pogojev za dejavnosti, ki so v razvojni viziji opredeljene kot nosilci
gospodarskega razvoja, (2)
usmeritve za urbanistično urejanje
proizvodnih območij in ostalih območij gospodarskih in mešanih
dejavnosti, kakor tudi drugih prostorskih ureditev, potrebnih za razvoj
gospodarstva in ponudbe delovnih mest.
Rešitve iz UZ za razvoj gospodarstva in delovnih mest naj opredelijo:
▪ razmestitev gospodarskih dejavnosti in delovnih mest40 v naselju, z
upoštevanjem možnosti njihovega razvoja v planskem obdobju 15 –

40

30 let, s poudarkom na (1) večjih gospodarskih območjih (npr.
industrijske cone, gospodarske cone), (2) območja centralnih,
turističnih, mešanih dejavnosti, (3) pogojno v bivalnih predelih,
pri dimenzioniranju površin in razmestitvi gospodarskih dejavnosti v
prostoru se upoštevajo z analizo ocenjene potrebe obstoječih
poslovnih subjektov (prostorske potrebe, potrebe po delovni sili in
GJI), kakor tudi možnost privabljanja novih investitorjev v
gospodarstvo, na podlagi razvojne vizije lokalne skupnosti,
medsebojno usklajene zmogljivosti zaposlitvenih, bivalnih in oskrbnih
funkcij naselja in njegovega gravitacijskega območja, na okolju
prijazen način,
potrebne izboljšave gospodarske infrastrukture za podporo
gospodarstvu,
možnosti za zagotavljanje gospodarskih oz. kompetenčnih grozdov in
krožnega gospodarstva (na podlagi danih pobud),
žarišča aktivnosti in predmet podrobnejše obravnave (območja
izdelave idejnih zasnov in podrobnejših prostorskih aktov).

komercialno središče, centri sosesk, vzdolž glavnih mestnih ulic), kjer je
dopuščeno večje mešanje dejavnosti. Prostorske kapacitete teh predelov
so zadostne tudi za dodajanje novih terciarnih in kvartarnih programov,
predvsem na podlagi prenove in transformacije obstoječega grajenega
tkiva. Nekatere intelektualne in kreativne storitve majhnega obsega se
lahko izvajajo tudi v stanovanjskih soseskah, s čimer se krepi možnost
samozaposlitve.

V kartografskem delu se prikažejo naslednje vsebine (v shemah in v
ustreznih merilih):
▪ organizacija gospodarskih dejavnosti v prostoru (pomembnejša
območja terciarnih in kvartarnih dejavnosti (z ev. oceno delovnih
mest), prometna navezave in povezave, ključna GJI in druge
relevantne ureditve),
▪ namenska raba površin za gospodarske dejavnosti (zbirna karta),
▪ način pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč za potrebe
gospodarstva: prenova, transformacija razvrednotenih območij,
zapolnitev prostih stavbnih zemljišč, širitev zazidljivih površin,
▪ ključna območja aktivnosti za podrobnejšo obravnavo,
▪ druge spremljajoče ureditve.

Osnovna primarna gospodarska infrastruktura, na katero se navezuje
industrijska cina na Trati, se izboljša z izvedbo:
▪ direktne povezave Škofje Loke z avtocesto A1,
▪ direktnega priključka industrijske cone na novo severno cesto, s čimer
se odpre boljša navezava škofjeloške industrije na prometno smer
proti severni Primorski prek Selške doline,
▪ industrijskega tira v novem delu cone,
▪ širokopasovnega internetnega omrežja.

Testni primer – Škofja Loka

Konfliktna področja med gospodarskimi in drugimi dejavnostmi ali
varovanimi območji

▪

▪

▪
▪
▪

Skladnost razvoja zaposlitvenih, bivalnih in oskrbnih funkcij naselja na
okolju prijazen način
V UZ se skupaj s površinami za razvoj gospodarskih dejavnosti načrtujejo
tudi površine za razvoj bivalnih območij in območij družbene
infrastrukture.
V sklop uravnoteženosti zaposlitvenih, bivalnih in oskrbnih funkcij mesta
sodi tudi izboljšava in dograditev rekreativnih površin za vse generacije.
Izboljšave gospodarske infrastrukture za podporo gospodarstvu

Za razvoj terciarnega in kvartarnega sektorja primerne lokacije se
nahajajo ob obstoječih, komunalno opremljenih glavnih cestah, zato
razen izvedbe severne ceste in širokopasovnega internetnega omrežja
večje infrastrukturne izboljšave niso potrebne.

Razmestitev gospodarskih dejavnosti in delovnih mest v naselju
Sekundarne dejavnosti večjega obsega imajo zagotovljen prostor v
industrijski coni Trata. Prostorski razvoj je omogočen bodisi s prenovo
obstoječega grajenega fonda, bodisi z zapolnitvijo prostih stavbnih
zemljišč, dopuščena pa je tudi možnost večje širitve industrijskih površin.
Za povečanje zaposlitvenih možnosti in zagotavljanje bližine bivanja in
dela se dopušča umeščanje drobne proizvodnje (družinska podjetja) tudi
v območja mešanih dejavnosti in v stanovanjske soseske, z omejitvijo
tlorisne površine potrebne za posamezno dejavnost.
Obstoječe dejavnosti terciarnega in kvartarnega sektorja so primerno
umeščene v centralne predele mesta (mestno jedro, poslovno

Proizvodne dejavnosti so se, z izjemo manjših družinskih proizvodnih
obratov, v Škofji Loki v zadnjih desetletjih usmerjale v industrijsko cono
na Trati, ob železniško progo. Na takšen način so potencialno moteče
proizvodne dejavnosti ostale ločene od večine bivalnih predelov mesta in
ne predstavljajo motnje. Širitev industrije na Trati je predvidena
predvsem na račun gozdnih površin na vzhodu in manj perspektivnih
kmetijskih območij v smeri naselja Godešič z namenom, da se ohranijo
velike sklenjene površine najboljših kmetijskih zemljišč severno od cone.
Dejavnosti terciarnega in kvartarnega sektorja za bivalno okolje niso
moteče, usmerja pa se jih v predele mešanih oz. centralnih dejavnosti.
Spodbuja se krepitev območij z mešanimi dejavnostmi, kjer se storitveni

Za potencialne / še neznane dejavnosti je ocena delovnih mest lahko le predpostavka
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programi prepletajo z bivalno funkcijo, saj ob določeni meri tolerance
stanovalcev prispevajo k vitalnosti mesta in krajšanju poti med službo in
domom.
Za odpiranja večjih možnosti za zagotavljanje delovnih mest je zaželeno
tudi umeščanje drobne obrti in intelektualnih storitev majhnega obsega v
stanovanjske soseske.
Krožno gospodarstvo
Z dodelavo energetskega koncepta se uvede boljša izraba energije in
surovin v mestu, s poudarkom na distribuciji viškov energije, predelavi
odpadkov in drugih oblikah krožnega gospodarstva.
Žarišča aktivnosti in podrobnejše obravnave
Za uresničevanje rešitev iz UZ, ki podpirajo razvoj gospodarstva se
podrobneje obravnavajo naslednja območja mesta Škofja Loka:
▪ območji 1 in 2 – družbeno upravni center. kjer ureditev obsega:
o nadaljnjo gradbeno in vsebinsko prenovo starega mestnega
jedra,
o nadaljnjo vsebinsko in gradbeno prenovo širšega območja
nekdanje vojašnice pod Kamnitnikom, z uvajanjem družbenih in
drugih storitvenih programov centralnega tipa;
▪ območja 3, 4, 5 in 6 – območje železniške postaje v navezavi na novo
poslovno komercialno središče ob križišču Kidričeve in Ljubljanske,
kjer ureditev obsega:
o načrt nove potniške železniške postaje s spremljajočimi
programi in ureditev trga pred železniško postajo, kakor tudi
uvedba programov centralnega značaja vzdolž Kidričeve proti
križišču z Ljubljansko cesto,
o načrt za nove objekte višje gostote z družbenimi, poslovnimi in
komercialnimi programi v nižjih etažah in stanovanji v višjih ob
križišču Ljubljanske in Kidričeve,
o uvedbo dodatnih storitvenih programov v območje
nakupovalne cone na Grencu;
▪ območje 7 – krepitev centralnih programov vzdolž ceste proti Kranju,
v središču nekdanjih vasi Grenc, Sv. Duh in Virmaše;
▪ območja 8, 9, 10 in 11 – območja širitve proizvodne cone.

Slika 2.4.12: Prikaz načrtovanih osrednjih območij sekundarnih, terciarnih in kvartarnih dejavnosti s pripadajočimi delovnimi mesti

Za vsa našteta območja se pripravijo podrobnejše urbanistično
arhitekturne idejne zasnove na podlagi variantnih rešitev (natečaji,
delavnice ipd.). Opredelijo se območja posameznih OPPN in pristopi k
njihovi pripravi. Tam, kjer izdelava OPPN ni potrebna, zaradi ustreznih
prostorskih izvedbenih pogojev v OPN, se pristopi neposredno k izdelavi
projektne dokumentacije. Občina naredi načrt realizacije ureditev v
območjih podrobnejše obravnave.
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Slika 2.4.13: Zasnova gospodarskih dejavnosti
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Izhodišča

Analiza

Urbana morfologija obravnava razvoj in pojavnost fizične oblike in
notranje zgradbe naselja, ki sta neposredno povezani z drugimi
determinantami razvoja naselja, npr. s topografskimi danostmi,
infrastrukturno opremljenostjo,
funkcionalno zasnovo, lastniškimi
razmerji ipd. Preučuje morfološko strukturo z namenom razumeti fizični
ustroj in sestavne dele naselja oziroma prepoznati značilnosti morfoloških
vzorcev posameznih delov naselja ter jih smiselno nadgrajevati.1 Glavni
cilj je v prihodnjem razvoju ohranjati oz. dosegati morfološko skladnost
celote in njenih delov ob hkratnem zagotavljanju visoke kvalitete bivanja,
predvsem s primernim razmerjem med zazidanim in odprtim prostorom v
naselju, z zagotavljanjem primernega omrežja odprtih površin (omrežje
povezav in drugih odprtih javnih prostorov, ki zagotavlja dobro
prehodnost naselja) in primernih prostorskih kapacitet za odvijanje
različnih dejavnosti (morfološki vzorci, ki omogočajo dovolj kakovostnih
uporabnih površin za predvidene dejavnosti v grajenem tkivu). Jasno
definirana morfološka struktura ima nedvoumno opredeljene zunanje
meje naselja in razmerja med njenimi sestavnimi deli (morfološke enote),
jasno definirana so tudi pravila njene notranje rasti (npr. dopolnjevanje,
zgoščanje) ali širitve na nova območja2.

Analiza morfološke strukture ima štiri glavne cilje:
▪ na nivoju celotnega naselja prepoznati njegov morfološki model (npr.
linearni, radialni, koncentrični, kombinirani ipd.) in njegove sestavne
dele - to je osnovne povezave v naselju in osnovne morfološke enote;
analiza prepozna vpetost osnovnih morfoloških enot v omrežje
povezav v naselju in njihovo sestavljenost v naselbinsko celoto;
prepozna tudi razmerja sestavnih delov morfološkega modela do
drugih sistemov naselja, npr. odnos do topografije in drugih naravnih
danosti, odnos do funkcionalne zasnove naselja, zelenega sistema,
prometne in druge infrastrukture ipd.; analiza tudi vrednoti možne
scenarije nadaljnjega razvoja morfološkega modela mesta – preveri
npr., kakšen morfološki razvoj omogoča smotrno organizacijo aktivnih
oblik mobilnosti in javnega potniškega prometa, kje je glede na
morfološke značilnosti naselja smiselno razporejati posamezne
dejavnosti, v kateri smeri oz. na katera območja je v primeru potreb
po širitvah naselje smiselno širiti3 ipd.;
▪ prepoznati podrobnejšo delitev osnovnih morfoloških enot na
podrobne morfološke enote in razumeti njihovo (1) notranjo
strukturo, ki se kaže skozi zazidalni sistem in tipologijo zazidave
(predvsem razmerja med zazidanimi in odprtimi površinami –
zazidanost, tipične vzorce parcelacije, stavbno tipologijo in principe
umeščanja stavb na parcele, višinska razmerja – izkoriščenost,
zakonitosti odnosa med stavbami in javnim odprtim prostorom, ipd.)
in (2) razvojno stopnjo posamezne morfološke enote (prepoznati
spremenljive, stabilne in karakteristične morfološke enote oz.
območja);
▪ prepoznati fizične meje naselja, znotraj katerih je glede na morfološke
značilnosti naselje smiselno krepiti in razvijati; s tem se hkrati opredeli
omejitve za fizično rast poselitve v okolici naselja s ciljem zaustavitve
suburbanizacijskih procesov in vzpostavljanja kompaktnega naselja, ki
bo odporno na podnebne, energetske, okoljske izzive ob hkratnem
zagotavljanju visoke kvalitete bivanja;
▪ analizirati in vrednotiti obstoječo zazidanost in izkoriščenost
posameznih delov naselja.

Navezava na naslednje vsebinske sklope UZ:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

2
1

Glej tudi priročnik Morfologija (MOP, v delu).
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osnovna struktura naselja z vidika usmerjanja razvoja fizične
strukture naselja,
prometni sistem z vidika zgoščanja urbane strukture v vozliščih
omrežja javnega prometa, oblikovanje kvalitetnih javnih prostorov na
glavnih prestopnih točkah med prometnimi načini,
zeleni sistem z vidika uravnoteženosti pozidanega in odprtega
prostora, skladnost odprtih zelenih in drugih površin in njihova
povezanost v celovito omrežje,
namenska raba prostora z vidika prepletanja fizične/oblikovne in
funkcijske zasnove naselja,
omrežje javnih površin z vidika morfološke strukture, ki omogoča
dobro povezanost in prehodnost naselja,
urbanistično oblikovanje naselja z vidika hierarhičnega strukturiranja
naselja skozi morfološko strukturo.

Širitev naselja na novo, še nepozidano območje, se omogoči v primeru, da so zapolnjene
vse kapacitete za notranjo rast naselja.

3

Širitev naselja na novo, še nepozidano območje, se omogoči šele v primeru, da so
zapolnjene vse kapacitete za notranjo rast naselja.
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povezanost celotnega naselja in/ali povezanost njegovih širših
predelov, npr. pomembne cestne in ulične povezave (npr. mestne
vpadnice, druge pomembne mestne ceste)5; v analizi se upošteva tudi
v planskih aktih ali študijah načrtovane nove povezave, ki so
pomembne za celotno naselje ali njegov širši predel;
razmerje med zazidanimi deli naselja in večjimi odprtimi prostori
naselja (npr. nosilnimi elementi zelenega sistema naselja, kot so
mestni parki, linijske zelene površine, ki zvezno tečejo skozi naselje
ipd.6; večje površine, ki jih zavzema infrastruktura, npr. območja
železniške harfe ipd.; vodne površine ipd.),
prostorske danosti, ki so omejevale ali omejujejo rast naselja reliefno izstopajoča območja, naravni ali ustvarjeni robovi (npr. težko
prehodne linije vodotokov ali prometne infrastrukture), varovana
območja (npr. naravni rezervati) ipd.

Priporočila
Osnovni kriteriji za določitev morfološkega modela naselja je mestni tloris
oz. tlorisna oblika zazidanih delov naselja (t.i. naselbinsko telo) in njena
razmerja do naravnih danosti (npr. relief, vodotoki, vegetacijski pokrov),
omrežja povezav ter omrežja funkcionalnih vozlišč v naselju. Osnovni
morfološki modeli naselja so npr. linearni (razvitost naselbinskega telesa
vzdolž osrednje linijske povezave in/ali prostorskega roba), mrežni
(razvitost naselja v obeh tlorisnih dimenzijah vzdolž medsebojno
pravokotno usmerjenih povezav), radialni (razvitost naselbinskega telesa
vzdolž povezav, ki izhajajo iz funkcionalnega vozlišča naselja),
koncentrični (razvitost naselbinskega telesa vzdolž povezav, ki krožno
povezujejo dele naselja), mrežni (enakomerna razvitost naselja v vseh
smereh in njegova povezanost s povezavami v obliki mreže), v praksi pa
gre (predvsem pri večjih ali starejših naseljih, ki so se v razvojnih fazah
širila tudi nenačrtovano) za kombinacijo osnovnih morfoloških modelov4.

Slika 2.5.1: Primeri morfoloških modelov mesta (od leve proti desni):
linearni, mrežni, radialni, koncentrični, radiocentrični.

▪

▪

Kriteriji za nadaljnjo razčlenitev osnovnih morfoloških enot na podrobne
morfološke enote so7:
▪ razmerje med zazidanim in nezazidanim prostorom kot ga določa
tlorisni odtis stavb (npr. točkovna, linijska, ploskovna),
▪ stavbna tipologija (razvrstitev stavb po vnaprej definiranih
funkcionalnih, fizičnih, formalnih ali drugih skupnih značilnostih, npr.
glede na vertikalni gabarit oz. volumenske značilnosti8, arhitekturne
značilnosti),
▪ parcelacijski vzorec oz. vzorec gradbenih parcel9,
▪ značilnosti omrežja javnih odprtih površin
▪ zazidalni sistem (umeščenost objektov na parceli, v odnosu do
okoliških objektov in javnega prostora – npr. strnjeni, odprti ipd.),
▪ funkcionalna povezanost,
▪ kulturno-zgodovinski razvoj (obdobje nastanka),
▪ planska opredeljenost (območja, ki so se urejala z enotnim
podrobnim izvedbenim aktom, kot je npr. zazidalni načrt, pogosto
tvorijo zaključeno podrobno morfološko enoto).
(A)_TOČKOVNA
1 nizka
2 srednje visoka

Kriteriji za določitev osnovnih morfoloških enot naselja so:
▪ razvejanost omrežja povezav oz. omrežja javnih odprtih prostorov, ki
omogočajo prehodnost naselja; merodajni so tisti elementi omrežja,
ki (1) naselje povezujejo s širšim prostorom in (2) ki omogočajo

3 visoka

(B)_LINIJSKA
1 nizka
2 srednje visoka

(C)_PLOSKOVNA
1 nizka
2 srednje visoka

3 visoka

3 visoka

(D) STRNJENA
1 nizka
2 srednje
visoka
3 visoka

4

Npr. linearni model se s krepitvijo enega funkcionalnega vozlišča in vzpostavitvijo novih
radialnih povezav izhajajočih iz njega preoblikuje v radialnega in kasneje z
vzpostavitvijo koncentričnih povezav v radio-centričnega ipd.).

8

Glede na kontekst konkretnega naselja se opredeli smiselne kategorije, ki se jih tudi
numerično določi – glej preglednico 1 s primerom numerično določenih kategorij za
analizo višin objektov.

5

Elementi omrežja povezav, ki imajo lokalni značaj (npr. povezave, ki napajajo notranjost
posameznih mestnih predelov), za potrebe te analize niso merodajni.

9

6

Elementi omrežja kot so točkovne oz. manjše zelene površine znotraj posameznih
mestnih predelov (npr. lokalni parki, posamezne zelenice ipd.) za potrebe te analize
niso merodajni.

Zemljiška parcela ni nujno tudi gradbena parcela. V analizi je potrebno upoštevati
funkcionalna razmerja med posamezno stavbo in odprtim prostorom ob stavbi, ki je
potreben za delovanje stavbe - t.i. stavbni agregat, ki je najmanjša morfološkotipološka enota organizacije naselbinskega tkiva. Glej tudi Priročnik o urbanistično
oblikovalskih merilih za načrtovanje gradbenih parcel stavb (MOP, v pripravi) in
Priročnik Morfologija (MOP, v pripravi).

7

Stopnja podrobnosti obravnave je odvisna tudi od velikosti naselja: pri manjših naseljih
je obravnava lahko podrobnejša.
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EUP (oz. morebitne PEUP) so osnova za določanje PIP v občinskem prostorskem načrtu
(OPN) in so v obstoječem OPN že določene, načeloma naj podrobne morfološke enote
UZ v pretežni meri sovpadajo z njimi. 2. člen Pravilnika o OPN (MOP, v delu) za EUP

Preglednica 2.5.1: Osnovne kategorije tipologije zazidave glede na tlorisni odtis in višinski
gabarit.

Za potrebe analize konkretnega prostora se kategorije opredelijo tudi
numerično (tlorisni odtis: v tip točkovne zazidave spadajo npr. stavbe,
katerih razmerje tlorisnih stranic je 2:1 ali manjše, pri čemer večja stranica
ni večja od 20 m, ipd.; npr. višinski gabarit: nizka zazidava – npr. višina kapi
do 7 m nad tlemi, srednje visoka – npr. višina kapi med 7 in 16 m, visoka
– npr. višina kapi nad 16 m).
Območja z enakimi oz. sorodnimi značilnostmi glede na posamezen oz.
kombinacijo teh kriterijev formirajo prepoznavne morfološke vzorce, ki so
analitična osnova za določitev podrobnih morfoloških enot. UZ v zasnovi
(glej v nadaljevanju) poda smernice za njihov prihodnji morfološki razvoj
do take natančnosti, da jih je pri izdelavi prostorskega akta (OPN) mogoče
neposredno uporabiti pri določanju prostorsko izvedbenih pogojev (PIP)
na nivoju enot urejanja prostora (EUP) oziroma podrobnih enot urejanja
prostora (PEUP)10.
V ta namen se podrobne morfološke enote (PME) analizira tudi glede na
stabilnost/spremenljivost njihovega morfološkega vzorca. Vsako od njih
se uvrsti v eno od naslednjih kategorij:
A) spremenljive PME: nimajo primerne notranje morfološke strukture,
njihove večje transformacije so verjetne ali celo zaželene, npr. v obliki
vzpostavljanja povsem novega morfološkega vzorca, zgoščanja
obstoječega morfološkega vzorca (dodajanje objektov, ki niso značilni
za obstoječi morfološki vzorec ali povečevanje kapacitet obstoječih
objektov s prizidovanjem, nadzidovanjem); sem spadajo npr.
razvrednotena območja, območja celovitega preurejanja ipd.;
B) stabilne PME: v morfološkem smislu so že dosegle visoko razvojno
stopnjo in se jih potencialno izboljšuje le z manjšimi dopolnitvami
(npr. dopolnitev vrzeli oz. praznin, ki ostajajo v že vzpostavljenem
morfološkem vzorcu) ali prilagoditvami (npr. manjše spremembe za
izboljšanje funkcionalnosti, prehodnosti ali berljivosti prostora), večje
spremembe pa niso predvidene;
C) karakteristične PME: morfološko homogena območja z značilnim
morfološkim vzorcem, ki so v morfološkem smislu že dosegla svojo
pravi: (2) Celotno območje občine se razdeli na enote urejanja prostora. Z enoto
urejanja prostora se opredeli območje s skupnimi funkcionalnimi, oblikovnimi ali
naravnimi značilnostmi, pri čemer se upoštevajo tudi pravni režimi, ki pa ne pogojujejo
meje enote urejanja prostora; (3) Za vsako enoto urejanja prostora se določi namenska
raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji. Meja enote urejanja prostora praviloma
sovpada z mejo namenske rabe prostora, lahko pa je v eni enoti urejanja prostora tudi
več različnih namenskih rab prostora; (4) Enote urejanja prostora se lahko členijo na
podenote. Podenota urejanja prostora je del enote urejanja prostora, za katero se
določijo podrobnejši izvedbeni pogoji; (5) V OPN se določijo enote urejanja prostora
za območja, ki se urejajo z državnim prostorskim načrtom, uredbo o varovanem
območju, uredbo o najustreznejši varianti ali z OPPN. Določijo se tudi enote urejanja
prostora, ki se obravnavajo na podrobnejšem merilu in so predmet OPN.
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najvišjo razvojno stopnjo in se jih več ne spreminja, ampak
vzdržuje/prenavlja in varuje njihovo morfološko strukturo (sem
spadajo npr. historično tkivo naselja, celovito zasnovane stanovanjske
soseske, druge celovite ureditve iz značilnih razvojnih faz naselja).
Za podrobne morfološke enote, v katerih se v prihodnje pričakuje večje
morfološke transformacije, analiza preveri obstoječe urbanistične
kazalnike (npr. faktor zazidanosti, faktor izkoriščenosti, faktor raščenih
površin), ki so osnova za določanje novih urbanističnih kazalnikov v fazi
zasnove.
Analiza naj prepozna tudi območja, ki niso del strnjenega naselbinskega
telesa in imajo značilnosti t.i. zazidave izven strnjenega naselja, kar je
pomemben vhodni podatek pri določanju ureditvenega območja naselja
(UON).
Morfološka analiza se izvede v pisni in grafični obliki, pri tem se kot
grafična podloga prikažejo:
▪ relief/plastnice in vodotoki,
▪ omrežja prostorskih povezav (ceste, ulice, poti ipd.),
▪ obstoječi stavbni fond in drugi objekti,
▪ nosilni elementi zelenega sistema,
▪ po potrebi namenska raba prostora.

Vsebina UZ

Testni primer - Škofja Loka
Naselje Škofja Loka se je prvotno razvijalo na sotočju Selške in Poljanske
Sore (danes staro mestno jedro) in na križišču povezav iz smeri Kranja in
Ljubljane proti Selški in Poljanski dolini. V okoliškem prostoru je bilo nekaj
manjših zaselkov vaškega značaja. Pomemben razvojni impulz je bil prihod
železnice, ki pa je postajališče umestila dislocirano glede na prvotno
naselje, kar je povzročilo zgodnjo industrializacijo in začetek rasti naselja
proti vzhodu. V času po drugi svetovni vojni je naselje krepilo svoje
proizvodnje dejavnosti in raslo z novimi stanovanjskimi območji, nekdanja
okoliška vaška naselja so se zlila z osrednjim naseljem. S sodobnimi
suburbanizacijskimi procesi se proces nadaljuje, posebno izrazita
urbanizacija je vzdolž severnega kraka v smeri Kranja.

Scenarijev prihodnjega razvoja naselja glede na morfološki model je več
(glej sliko 2.5.3):
1 - notranja rast mesta s krepitvijo območij vzdolž osrednje mestne poteze
med starim mestnim jedrom in železniško postajo ter vzpostavitvijo
novega funkcionalnega vozlišča na stiku osrednje mestne poteze in
severnega kraka naselja
2 – krepitev območij v severnem kraku naselja, potencialno v povezavi z
novo lahko tirno povezavo za potniške vlake na relaciji Ljubljana - Kranj
3 – večji izkoristek potenciala obstoječe železniške proge z vzpostavitvijo
novih potniških postajališč in formiranja novih mestnih četrti v
neposredni, peš dostopni okolici
4 – povezovanje severnega in zahodnega kraka mesta, širitev oz.
zgoščanje območja med njima

Danes osrednjo hrbtenico naselja predstavljata povezava med železniško
postajo Škofja Loka in starim mestnim jedrom (s podaljškom v smeri
Železnikov ), ter nanjo prečna povezava, ki Škofjo Loko v severni smeri
povezuje s Kranjem in v vzhodni smeri z Ljubljano, pri čemer je krak proti
Kranju močneje poudarjen. Podobno vlogo v omrežju povezav imata tudi
načrtovana razbremenilna cesta v smeri proti Železnikom oz. Selški dolini
severno od obstoječega naselja in že izvedena nova obvozna povezava
proti Poljanam oz. Poljanski dolini. Morfološki model naselja se tako iz
lineranega (os staro mestno jedro – železniška postaja) spreminja v
krakastega, s tem pa se nakazuje tudi novo funkcionalno vozlišče na
širšem območju stikanja novih osi (glej sliko 2.5.2).
Slika 2.5.2: Shematski prikaz zgodovinskega razvoja morfološkega
modela mesta

Slika 2.5.3: Scenariji prihodnjega razvoja naselja glede na morfološki
model
Izrazita prednost scenarija 1 je, da se usmerja v notranjo rast brez večjega
poseganja na nova (še nepozidana) zemljišča in kvalitativno izboljšuje
obstoječo mestno strukturo. Scenariji 2,3 in 4 so iz morfološkega vidika
sicer utemeljeni, vendar glede na predvidena demografska gibanja in
razvojne potrebe niso smiselni.

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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Podrobnejša analiza morfološke strukture kaže, da so pomembne
notranje povezave v naselju povezava območja Plevne in Stare Loke
(Partizanska cesta in cesta Stara Loka, s krakom proti Virlogu), Stara cesta
z nadaljevanjem v Suško cesto, povezava Sv. Duha s Cesto talcev,
povezave večjih stanovanjskih sosesk (Frankovo-Hafnerjevo naselje,
Podlubnik), povezava na Lontrg z odcepom proti Puštalu in odcepom po
nekdanji cesti v Poljansko dolino, povezava v Vincarje ter povezave
usmerjene k železniški postaji (Kidričeva cesta na odseku med železniško
postajo in Ljubljansko cesto z nadaljevanjem ob železniški progi proti
severu v smeri Virmaš).
Reliefno izpostavljena območja, ki omejujejo rast naselja, so obronki
Škofjeloškega hribovja v zaledju starega mestnega jedra, obronki
Polhograjskega hribovja v zaledju Puštala in grič Kamnitnik. Močnejša

Slika 2.5.4: Analiza osnovnih morfoloških enot
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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prostorska robova sta vodotok Sore z obema pritokoma in železniška
proga Ljubjana – Kranj, manj izrazita pa potoka Suha in Žabnica.
Nosilni elementi zelenega sistema, ki opredeljujejo morfološko strukturo,
so severni (Kamnitnik), zahodni (grajski grič z zaledjem Škofjeloškega
hribovja) in južni zeleni klin (Polhograjsko hribovje) ter povezovalni
koridorji (vzdolž Sore z obema pritokoma, vzdolž potoka Suha v njegovem
poteku skozi naselje, vzdolž potoka Žabnica).
V zgoraj opisano strukturo se umešča 9 osnovnih morfoloških enot:
Podlubnik-Novi svet, Vincarje, Mestno jedro, Puštal, Stara Loka –
Tavčarjeva , Pod Plevno, Suha, Virmaše-Forme – zahod, Virmaše-Forme –
vzhod, Frankovo-Hafnerjevo naselje in Trata (glej sliko 2.5.4).

Tipologija zazidave glede na tlorisni odtis objektov je raznovrstna: v
stanovanjskih območjih prevladujeta točkovna in linijska tipologija, v
območjih centralnih in proizvodnih dejavnosti pa ploskovna tipologija.
Izrazito strnjena zazidava je prisotna v starem mestnem jedru. Tipologija
zazidave glede na vertikalni gabarit je manj raznolika: objekti večjih višin
so locirani le v Podlubniku, na Partizanski cesti in v Frankovem naselju, v
večini gre za mono-funkcionalne stanovanjske stolpnice (z izjemo
Frankovega naselja - javni program v pritličju).
Glede na tipologijo zazidave in nanjo vezane morfološke vzorce je mogoče
opredeliti naslednje podrobne morfološke enote (glej Sliko 2.5.6):
▪ območja starih naselbinskih jeder (staro mestno jedro vključno s
Kapucinskim samostanom, Stara Loka),
▪ območje programskega prepleta (območje železniške postaje,
trgovski center Mercator-Eurospin ob Kidričevi cesti, trgovski center
na Grencu, območje trgovine Spar in bencinskega servisa ob potoku
Suha na Kidričevi, širše območje avtobusne postaje, vzgojnoizobraževalni-športni center Poden),
▪ stanovanjska območja višjih in srednjih gostot (stolpnice Podlubnik,
stolpnice Partizanska, soseska Novi svet, soseska Frankovo naselje);
▪ stanovanjska območja nizkih gostot (Podlubnik – stanovanjske hiše,
Vešter, Binkelj, Stara Loka, Groharjevo naselje, Cesta talcev, Vincarje,
predmestje južno od starega mestnega jedra, Puštal, Stara cesta,
Sorška cesta, pod Plevno, Suha, Pod Kamnitnikom, Ljubljanska cesta,
Kidričeva-Grenc, Kidričeva-Ljubljanska, Frankovo naselje –
stanovanjske hiše, Hafnerjevo naselje, Trata – stanovanjska enklava
»Knauf«, več enot v območju Grenc, več enot v območju Virmaše, več
enot v območju Sv. Duh, več enot v območju Forme),
▪ območja objektov z velikimi stavbišči in prevladujočim
introvertiranim programom (več enot v območju Trata),
▪ zazidava izven strnjenega naselja – več zaselkov oz. naselij v okolici
mesta (npr. Trnje, Virlog, Papirnica, Hosta, Lipica).
Večina analiziranih enot je v morfološkem smislu že dosegla visoko
razvojno stopnjo in se jih v prihodnje potencialno izboljšuje le z manjšimi
dopolnitvami ali prilagoditvami. Večje spremembe so možne ali zaželene
v naslednjih območjih:
▪ centralna, dobro dostopna območja, kjer je smiseln večji izkoristek
(obrobje Kidričeve ceste v območju železniške postaje in v smeri proti
zahodu oz. križišču Kidričeve in Ljubljanske ceste; širše območje
vozlišča Kidričeve in Ljubljanske ceste proti trgovskemu centru Grenc,
širše območje med avtobusno postajo in nekdanjo vojašnico),
▪ območja celovite prenove (LTH Castings ob Selški Sori, območje
nekdanje vojašnice),
▪ dolgoročno pa tudi območja velikih nakupovalnih centrov Grenc in
Mercator-Eurospin, ki sta glede na umeščenost v morfološko
strukturo pomembni mestni lokaciji, a sta relativno slabo izkoriščeni
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▪

in urbanistično oblikovani (s svojo suburbano podobo ne prispevati k
mestnemu karakterju naselja).V morfološki strukturi Škofje Loke so
prepoznana tudi naslednje karakteristične podrobne morfološke
enote:
staro mestno jedro (značilno omrežje odprtih prostorov z zgornjim in
spodnjim trgom in vmesnimi povezavami, strnjeni stavbni nizi
meščanskih hiš, naravna in arhitekturna dominanta grajskega gradu z
gričem, itd.),

Slika 2.5.5: Analiza tipologije zazidave
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▪
▪

staro poselitveno jedro z vaškim značajem (Stara Loka),
načrtovane, celovito urejene stanovanjske soseske (Podlubnik, Novi
svet, Groharjevo naselje, Pod Plevno).

Škofja Loka je v neposredni ali posredni bližini obkrožena z več manjšimi
naselji suburbanega ali podeželskega značaja, ki so funkcionalno
soodvisna od mesta, v morfološkem pogledu pa imajo različen status:
nekatera naselja so že zraščena z urbanim območjem Škofje Loke (npr.

Suha, Puštal, Vincarje, Vešter, Binkelj, poteza Grenc-Virmaše-Sv. DuhForme- Dorfarje), druga pa v morfološkem pogledu tvorijo samostojne
enote, ki so bolj (Godešič, Lipica, Hosta, Podpulferca, Papirnica) ali manj
(Trnje, Virlog) oddaljena od Škofje Loke – iz vidika jasnosti morfološke
strukture morajo v prihodnje ostati samostojne enote in z jasnimi
cezurami oddeljene od mesta.
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Zasnova
Cilj zasnove razvoja morfološke strukture je opredeliti principe skladnega
prihodnjega morfološkega razvoja. Zasnova poda usmeritve za nadaljnji
razvoj morfološke strukture celotnega naselja in njegovih posameznih
morfoloških enot.

Priporočila
Pri usmerjanju razvoja morfološke strukture naselja se upošteva
topografijo, funkcionalno zasnovo naselja, krajinske značilnosti in zeleni
sistem, morebitne omejitve za razvoj naselja (poplavna območja,
varovana območja ipd.) in druga izhodišča, ki vplivajo na morfološko
strukturo naselja.
Na osnovi v analitičnem koraku prepoznanega morfološkega modela
naselja in skladno z usmeritvami za razvoj osnovne strukture naselja (glej
poglavje XY) se določi principe nadaljnjega razvoja osnovne fizične
zgradbe naselja in njegovih posameznih sestavnih delov. Zasnova opredeli
želeno končno stanje v pisni in grafični obliki in določi:
▪

▪

▪

osnovne obstoječe in nove povezave, ki so pomembne za celotno
naselje oz. njegovo morfološko strukturo, da bo ta dobro prehodna,
funkcionalna in čitljiva. Nove povezave naj bodo smiselno
nadaljevanje oz. dopolnitev obstoječega omrežja povezav; v skupnem
prikazu se prikaže željeno končno stanje;
osnovne morfološke enote naselja, to je zaokrožena območja, ki so
skupek stavb in odprtega prostora med njimi, ki v morfološki strukturi
predstavljajo osnovne, smiselne zaokrožene celote in so vpete v
omrežje osnovnih povezav11;
podrobne morfološke enote (PME), ki imajo skupne značilnosti in so
osnova za določanje prostorsko ureditvenih pogojev12.

▪

▪

▪

Na nivoju podrobnih morfoloških enot (PME) se posebej opredeli:
▪ obstoječe PME, v katerih je zaželeno prestrukturiranje morfološke
strukture – če gre za večje prestrukturiranje, UZ poda osnovno
urbanistično regulacijo oz. urbanistično-oblikovalske smernice
prihodnjega razvoja (glej primer v nadaljevanju); podrobneje se
opredeli način prestrukturiranja, glede na obstoječi morfološki
vzorec13:14
o dopolnjevanje obstoječega morfološkega vzorca – v
območjih, kjer je vzorec parcelacije in stavbnih tipov jasno
11

Glej analitični del za podrobne kriterije določanja osnovnih morfoloških enot.

12

Glej analitični del za podrobne kriterije določanja podrobnih morfoloških enot.

13

Morfološki vzorec opredeljujejo ponavljajoče se bistvene, tipične oblikovne značilnosti
tlorisa (dela) naselja, ki se odražajo skozi strukturo ulične mreže, parcelne delitve,
tlorisnim odtisom, umestitvijo in tipologijo stavb
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vzpostavljen, določene gradbene parcele pa še niso pozidane,
se predvidi zazidavo prostih gradbenih parcel skladno z
obstoječim morfološkim vzorcem,
o zgoščanje obstoječega morfološkega vzorca – v območjih,
kjer je zazidava glede na morfološki vzorec že popolnjena (ni
več prostih gradbenih parcel), vendar je zaradi prostorskorazvojnih ciljev zaželeno njeno intenziviranje (npr. doseganje
večje koncentracije uporabnikov za zagotavljanje
rentabilnosti javnega prometa ali centralnih dejavnosti), se
ob upoštevanju obstoječega morfološkega vzorca načrtuje
povečevanje kapacitet obstoječih objektov, npr. v obliki
nadzidav, prizidav,
o redčenje obstoječega morfološkega vzorca, npr. zaradi
zagotavljanja boljše prevetrenosti, osončenosti, manjšega
pregrevanja, vzpostavljanja odprtih javnih površin ipd.
Po potrebi, npr. kadar gre za večje spremembe morfološke strukture
ozirom vzorca, UZ lahko opredeli tudi osnovna vodila za
prestrukturiranje
(npr.
urbanistično-oblikovalske
smernice,
urbanistične faktorje ipd.).
obstoječe PME, v katerih se zazidava v prihodnje popolnoma opušča,
npr. zaradi neekonomičnosti zagotavljanja osnovne infrastrukture,
krepitve ekoloških funkcij naselja, vzpostavljanja javnih površin ipd.,
morebitne nove PME v primeru širitve naselja na nova, še nepozidana
območja – tudi zanje UZ poda osnovno urbanistično regulacijo oz.
urbanistično-oblikovalske smernice prihodnjega razvoja z namenom
zagotoviti upoštevanje širšega konteksta naselja pri njihovi podrobni
zasnovi (npr. OPN/OPPN, natečajne rešitve).,
posebej se določi obstoječe PME z izrazito kvalitetno oz. značilno
morfološko strukturo oz. značilnim vzorcem zazidanih in odprtih
površin - t.i. karakteristične PME. Njihove značilnosti se podrobneje
opredeli z namenom varovanja urbanistično-arhitekturnih kvalitet, ki
jih zaznamujejo:
o kulturno-zgodovinsko obdobje nastanka (npr. srednjeveško
jedro, organizirana povojna stanovanjska gradnja),
o urbanistične značilnosti: parcelacija, zazidalni sistem,
značilnosti odprtega prostora,
o stavbne tipologije in arhitektonske značilnosti,
o prevladujoča funkcija (npr. stanovanjska, trgovska, poslovna),
o druge na morfologijo vezane značilnosti.

14

V posamezni PME so mogoče tudi kombinacije tipov prestrukturiranja (npr.
dopolnjevanje in zgoščanje v isti PME).

15

Z vidika morfološkega modela in funkcionalne zasnove naselja se opredeli, katera
poselitvena jedra v okolici naselja imajo potencial nadaljnjega razvoja (dopolnilne
gradnje, novo gradnje ipd. – za ta naselja lahko predvidi urbanistični zasnovi podobne
strokovne podlage – t.i. urbanistične skice), katera pa se ohranjajo v obstoječem

UZ pisno opredeli vse karakteristične PME in kartografsko prikaže
njihovo lego v naselju. Vsa karakteristična območja imajo
identifikacijsko številko (ID karakteristične PME). Na podlagi
prepoznave njihovih notranjih zakonitosti se kataloško opredeli
principe urejanja in morebitnega dopolnjevanja s ciljem ohranjanja
njihovih urbanističnih in arhitektonskih kvalitet. V karakterističnih
območjih se varuje glavne atribute zazidalnega sistema (parcelacijo,
razmerje med zazidanim in nezazidanim prostorom, umeščenost
objektov na parcelo in v odnosu do okoliških objektov in javnega
prostora, značilnosti omrežje javnih prostorov z njihovimi oblikovnimi
značilnostmi), varuje značilnosti arhitekturne, krajinsko-arhitekturne
in urbanistične dediščine ter preprečuje vsakršno parcialno poseganje
v morfološko strukturo. Posegi v karakteristične PME so praviloma
omejeni na vzdrževalna in prenovitvena dela, če pa so izjemoma
dovoljeni tudi drugi posegi, se jih v UZ opredeli.
Zasnova poda smernice za prihodnji morfološki razvoj PME do take
natančnosti, da jih je pri izdelavi prostorskega akta (OPN) mogoče
neposredno uporabiti pri določanju pravil urejanja enot urejanja prostora
(EUP) oziroma podrobnih enot urejanja prostora (PEUP), ki so osnova za
določanje prostorsko izvedbenih pogojev (PIP) v občinskem prostorskem
načrtu (OPN) in so v obstoječem OPN že določene - načeloma naj meje
PME v pretežni meri sovpadajo z njimi. Pri določanju mej PME se nujno
upošteva tudi funkcionalna povezanost objektov oz. stavb z okoliškim
prostorom – prostor, ki ga posamezen objekt oz. stavba potrebuje za svoje
redno nemoteno delovanje, so obvezno del PME, ki ji objekt/stavba
pripada.
Grafični prikaz se izvede na kartografski podlagi, ki prikazuje relief,
vodotoke, omrežje poti, nosilne elemente zelenega sistema in stavbe.
prikaže se tudi naselja v okolici obravnavanega naselja15.

Testni primer - Škofja Loka
Škofja Loka ima izrazito kvalitetno in dobro ohranjeno zgodovinsko
mestno jedro iz zgodnje faze mestnega razvoja, ki se je začel v območju
med dvema rečnima pritokoma (Poljansko in Selško Soro). Drug
pomemben razvojni impulz je bil izgradnja gorenjske železniške proge s
postajališčem v Škoflji Loki. S tem sta bili vzpostavljeni dve pomembni
vozlišči v mestu z medsebojno povezavo v smeri vzhod-zahod (Kidričeva

obsegu in se po potrebi preurejajo samo za potrebe (vizualne) sanacije zatečenega
stanja, medtem ko širitve niso mogoče.
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cesta in Kapucinski trg), ki s podaljškoma proti vzhodu do proizvodne cone
Trata in proti zahodu v smeri Selške doline predstavlja hrbtenico naselja,
ki sledi linijskemu morfološkemu modelu.
Na izrazito linijsko razvito morfološko strukturo se v prečni smeri
navezuje druga pomembna povezava, ki v smeri proti severu Škofjo Loko
povezuje s Kranjem (smer Grenc-Virmaše-Sv. Duh-Forme), v smeri proti
vzhodu pa z Medvodami in Ljubljano (smer Ljubljanska cesta-Hafnerjevo
naselje). Z zlitjem manjših naselji na severu (Grenc, Virmaše, Sv. Duh in
Virmaše) se linijski morfološki model mesta transformira v krakastega,
kjer se kot novo vozlišče vzpostavlja območje križanja pomembnih
mestnih povezav na križišču Kidričeve ceste, Ljubljanske ceste in nove
povezave proti Selški dolini. Kraki tega modela se iz novo nastajajočega
središča širijo v tri glavne smeri – na sever v smeri Kranja, na vzhod v smeri
Medvod in na zahod v smeri Železnikov oz. starega mestnega jedra.
V morfološkem modelu pomembno vlogo igrajo tudi novi povezavi proti
Poljanski dolini (že realizirana) in Selški dolini (načrtovana) ter povezava,
ki mimo Hafnerjevega naselja mimo železniške postaje Ljubljansko cesto
povezuje s severnim krakom naselja in definira jasen njegov vzhodni rog
proti Sorškemu polju. Pomembno je vzpostaviti tudi povezavo, ki bo
nadaljevanje Selške obvoznice mimo Grenca proti vzhodu do proizvodne
cone na Trati z iztekom na Ljubljansko cesto.
Tako razvejano omrežje pomembnih povezav skupaj z nosilnimi elementi
zelenega sistema definira 17 osnovnih morfoloških enot (glej Sliko 1):
Virmaše-Forme – vzhod, 2 Virmaše-Forme – zahod, 3 Selška obvozna
cesta, 4 Stara Loka-Kamnitnik-Grenc, 5 Vešter-Virlog, 6 Podlubnik-Novi
svet, 7 Vincarje, 8 Mestno jedro, 9 Puštal, 10 Pod Plevno, 11 Suha, 12
Frankovo-Hafnerjevo naselje, 13 Grenc, 14 Trata – zahod, 15 Trata - jug,
16 Trata – sever, 17 Trata – vzhod.
Ljubljanske in Kidričeve ceste, območje severno od Kapucinskega trga in
širše območje nekdanje vojašnice.
Ostale povezave, ki opredeljujejo notranjo morfološko strukturo naselja,
so povezave, ki so pomembne za posamezne dele naselja: povezava
Plevne in Stare Loke (Partizanska cesta in cesta Stara Loka, s krakom proti
Virlogu), Stara cesta z nadaljevanjem v Suško cesto, povezave večjih
stanovanjskih sosesk (Frankovo naselje, Podlubnik), povezava na Lontrg z
odcepom proti Puštalu in odcepom po nekdanji cesti v Poljansko dolino,
povezava do Vincarjev (z novim podaljškom do Podlubnika), Tavčarjeva
ulica z novim podaljškom proti severu ter prečne povezave v severnem

16 Obstoječe EUP se pri določanju podrobnih morfoloških enot načeloma upošteva, vendar

je prednostni kriterij omrežje povezav oz. odprtih javnih površin z namenom, da se v
morfološki strukturi celovito urejajo posamezne enote glede na njihov doprinos k
vzpostavljanju preglednega omrežja odprtih javnih prostorov naselja. Temu cilju je
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Slika 2.5.6: Prikaz podrobnih morfoloških enot
kraku naselja (povezava Sv. Duha s Cesto talcev, povezava ob kulturnem
domu Sv. Duh in nova povezava severno od trgovskega centra na Grencu).
Na podlagi v analizi prepoznane razvejanosti omrežja povezav in
zazidalnih tipologij ter ob smiselnem16 upoštevanju v veljavnem aktu
opredeljenih obstoječih enot urejanja prostora (EUP) so določene
podrobne morfološke enote (glej Sliko 2). Stnjena zazidava je
skoncentrirana v starem mestnem jedru. Ploskovni tip zazidave
prevladuje v proizvodni coni Trata in v območjih pomembnejših vozlišč,
pa tudi v območju večjih stanovanjskih gostot (stanovanjske soseske).

Točkovna in linijska zazidava prevladujeta v drugih stanovanjskih
območjih (območja enodružinskih in vrstnih hiš), za zaledne dele naselja
je značilna točkovna zazidava. Najvišje vertikalne gabarite se načrtuje v
morfoloških enotah na območjih glavnih programskih vozlišč (širše
območje avtobusne postaje, območje železniške postaje, območje novega
mestnega središča na križišču Ljubljanske, Kidričeve in obvozne ceste v
Selško dolino) in v območjih obstoječih stanovanjskih sosesk visokih
gostot (Podlubnik, Partizanska cesta). Srednje visoka zazidava se
koncentrira predvsem vzdolž pomembnih mestnih povezav, proti zaledju

podrejen kriterij stavbnih tipologij, po katerem so praviloma določene meje obstoječih
EUP. Tak pristop omogoča smeselnejšo urbanistično-oblikovalsko regulacijo.
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historični
morfološki vzorci

ID1: Staro
mestno
jedro

– tronivojska organizacija prostora: nivo gradu z okolico, nivo zgornjega trga
in nivo spodnjega trga
- strnjene ulične fronte z enotno višinsko regulacijo
- značilen ritem fasadnih odprtin in barvne sheme fasadnih površin
- notranja dvorišča, vrtovi
- višinsko razgibana strešna krajina z enotno opečnato kritino
- prostorski poudarki: grajsko poslopje, cerkvena zvonika

ID2: Stara
Loka

- ohranjena urbanistična struktura nekdanje vasi
- linijsko razviti tlorisi
- cerkveni zvonik kot prostorski poudarek

ID3: Puštal

- ohranjena urbanistična struktura nekdanjega predmestja
- zelen obrečni prostor
- prostorski poudarki: Puštalski grad, Nacetova hiša, Hudičeva brv

ID4:
Podlubnik

- načrtovana soseska različnih stanovanjskih tipologij razporejenih v
zaključene podenote (stanovanjske stolpnice, vrstne hiše, dvojčki,
enostanovanjske hiše)
- značilna ortogonalna ulična mreža
- lokalno oskrbo središče (trgovina) s peš povezavami v sosesko v dveh
pravokotnih smereh z navezavo na sosednje vzgojno-izobraževalno
območje Poden
- značilen zeleni rob naselja na zahodu in jugu
- drevoredno označen vhod v območje najvišje gostote

ID5:
Groharjevo
naselje

- soseska dveh stanovanjskih tipologij razporejenih v zaključeni podenoti
(stanovanjski bloki, vrstne hiše)
- značilna glavnikasta ulična mreža
- lokalno oskrbo središče (trgovina)

ID6: Novi
svet

- soseska stanovanjskih blokov enotnih tipologij
- značilna polkrožna obodna ulica
- stik z obvodnim prostorom ob Sori
- lokalno oskrbo središče (trgovina) in vrtec

morfološki vzorci
organizirane
povojne gradnje –
območja
družbenih
dejavnosti

ID7: vzgojno
izobraževalni
kompleks
Poden

- linijski (vrtec) in ploskovni (izobraževalni, športni) objekti večjih volumnov
- značilna dvojna orientacija – na glavno ulico (spredaj) in dvoriščno stran
(zadaj)
- stik z obvodnim prostorom ob Sori
- razvejano omrežje poti za nemotorizirane uporabnike
- večje športne površine

morfološki vzorci
poznega
socializma

ID8: Pod
Plevno

- vrstne hiše v karejskem tipu zazidave z vrtovi notranjem delu karejev
- uniformirana stavbna tipologija
- osrednja javna zelena površina

V območju med vzpetino Kamnitnik in novo načrtovanim Škofjeloškim
mestnim parkom na območju nekdanje vojašnice se zazidava dolgoročno
opusti, da se omogoči neposreden vizualni stik in prehod mestnega parka
v območje Kamnitnika.
Podrobnejše morfološke enote, v katerih se zaradi umeščenosti v
morfološki model, majhne izkoriščenosti
oz. manj-/ne-primerne
obstoječe morfološke strukture načrtuje prestrukturiranje morfološkega
vzorca, so širše območje železniške postaje, območje vzdolž Kidričeve
ulice zahodno od železniške postaje, območje novega vozlišča na križišču.
V Škofji Loki karakteristične PME izhajajo iz naslednjih obdobij preteklega
razvoja:
▪
▪

historični morfološki vzorci: 1 Staro mestno jedro, 2 Stara Loka, 3
Puštal; značilna je strnjena zazidava,
morfološki vzorci organizirane povojne gradnje:
o stanovanjski: 4 Podlubnik, 5 Groharjevo naselje, 6 Novi svet;
značilne so modernistične urbanistične zasnove, pogosto z objekti
razporejenimi v zelenju ali v vrstah (vrstne hiše), katerih del so
tudi objekti s centralnimi oz. oskrbnimi dejavnostmi,
o območja družbenih dejavnosti: 7 vzgojno izobraževalni kompleks
Poden (vrtec, osnovna šola, srednješolski center),
o morfološki vzorci iz časa poznega socializma: 8 Pod Plevno.

morfološki vzorci
organizirane
povojne gradnje stanovanjski

V karakterističnih PME se glavne urbanistično-arhitekturne značilnosti
varujejo - glej Preglednico 2.5.2.

Preglednica 2.5.2: Kartografski prikaz karakterističnih območij in njihove značilnost, ki se
varujejo
(vir: Open Street map and contributers)
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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Slika 2.5.7: Zasnova morfološkega modela in osnovne regulacije morfoloških enot
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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Izhodišča

Urbanistično
oblikovanje naselja

Urbanistično oblikovanje naslavlja vprašanja vzpostavljanja razpoznavne
prostorske strukture naselja v povezavi z njegovo funkcionalno zasnovo.
Cilj je krepitev prostorske identitete, živahnosti in prepoznavnosti delov
in celote naselja, njegove berljivosti in enostavne orientacije v njem. Z
definiranjem osnovnih urbanistično-oblikovalskih principov na nivoju
naselja oz. njegovih delov teži k doseganju hierarhično jasno
strukturiranega in doživljajsko privlačnega prostora, ki je s svojo podobo
prepoznaven in tako posredno tudi gospodarsko konkurenčnejši.

Navezava na naslednje vsebinske sklope UZ:

▪
▪
▪
▪
▪

▪

morfološka struktura (oblikovanje delov naselja glede na položaj in
vlogo v morfološki strukturi naselja),
namenska raba prostora (oblikovanje prostorov glede na položaj in
vlogo v funkcionalni zasnovi naselja; vzpostavljanje prepoznavnih
lokacij s sočasno obravnavo fizične/oblikovne in funkcijske podobe),
prometni sistem (poudarjeno oblikovanje v vozliščih omrežja javnega
prometa),
zeleni sistem (sooblikovanje podobe naselja z elementi zelenega
sistema),
omrežje javnih površin (oblikovanje fizičnega in funkcionalnega stika
grajenih struktur z omrežjem javnih površin).

▪

▪
▪

Analiza
Analiza se opravi s ciljem prepoznati obstoječe in potencialne fizične,
funkcionalne in/ali simbolne elemente prostora, ki prispevajo k
prepoznavni podobi naselja. Posebna pozornost je namenjena prepoznavi
potencialov v (razvojnih) območjih, ki bodo v prihodnje pomembno
sooblikovala podobo naselij in se zanje izdela podrobnejše urbanističnooblikovalske smernice. Identificira se tudi morebitne elemente, ki
negativno vplivajo na podobo naselja in je zanje v fazi zasnove potrebno
določiti smernice za izboljšanje stanja.

▪

Priporočila

▪
▪

Analiza prepozna:
▪ osnovno omrežje, ki omogoča gibanje po naselju za vse vrste
uporabnikov in je osnovni pogoj za uporabnikovo doživljanje in
izoblikovanje podobe o naselju. Analizira hierarhična razmerja znotraj
omrežja in izpostavi:
a. povezave, ki naselje navezujejo na druga naselja, vključno s
pomembnimi alternativnimi ali razbremenilnimi povezavami,
b. povezave, ki v prvi vrsti služijo gibanju po naselju, vključno s
pomembnimi alternativnimi ali razbremenilnimi povezavami;
posebna pozornosti se nameni povezavam, ki spajajo
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

▪
▪

pomembna območja, lokacije oz. stavbe v naselju (npr.
funkcijska vozlišča, objekte javnega pomena, pomembna
območja zelenega sistema),
c. druge pomembne povezave, ki so pomembni členitveni
elementi mestnega prostora, so vzdolž svojega poteka
zaznamovane s koncentracijo pomembnih funkcij in/ali stavb,
imajo specifično urbanistično zasnovo oz. lego ali so
poudarjeno arhitektonsko zasnovane (npr. imajo značilen
grajeni rob, členjenost z drevoredi), tvorijo ogrodje za
doživljanje mesta za specifične uporabnike oz. oblike
mobilnosti (npr. pomembne peš in kolesarske poti) ipd.
pomembnejše točkovne javne odprte prostore, ki imajo prostorskočlenitveni, funkcionalni ali simbolni pomen za celotno naselje (npr.
vstopni trg v naselje, glavni mestni trg, reprezentančni trg, mestna
tržnica, mestni park, mestno sprehajališče, nabrežje), imajo
funkcionalni ali simbolni pomen za posamezno mestno četrt (npr.
četrtni trg, lokalni park, ipd.) ali s svojimi značilnostmi kako drugače
izstopajo znotraj omrežja javnih prostorov (npr. območje za pešce,
tematski parki ipd.),
lokacije oz. območja izstopajočih naravnih elementov oz. elementov
zelenega sistema (npr. značilne vzpetine, (ob)vodni prostori, območja
ohranjanja narave, prostori s poudarjeno ekološko funkcijo ipd.),
območja kulturno-zgodovinskega pomena in kulturno dediščino,
druge funkcijsko, oblikovno, vizualno in/ali simbolno izstopajoča
območja in/ali objekte/komplekse (npr. objekti pomembne družbene
infrastrukture),
lokacije in sekvence, s katerih se odpirajo pomembni pogledi na
naravne in ustvarjene dominante in/ali druge kvalitete, pri čemer
analizira tudi elemente oz. skupine elementov, na katerih se ti pogledi
ustavijo (npr. značilni krajinski elementi, naravni in ustvarjeni
prostorski poudarki, značilni robovi naselja); če gre za kompleksnejše
vedute, se analizira njihove glavne značilnosti,
vstope v naselje,
križišča pomembnih povezav, ki so pomembna za orientacijo v
prostoru,
izrazite robove v prostoru,
druge elemente in območja, ki pomembno prispevajo k prepoznavni
in usklajeni podobi naselja; identifikacija območij, ki imajo poseben
potencial za izboljšanje podobe naselja.

Analiza poleg obstoječega stanja obravnava tudi potenciale za izboljšanje
podobe naselja, posebno načrtovane prostorske posege, ki potencialno
lahko izboljšajo podobo naselja. V procesu analize se potrebi identificira
tudi tiste elemente, ki negativno vplivajo na prostorsko podobo in jih je
potrebno odpraviti oz. sanirati. Posebno pozornost se nameni
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pomembnim odprtim javnim prostorom, katerih funkcionalnost in/ali
oblikovna podoba nista primerna glede na vlogo v naselju.
Kot izhodiščno grafično podlogo za prikaz analiziranega stanja se
načeloma uporabi karto morfološke analize s prikazom obstoječih
podrobnih morfoloških enot.

Testni primer - Škofja Loka
Hierarhija omrežja povezav je glede na njihovo pozicijo v morfološkem
modelu in vlogo v prometnem sistemu razmeroma jasna. Mrežo glavnih
povezav z več tranzitnega prometa v štirih smereh proti Kranju, Ljubljani,
Poljanski dolini in (načrtovana proti) Selški dolini dopolnjuje osrednja
mestna ulica, ki mimo starega mestnega jedra povezuje območje
železniške postaje in sosesko Podlubnik in ima vzdolž svojega poteka
različen značaj (v poteku med železniško postajo in križiščem z Ljubljansko
cesto pretežno izgled industrijske ceste, v nadaljnjem poteku do starega
mestnega jedra bolj mestni značaj in v končnem poteku do Podlubnika
delno značaj obvozne ceste brez pločnikov, delno značaj glavne ulice skozi
stanovanjsko območje.
Naselje ima dve izraziti prometni glavi (železniško postajo na vzhodu in
avtobusno postajo v osrednjem delu). Jasno berljivo je območje mestnega
središča (širše mestno jedro), dveh lokalnih središč (Podlubnik in Frankovo
naselje) in območje glavnega trgovskega središča naselja na Grencu. K
prepoznavnosti mestnega prostora pomembno vplivajo tudi reliefno
izpostavljena območja (grajski hrib z zaledjem, Sv. Križ z zaledjem,
Kamnitnik) in drugi elementi zelenega sistema, manj pa razporejenost po
višini izstopajočih objektov, ki se nahajajo v stanovanjskih soseskah (in ne
na pomembnih vozliščih ali ob pomembnih mestnih povezavah, kar bi
povečalo berljivost in jasnost orientacije v prostoru). Tudi obvodni prostor
je v doživljajskem smislu trenutno slabo izkoriščen. Glavni točkovni javni
prostori (trgi, parki) so glede na osnovno omrežje povezav dislocirani in
malo številčni, med njimi v oblikovnem in simbolnem smislu izstopajo trgi
starega mestnega jedra.

▪

▪

Kapucinskega trga, območje bencinskega servisa ob potoku Suha,
Kidričeva cesta v odseku pri železniški postaji);
prečkanja vodotokov niso oblikovno označena oz. so urejena
utilitarno brez kvalitetnih dostopov do vode (npr. prehod čez Soro v
Puštalu, prehod Kidričeve ceste čez Suho, prehod Ljubljanske ceste
čez Žabnico),
izrazito izpostavljeni robovi naselja so na severo-vzhodnem robu (za
poglede z železniške proge), zahodnem robu (pri prihodu iz Selške
doline) in ob Ljubljanski cesti (prihodi iz smeri Ljubljane) in imajo
potenciale za dopolnitev.

Berljivost prostora izboljšujejo pogledi, ki se z glavnih povezav v naselju
odpirajo na pomembne prostorske dominante ali druge elemente
prostora. Pomembnejši vedutni in sekvenčni pogledi so prikazani v
nadaljevanju, primer analize je predstavljen za vedutni pogled A1 in
sekvenčni pogled B1..
A) vedutni
A1 – pogled s Škofjeloškega gradu proti Kamnitniku; pogled zaznamuje
izrazita plastovitost: razgibana strešna krajina starega mestnega jedra v
ospredju, dominantni objekti (zvonika župnijske in Uršulinske cerkve, dve
gruči stolpnic na Partizanski cesti, pokopališke cerkve, dimnika
industrijske cone Trata), v ozadju pa silhueta Kanitnika in gorske verige.
Nakazana je tudi osrednja mestna ulica (Kapucinski trg - Kidričeva cesta),
ki pa zaradi nekontinuiranega uličnega roba ni jasno berljiva.
Problematičen je tudi severni rob Kapucinskega trga, ki ni formiran.

Vir: Foto-arhiv UIRS

A3 – severozahodni vstop (iz smeri Selške doline) – pogled na kulturno
krajino s stanovanjskimi sosesko v ozadju; značilen rob naselja

Vir: Foto-arhiv UIRS

A4 – križišče pri uvozu v naselje Podlubnik I – pogled na Staro Loko s
cerkvenim zvonikom

Hierarhija mestnega prostora je v oblikovalskem smislu slabše berljiva:
▪ glavna križišča, ki so potencialne pomembne orientacijske točke,
večinoma niso oblikovno označena,
▪ vstopi v naselje (z izjemo vstopa iz Selške doline) niso jasno berljivi,
▪ na več odsekih omrežja urbani značaj znižuje neprimerna
oblikovanost uličnega parterja in/ali šibek stik med uličnim
prostorom in robno zazidavo, kar osrednjim mestnim potezam
odvzema urbani značaj. Tipičen primer so večje parkirne površine
med cestnim/uličnim prostorom in robno zazidavo ali neaktiven
ulični rob vzdolž pomembnih povezav (npr. lokalno središče
Podlubnik, izobraževalni in športni center Poden, severni rob

Vir: Foto-arhiv UIRS

A5 - križišče Ceste talcev in Podlubnik – pogled na Škofjeloški grad

Vir: Foto-arhiv UIRS

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

A2 – pogled s Škofjeloškega gradu proti Puštalu – značilna strešna krajina,
zelene površine v obvodnem prostoru in vizualno izpostavljena cerkev Sv.
Križa z zelenimi obronki Polhograjskega hribovja.

Vir: Foto-arhiv UIRS
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A10 – Kamnitnik – pogled na mestno promenado med stolpnicami
soseske Partizanska ulica, pokopališko kapelo na in starim mestnim
jedrom s Škofjeloškim gradom v ozadju

Vir: Google Street View

A11 – Vstopni prostor v predor Poljanske obvoznice v smeri Poljan in
izstop iz naselja Hosta v smeri proti Škofji Loki

A13 – Pešaški most na sotočju obeh Sor, pogled na cerkev Sv. Križa

Vir: Google Street View

A-14 – Nabrežje Selške Sore na Blaževi ulici – pogled na Kamniti most

Vir: Foto-arhiv UIRS

A7 – Krajevna skupnost Sv. Duh – pogled na župnijsko cerkev Sv. Duha

Vir: Google Street View

Vir: Foto-arhiv UIRS

A-15 – Pogled na Sv. Križ, Škofjeloški grad in Lubnik v ozadju

Vir: Google Street View

A8 – severni izstop (Forme) – pogled na cerkev v Crngrobu in na gorsko
verigo Kamniško-Savinjskih Alp

A12 – Pogled s cestnega in pešaškega mostu vzdolž Selške Sore s
Kamnitim mostom in Lubnikom v ozadju

Vir: Google Street View

A9 – Cerkev sv. Križa – veduta starega mestnega jedra
Vir: Google Street View

Vir: Foto-arhiv UIRS
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Vir: Foto-arhiv UIRS

Vir: Foto-arhiv UIRS
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B2 – sekvenčni pogled na staro mestno jedro od križišča Partizanske in
Kidričeve ceste do drevoreda na Kapucinskem trgu pred hotelom
Transturist

B3 – Kapucinski trg / avtobusna postaja – sekvenčni pogled na Škofjeloški
grad

Vir: Foto-arhiv UIRS

Vir: Foto-arhiv UIRS

Vzhodni vstop v mesto iz smeri Ljubljane (Ljubljanska cesta)
zaznamujejo:
- naravne danosti:
A) obronki Polhograjskega hribovja in Škofjeloškega hribovja z
Lubnikom kot najvišjo točko,
B) odprt prostor (kmetijska zemljišča) južno od vstopne ceste z
značilnimi posameznimi drevesi ali
skupinami dreves,
- ustvarjene danosti:
A) cerkev Janeza Krstnika na Suhi,
B) cerkev Sv. Križa nad Puštalom,
C) naselje Suha,
D) arhitekturne dominante starega mestnega jedra – Škofjeloški grad in
zvonik cerkve Sv. Jakoba,
E) Dom na Lubniku.

Vir: Google Street View

Slika 2.6.1: Analiza urbanističnega oblikovanja naselja
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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Zasnova
UZ določi glavne urbanistično-oblikovalske smernice, to je usmeritve za
oblikovanje naselja z namenom vzpostavitve berljivega in prepoznavnega
prostora, ki je enostaven za orientacijo, prijeten za uporabo in spodbuden
za socialne interakcije.

Priporočila
UZ naj opisno in kartografsko opredeli (obstoječe in načrtovano/željeno
stanje):
▪ hierarhijo povezav v naselju, ki so (1) pomembne povezave naselja z
drugimi naselji oz. okoliškim prostorom, (2) pomembne notranje
povezave naselja, ki povezujejo dele naselja med seboj, (3)
pomembne interne povezave posameznih delov naselja,
▪ lokacije naravnih in ustvarjenih prostorskih dominant (zaradi lege ali
po višini izstopajoči elementi; elementi, ki oblikovno, pomensko,
simbolno ali drugače izstopajo iz anonimnega tkiva ipd.; opredeli se
njihove ključne značilnosti, ki se ohranjajo - npr. gabariti, členitve,
teksture ipd.); za morebitne nove prostorske dominante se opredeli
osnovne smernice njihove prostorske pojavnosti,
▪ lokacije pomembnih odprtih javnih prostorov,
▪ druge vizualno izpostavljene stavbe in/ali njihove dele (npr. ulične
fasade), ki jih je potrebno ambiciozneje oblikovati, opredeli se njihove
ključne značilnosti, za morebitne nove se opredeli osnovne smernice
njihove prostorske pojavnosti,
▪ lokacije in urbanistično-oblikovalske principe urejanja vstopov v
naselje,
▪ značilne oz. izpostavljene zunanje robove naselja in urbanističnooblikovalske principe njihovega urejanja,
▪ principe urejanja pomembnih vedutnih in sekvenčnih pogledov, pri
čemer jasno določi smeri in lokacije, iz katerih se odpirajo, ter
opredeli smernice za njihovo ohranjanje ali nadgrajevanje (določi
omejitve, ki so potrebne za ohranjanje kvalitete pogledov – npr.
vizualne koridorje, v katerih se regulira višine zaradi ohranjanja
pogledov, določi strukture, ki naj poglede kvalitetno dopolnijo ipd.),
▪ razgledišča, iz katerih se regulira silhuete naselja, določi se osnovne
smernice regulacije silhuete,
▪ principe sekvenčne delitve pomembnih delov omrežja povezav v
naselju, tako da se ustvari dinamična in vizualno privlačna izkušnja pri
gibanju skozi prostor, tudi v povezavi z drugimi elementi urbanističnooblikovalske regulacije (npr. pomembni pogledi, tudi značilne zelene
ureditve, stavbna tipologija grajenega roba, barve, teksture, materiali
znotraj posamezne sekvence ipd.),
▪ sanacijske ukrepe za odpravo vizualno motečih elementov,
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lokacije/poteze/območja, za katera se za ohranjanje ali vzpostavljanje
prepoznavne podobe pripravi podrobne urbanistično-oblikovalske
smernice,
po potrebi elemente urbane strukture, ki se jih vizualno izpostavi v
nočni sliki naselja (posebej pomembno v naseljih s poudarjenim
turističnim značajem) s ciljem vzpostaviti premišljeno nočno sliko ob
hkratnem
upoštevanju
smernic
omejevanja
svetlobnega
onesnaženja.

UZ opredeli tudi splošne urbanistično-oblikovalske principe za urejanje t.i.
anonimnega tkiva naselja, to je mestnih predelov, ki s svojo obliko,
funkcijo in/ali pojavnostjo ne izstopajo, predstavljajo pa osnovno kuliso, v
katero se umeščajo in iz katere izstopajo zgoraj našteti posebni,
dominantni prostorski elementi.
UZ prav tako opredeli osnovne principe oblikovanja tipičnih profilov
pomembnih povezav v naselju, npr.:
▪ razmerja med širino in višino tipičnega prereza pomembnih povezav
v naselju glede na tip povezave;
▪ principe vzpostavljanja aktivnega uličnega roba (npr. obvezno
razporejanje programov javnega značaja v pritličjih stavb);
Obravnava vizualnega prostora ni omejena na UON, lahko se nanaša na
širše območje (npr. ODRN), ukrepe za oblikovanje vizualne podobe naselja
se po potrebi integrira v druge relevantne prostorske akte (npr. pogledi iz
širše okolice na naselje ali iz naselja v širšo okolico npr. v RPP). Podobno
velja tudi za vse ostale vidike usmerjanja razvoja podobe naselja.

Testni primer - Škofja Loka
Pozitivne ustvarjene dominante so Škofjeloški grad, zvonik Župnijske
cerkve Sv. Jakoba, zvonik cerkve v Stari Loki, stolp Starološkega gradu,
cerkev Sv. Križa, cerkev na Suhi in cerkev v Sv. Duhu. Ustvarjene
dominante, ki jih je potrebno izboljšati, so stanovanjske stolpnice v
Podlubniku (11 stolpnic) in na Partizanski cesti (8 stolpnic), saj so glede na
svojo višino manj primerno umeščene (čeprav so najvišje prostorske
strukture, ne vsebujejo pomembnih mestnih programov – predlaga se
ozelenitev njihovih fasad, posebno za poglede iz odprte krajine oz. bližnjih
vzpetin.

Vizualno izpostavljeni zunanji robovi naselja, katerih podoba se regulira,
so:
▪ zahodni rob (za poglede ob prihodu iz Selške doline): ozelenitev
obstoječih stolpnic v Podlubniku, ohranjanje kmetijske krajine ob
naselju, ozelenitev grajenega roba naselja ob sprehajalni poti vzdolž
vrstnih hiš (vizualno zakrivanje oblikovno neusklajenih objektov),
▪ jugo-vzhodni rob: ohranjanje kmetijske krajine s posamezno drevnino
in cerkvijo na Suhi, dopolnitev grajenega roba med območjem Pod
Plevno in Ljubljansko cesto, ohranjanje pogleda na Škofjeloški grad in
cerkev Sv. Križa,
▪ južni rob naselja ob Hafnerjevem naselju – vzpostavitev aktivnega
uličnega roba,
▪ vzhodni rob – vzpostavitev jasnega roba naselja, ki bo vizualno
privlačen za poglede z železniške proge,
▪ severni rob – ob zasnovi nove nove soseske severno od Kamnitnika se
oblikuje vizualno privlačen rob naselja za poglede s povezovalne ceste
is smeri Sv. Duha.
Značilno silhueto Škofje Loke oblikuje Škofjeloški grad s srednjeveškim
mestom pod njim in z zelenim zaledjem. Silhueto se varuje (vključno s
peto fasado mestnega jedra) s prepovedjo umeščanja visokih objektov v
vplivno območje. Silhueta naselja se regulirano dograjuje tudi v širšem
območju med sotočjem obeh Sor in Kamnitnikom za poglede s
Škofjeloškega gradu in Kamnitnika. V njej dominirajo obstoječe
stanovanjske stolpnice ob Partizanski cesti, ki se ozelenijo (zelene fasade),
dopolni jo nov prostorski poudarek na izteku Šolske ulice na Kapucinski
trg.
Naravne dominante, ki pomembno vplivajo na podobo naselja, so Grajski
hrib z zelenim zaledjem Škofjeloškega hribovja, Kamnitnik, Vzpetina s
cerkvijo Sv. Križa z zelenim zaledjem Polhograjskega hribovja in Lubnik.
Osrednjo mestno povezavo Železniška postaja - Vešter se sekvenčno
diferencira v osem sekvenc (glej Preglednico 2.6.1).

Nove ustvarjene dominante se razporejajo na pomembne mestne lokacije
in imajo naslednje značilnosti:
▪ na križišče Kapucinskega trga in Šolske ulice kot označitev vstopa na
mestno sprehajališče; višina je dve etaži višja od referenčnega objekta
(hotel Transturist), s tem se zagotavlja neoviran pogled na Kamnitnik
s Škofjeloškega gradu (kota grajskega dvorišča),
▪ na križišču Ljubljanske in Kidričeve ceste; višina se določi tako, da pri
pogledu s Škofjeloškega gradu (kota grajskega pritličja) ne presega
višine zvonika župnijske cerkve Sv. Jakoba
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Preglednica 2.6.1: Urbanistično-oblikovalski principi za posamezne
sekvence osrednje mestne ulice (Železniška postaja – Podlubnik)
POVEZAVA SEKVENČNA
DELITEV
OSREDNJA
MESTNA
ULICA
(ŽELEZNIŠKA
POSTAJA –
VEŠTER)

SEKVENCA 1:
Železniška postaja
– križišče z
Ljubljansko cesto

SEKVENCA 2:
Zelena cezura ob
potoku Suha
SEKVENCA 3:
Hipermarket Spar –
Partizanska cesta
SEKVENCA 4:
Partizanska cesta –
vstop na
Kapucinski trg

URBANISTIČNO-OBLIKOVALSKI
PRINCIPI
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sekvenca 5:
Kapucinski trg

•
•

•
•
•
Sekvenca 6:
Novi svet

•
•

Sekvenca 7:
Vzgojnoizobraževalni in
športni center
Poden
Sekvenca 8:
Podlubnik

•
•
•

•
•
•

vzpostavitev aktivnega uličnega roba –
enoten višinski gabarit in gradbena linija
tipičen ulični profil:
arhitekturni poudrek na železniški postaji,
na vstopu v Frankovo naselje in na križišču
z Ljubljansko cesto
dvostranski drevored v celotni sekvenci
ureditev mest za opazovanje naravnih
elementov z ulice – odpiranje pogledov v
obvodni prostor
vzpostavitev aktivnega uličnega roba
arhitekturna označitev križišča s
Partizansko cesto
dvostranski drevored
ohranjanje pogleda na staro mestno jedro
v smeri proti središču mesta
vzpostavitev aktivnega uličnega roba –
enoten višinski gabarit in gradbena linija
na južnem robu
ohranjanje morfološkega vzorca točkovne
zazidave na severnem robu – objekti v
zelenju
enostranski drevored
oblikovanje talnih površin podrejeno
ustvarjanju vtisa trga oz. skupnega
prometnega prostora
formiranje severnega roba trga brez
obsežnih parkirnih površin
ozelenitev območja avtobusne postaje
arhitekturna označitev vhoda na mestno
sprehajališče (Šolska ulica)
ohranjanje zelenega območja na vstopu v
sosesko
vzpostavitev kvalitetnih površin za
nemotoriziran promet
označitev vstopa na pot ob Selški Sori
enostranski drevored
ureditev reprezentančnih javnih površin
pred objekti družbenega pomena (ukinitev
večine zunanjih parkirnih površin, uredijo
se v parkirni hiši)
dvostranski drevored
ureditev javne površine na vhodu v lokalni
trgovski center
enostranski drevored

Varuje oz. kakovostno nadgrajuje se vse v analizi ugotovljene značilne
poglede. Varovane značilnosti in osnovni principi regulacije so določeni v
Preglednici 2.6.2.
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Preglednica 2.6.2: Pomembni pogledi, njhove varovane značilnosti in
principi regulacije
POGLED

VAROVANE ZNAČILNOSTI IN PRINCIPI REGULACIJE

A1 –
vedutni
pogled s
Škofjeloške
ga gradu
proti
Kamnitniku

Posebno pomembni so pogledi z območja gradu (okna grajskega
poslopja)in grajskega parka zahodno od gradu, od koder se odpirajo
pogledi na mesto, predvsem na njegov zahodni krak, kjer po višini
izstopajo stanovanjske stolpnice Podlubnika in Partizanske ceste. Pri
širitvi mestnega središča proti območju nekdanje vojašnice se izdela
strokovne podlage (vizualna študija), ki preverijo umeščanje višjih
objektov v to območje kot dopolnitev značilnega pogleda na mesto s
škofjeloškega gradu (in v obratni smeri za poglede na škofjeloški grad s
Kamnitnika). Pri tem se varuje pogled na pokopališko cerkev, višine
morebitnih novih objektov pa se omejijo z višino obstoječih stolpnic na
Partizanski cesti, tako da se ohranja pogled na Kamnitnik. Pri razvoju
območja severno od kapucinskega trga se vzpostavi jasen ulični rob trga
z vzpostavitvijo ulične fasade kot nadaljevanja fasadne fronte hotela
Transturist. Dopolnitve zahodne ulične fronte ob Šolski ulici se
gabaritno prilagodijo obstoječemu objektu osnovne šole. Vstop na
mestno sprehajališče v osi Šolske ulice se iz smeri Kapucinskega trga
arhitekturno označi. Pri razvoju novega mestnega predela severno od
Kamnitnika se višine novih objektov omejijo tako, da niso vidni pri
pogledih z območja škofjeloškega gradu oz. se po gabaritih in deležu
zelenja harmonično skladajo z okoliškim prostorom. Na podlagi
natečajne rešitve je možna umestitev prostorskega poudarka na vrhu

Novi prostorski/arhitekturni (višinski ali oblikovni) poudarki se razporejajo
na naslednjih območjih:
▪ na vstopih v mestu: iz smeri Kranja, iz smeri Ljubljane, ob železniški
postaji Škofja Loka,
▪ v novem mestnem središču (vozlišče Kidričeve, Ljubljanske ceste in
nove povezave v Selško dolino) in
▪ v razvojnem območju nekdanjem vojašnice,
Njihovo primerno umeščenost in oblikovanost preverja za poglede z
območja Škofjeloškega gradu.
Silhueta starega mestnega jedra in Puštala se konzervira. Silhueta
razširjenega mestnega središča med kapucinskim trgom in območjem
nekdanje vojašnice se dopolni glede na identificirane pomembne
poglede.
Posebno pozornost se nameni oblikovanju uličnih robov oz. parterja južne
mestne fasade vzdolžno ob Ljubljanski cesti, vzdolž Kidričeve ceste
vzhodno od železniške postaje in ob povezovalni cesti, ki poteka vzdolž
železniških tirov v območju železniške postaje. Severni rob Kapucinskega
trga se definira z objekti z gradbeno linijo ki sledi glavni fasadi hotela
Transturist. Gradbena linij se vzdolž nove povezave v Selško dolino določi
tudi objektom v novem mestnem predelu severo-vzhodno od Kamnitnika.
Na podlagi natečaja je kontekstu primerno novo prostorsko znamenje
mogoče umestiti na vrhu Kamnitnika.

Kamnitnika kot kontrapunkta grajskemu hribu.
B1 –
sekvenčni
sekvenčni
pogled na
vzhodnem
vstopu v
mesto
(Ljubljanska
cesta)

Pogled je pomemben prvi vtis o naselju pri vstopu z vzhoda iz smeri
Ljubljane. Varuje se vizualna dostopnost prostorskih danosti, ki
pomembno zaznamujejo pogled - naravnih (obronki Polhograjskega
hribovja in Škofjeloškega hribovja z Lubnikom kot najvišjo točko, odprt
prostor kulturne južno od Ljubljanske ceste z značilnimi posameznimi
drevesi ali skupinami dreves) in ustvarjenih (cerkev Janeza Krstnika na
Suhi, cerkev Sv. Križa nad Puštalom, naselje Suha, arhitekturne
dominante starega mestnega jedra – Škofjeloški grad in zvonik cerkve
Sv. Jakoba in Dom na Lubniku. Pogled se dopolni z vzpostavitvijo
aktivnega uličnega roba vzdolž Ljubljanske ceste na severni strani, ki se
odmakne v notranjost morfološke enote tako, da se ohranja pogled na
vrh Lubnika. Vse gradnje v vizualnem koridorju do cerkve Sv. Križa,
Škofjeloškega gradu, zvonika župnijske cerkve se višinsko omejujejo,
tako da ti objekti ostajajo višinske dominante in formirajo značilno
silhueto naselja.

Območja celovitega dopolnjevanja podobe naselja, katerih razvoj so
podrobneje opredeljena z urbanistično-oblikovalskimi smernicami, so:
Kamnitnik, Tavčarjeva ulica, Kapucinski trg – Škofjeloški mestni park,
Vozlišče Ljubljanska-Kidričeva-nova cesta v Selško dolino (glej Preglednico
2.6.3). Za vsa območja se najboljšo rešitev poišče z natečajem. Na Sliki
2.6.3 in v Preglednicah 2.6.4 in 2.6.5 je prikazana podrobna urbanističnooblikovalska regulacija za celotno območje Kapucinski trg – Škofjeloški
mestni park in njegove posamezne enote oz. poteze.
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Preglednica 2.6.3: Razvojna območja in osnovni urbanistično-oblikovalski
principi
RAZVOJNO URBANISTIČNO-OBLIKOVALSKI PRINCIPI
OBMOČJE
Kamnitnik sever

•
•

Tavčarjeva
ulica

•

•

Kapucinski
trg –
Škofjeloški
mestni park
(cel
Kamnitnik)

•
•
o
o
o
•
o
o
•
•
•
•

Vozlišče
LjubljanskaKidričevanova cesta v
Selško dolino

•
•
•

Železniška
postaja
Ljubljanska
cesta

•
•
•
•

1

regulacija višin: največji vertikalni gabariti določeni tako, da
objekti niso vidni s Škofjeloškega gradu (kota grajskega pritličja
plus 2 metra)
2) oblikovanje objektov: območje je umeščeno med zeleni klin
vzdolž potoka Suha in Kamnitnik – kljub zazidavi se ohranja
zeleni karakter, zato je obvezno obvezno ozelenjevanje streh
(vsaj 50% skladno z režimom ZS) in priporočeno ozelenjevanje
fasad (predvsem za poglede iz smeri Kamnitnika)
regulacija višin: največji vertikalni gabariti določeni tako, da
objekti niso vidni s Škofjeloškega gradu (kota grajskega pritličja
plus 2 metra)
2) oblikovanje objektov: območje je umeščeno med zeleni klin
vzdolž potoka Suha in Kamnitnik – kljub zazidavi se ohranja
zeleni karakter, zato je obvezno obvezno ozelenjevanje streh
(vsaj 50% skladno z režimom ZS) in priporočeno ozelenjevanje
fasad (predvsem za poglede iz smeri Kamnitnika)
razvoj območja po principu mešane rabe
formiranje mestne promenade na Šolski ulici:
vključuje široko površino za nemotoriziran promet z
drevoredom in najvišjo stopnjo opremljenosti z ulično opremo
koncentriranje osrednjih dejavnosti vzdolž Šolske ulice s
poudarkom na storitvenih dejavnostih
omogočanje prehoda skozi območje v smeri Kapucinski trg –
osrednja mestna tržnica
formiranje ulične fronte mestnega značaja vzdolž Kapucinskega
trga:
koncentriranje osrednjih dejavnosti vzdolž celotnega poteka
Kapucinskega trga s poudarkom na oskrbnih dejavnostih
višinska regulacija usklajena z višinami hotela Transturist
stanovanjska dejavnost v mirnejšem notranjem delu območja
višinska regulacija celotnega območja umerjena kot dopolnitev
kvalitetnih pogledov s Škofjeloškega gradu in s Kamnitnika
arhitekturna označitev vogala Šolske ulice in Kapucinskega trga
(vhod na mestno promenado)
glej tudi podrobnejše opredelitve (slika 5.4-1 in Preglednica 5.42)
umestitev prostorskega poudarka na Križišče Ljubljanske in
Kidričeve ceste (pomembno vozlišče mesta)
oblikovanje trga vzdolž Ljubljanske ceste, del v od Kidričeve
ceste odmaknjenem območju se uredi kot potencialna lokalna
tržnica
koncentriranje osrednjih dejavnosti vzdolž Kidričeve ceste v
poteku proti železniški postaji in v poteku proti Grencu
vzpostavitev vstopnega trga v mesto z aktivnim uličnim robom
objekta železniške postaje
arhitekturi poudarek v osi Kidričeve ceste
vzpostavitev novega roba območja Hafnerjevo-Frankovo naselje
kot mestne fasade na vzhodnem vstopu v mesto
odmik grajene strukture od ceste oz. v notranjost, da se ohranja
pogled na Lubnik

Vsebina UZ
Preglednica 2.6.4: Podrobna urbanistično-oblikovalska regulacija
posameznih enot razvojnega območja Kapucinski trg – Škofjeloški mestni
park
ENOTA

PRINCIPI OBLIKOVANJA

FAK
TORJI1

'A'

•
•
•
•

FRP

'B'

•
•
•
•

'C'

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

'D'

•
•
•

'E'

•

'F'

•

z enotno potezo urejen trg
motoriziran promet podrejen nemotoriziranemu
nov grajeni rob na severu
vzpostavitev strnjenega uličnega roba Šolske ulice
(100%)
aktiven ulični rob proti Kapucinskemu trgu in Šolski
ulici
dozidava objekta, tako da tvori aktiven ulični rob
proti Šolski ulici
možna nadzidava obstoječega objekta na višino
referenčnega objekta #B
kot refererenčna višina se upošteva: #B = kota
slemena cerkvene ladje
vzpostavitev strnjenega uličnega roba Šolske ulice
(vsaj 80%) in Kapucinskega trga (100%)
aktiven ulični rob proti Kapucinskemu trgu in Šolski
ulici
koncentriranje storitvenih in servisnih dejavnosti
vzdolž Kapucinskega trga in Šolske ulice, stanovanjska
raba v notranjosti območja in vzdolž Povezave '3' in
Povezave '7'oz. v višjih nadstropjih
ureditev tržnice v območju, neposreden vstop na
tržnico s Šolske ulice, s Povezave '3' in iz smeri
referenčnega objekta #C
višinski poudarek na vhodu v Šolsko ulico
omogočanje prehodov skozi območje v smeri severovzhod in severo-zahod
65% zazidanega prostora z višino referenčnega
objekta #C (obvezno ob Kapucinskem trgu, z izjemo
vogala s Šolsko ulico, kjer je višina lahko povečana za
dve etaži oz. do višine, ki omogoča vidnost
pokopališke cerkve s Škofjeloškega gradu za poglede
s kote grajskega pritličja)
20% zazidanega prostora z višino referenčnega
objekta #D
15% zazidanega prostora z višino referenčnega
objekta #B
vsaj 30 % streh urejenih kot zelene strehe
kot refererenčne višine se upoštevajo: #C = kota ravne
strehe najvišjega dela stavbe; #D = kota trakta
objekta proti Šolski ulici; #B = kota slemena cerkvene
ladje
vzpostavitev strnjenega uličnega roba Šolske ulice
višina stavbe enaka višini referenčnega objekta #D
kot refererenčno višino se upoštevajo: #D = kota
trakta objekta proti Šolski ulici
odprt javna površina, vsaj delno urejena kot zelena
površina (skladno s predpisanim FRP)
dolgoročno prestrukturiranje v ploskovno stavbno
tipologijo s strnjenim uličnim robom proti Cesti
talcev, pri čemer se kot refererenčno višino upošteva:
#F = kota trakta objekta proti ulici Povezava '8'

'G'

•
•
•
•

'H'

•

'I'

•

FZ, FRP

•
•
•
'J'

FZ, FRP

•
•
•

•
•
•

'K'
(Škofjeloški
park)

•
•
•
•
•
•

'L'

•
•
•

FZ, FRP
•
FRP

•

FZ, FI, FRP

'M'

•
•

dopolnjevanje obstojne grajene strukture (4
stanovanjske stolpnice) z objekti za dvig bivalne
kvalitete v območju
paviljonski tip zazidave o višine P+1
ureditev lokalnega otroškega igrišča
priporoča se ozelenitev fasad vizualno izpostavljenih
stanovanjskih stolpnic (zelene stene)
dolgoročna preureditev iz klasičnega tipa pokopališča
v parkovni tip pokopališča, odstranitev obstoječe
pokopališke ograje in neposredna navezava na
povezave '2', '3', '4', '8'
dopolnjevanje obstojne grajene strukture (4
stanovanjske stolpnice) z objekti za dvig bivalne
kvalitete v območju
paviljonski tip zazidave o višine P+1
ureditev lokalnega otroškega igrišča
priporoča se ozelenitev fasad vizualno izpostavljenih
stanovanjskih stolpnic (zelene stene)
vzpostavitev strnjenega uličnega roba Partizanske
ceste (100%) in Škofjeloškega parka (80%)
aktiven ulični rob proti Partizanski cesti in
Škofjeloškemu parku
koncentriranje storitvenih in servisnih dejavnosti
vzdolž Partizanske ulice in Škofjeloškega parka,
stanovanjska raba v notranjosti območja in vzdolž
Povezave '5'
ambicioznejše oblikovanje vogala Partizanske ceste in
Škofjeloškega trga za dolge poglede
ohranjanje obstoječega drevoreda
ulična fronta ob Partizanski cesti in Škofjeloškem
parku ohranja višino referenčnega objekta #J, v
notranjosti objekta enake ali nižje višine
vsaj 50 % streh urejenih kot zelene strehe
ureditev mestnega parka z mestnim otroškim
igriščem; izrazito oblikovanje in oprema prostora za
medgeneracijsko druženje
ureditev neposrednih prehodov v območje
Kamnitnika
ureditev enostavnega prehajanja v območje parkovno
urejenega pokopališča
ureditev poti, ki omogočajo diagonalno prehajanje
skozi park
odpiranje pogledov na pokopališko cerkev iz
osrednjega dela parka
vzpostavitev strnjenega uličnega roba Partizanske
ceste (100%) in Škofjeloškega parka (80%)
aktiven ulični rob proti Partizanski cesti
koncentriranje storitvenih in servisnih dejavnosti
vzdolž Partizanske ulice, stanovanjska raba vzdolž
Škofjeloškega parka, v notranjosti območja in vzdolž
Povezave '5'
ambicioznejše oblikovanje vogala Partizanske ceste in
Ceste talcev za dolge poglede
ulična fronta ob Partizanski cesti in Škofjeloškem
parku z višino referenčnega objekta #L, v notranjosti
objekta enake ali nižje višine, razen na severnem
robu, kjer je največja višina P+1-+M
vsaj 50 % streh urejenih kot zelene strehe
park Kamnitnik

FZ, FRP

FZ, FRP

FZ, FI, FRP

FZ, FI, FRP

Za definicije glej Priročnik o urbanistično oblikovalskih merilih za načrtovanje gradbenih
parcel stavb (MOP, 2020 v delu)
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•
•
•
'N'
'O'

•
•

označitev vrha Kamnitnika
ureditev neposrednih prehodov v Škofjeloški park,
dolgoročna opustitev zazidave na tem prehodu
vzpostavitev krožne poti z dostopi iz smeri vzhod,
zahod in iz novega razvojnega območja na severu
dopolnilne gradnje višine P+1-M
ureditev parka z neposrednim dostopom s
Kapucinskega trga (lokalni park)

Vsebina UZ
Preglednica 2.6.5: Podrobna urbanistično-oblikovalska regulacija
posameznih potez razvojnega območja Kapucinski trg – Škofjeloški mestni
park
FZ, FI, FRP

URB.OBLIK.
POTEZE

PRINCIPI OBLIKOVANJA

'1'

•
•
•
•

'2'
'3'
'4'

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slika 2.6.3: Podrobne urbanistično-oblikovalske smernice za območje
Kapucinski trg – Škofjeloški mestni park kot vodilo za iskanje najboljše
rešitve za izvedbo z natečajem
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'5'

•

'6'

•
•

'7'

•

'8'

•
•

'9'

•

osrednja povezava širšega območja z reprezentančno vlogo namenjena
predvsem nemotoriziranemu prometu
urejena kot osrednje mestno sprehajališče, ki poteka med starim
mestnim jedrom in Kamnitnikom
drevoredne ureditve
sekvenčna delitev: 1 Kapucinski trg – parkovno pokopališče, 2 potek skozi
območje parkovnega pokopališča, 3 potek skozi območje Škofjeloškega
parka, 4 vstop v območje Kamnitnika
odpiranje pogleda proti jugu na Škofjeloški grad
odpiranje pogleda proti severu na (vrh) Kamnitnik(a)
linijski trg, vstopni trg v Osnovno šolo mesto, z navezavo proti športnemu
centru Podlubnik in novemu kompleksu severno od Kapucinskega trga
lokalna povezava vzhod-zahod

Posamezne morfološke enote, ki niso opredeljene kot karakteristične ali
katerih razvoj ni podrobneje določen z urbanistično-oblikovalskimi
smernicami, je mogoče zgoščati skladno s predpisanimi urbanističnimi
faktorji do mere, ki še zagotavlja kvalitetno bivalno ali delovno okolje. V
območjih, ki so predvidena za umeščanje centralnih dejavnosti in niso
opredeljena kot karakteristične morfološke enote, je na podlagi celovite
študije možno spreminjati stavbno tipologijo iz manj v bolj
intenzivno/gosto pod pogojem, da se s tem oblikuje bolj aktiven oz.
mestotvoren rob javnega prostora.

drevoredna ureditev
prostor za gibanje v obliki skupnega prometnega prostora
vzpostavitev aktivnega uličnega roba na severni strani (celotna oteza),
delno na južni strani (možno umeščanje paviljonskih objektov)
vzpostavitev t.i. mirne cone vzdolž celotne poteze
odpiranje pogleda proti zahodu na zvonik cerkve v Stari Loki

polkrožna lokalna povezava, ki na vznožju Kamnitnika povezuje lokalni
park ob Kapucinskem trgu in stanovanjsko sosesko cesta Talcev
namenjena nemotoriziranemu prometu in lokalnemu dostopu
povezava za nemotoriziran promet skozi območje 'C', lahko delno skozi
pokrite (javno prehodne) pasaže
povezava za nemotoriziran promet skozi območje 'C', lahko delno skozi
pokrite (javno prehodne) pasaže
povezuje parkovno pokopališče z javnimimi prostori ob reki Sori
v navezavi na Povezavo '3' skozi park ob Kapucinskem trgu povezuje
parkovno pokopališče z območjem Zdravstvenega doma
lokalna povezava na sosi Kamniti most - Kapucinski samostan – Škofjeloški
park, urejena kot varna šolska pot
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2.7.
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Izhodišča

Zeleni sistem

Zeleni sistem naselja je načrtovanje celovitosti krajinskih sestavin na
območju naselja ter povezave krajine v urbanem prostoru1 z okoliškim
prostorom. Vzpostavi se na območju naselja in njegovega zaledja (lahko
se navezuje na več naselij) in dolgoročno prispeva k trajnostnemu razvoju
ter kakovostnem življenjskem okolju. Zeleni sistem je ena od bistvenih
načrtovalskih kategorij za zagotavljanje in uresničevanje javnih interesov,
ki se uveljavljajo na zelenih in drugih, za zeleni sistem relevantnih
površinah naselja. Opredeljen je v SPRS in ZUreP-2.
SPRS določa: Zeleni sistem je celovitost krajinskih sestavin na območju
mesta ali naselja. Mestno krajino tvorijo naravne in grajene prvine, ki
zadovoljujejo človekove posebne potrebe in pomembno prispevajo k
zgradbi mesta in njegovega doživljanja. Sestavine zelenega sistema mesta
ali naselja so posamezni deli odprtega prostora, ki se med seboj razlikujejo
po namembnosti, zgradbi, stopnji naravnosti, vendar so v medsebojnem
povezovalnem odnosu. To so lahko parki, otroška igrišča, šolski vrtovi, trgi,
zelenje ob ulicah, cestah, vodotokih, zelenje v stanovanjskih naseljih,
primestni travniki, primestni in mestni gozdovi in podobno.2
ZUreP-2 pa opredeljuje zeleni sistem kot načrtovan sistem varstva in
razvoja zelenih površin v poselitvenih območjih ter drugih zelenih in
ustvarjenih struktur v prostoru, ki se nanje navezujejo. Namenjen je
zagotavljanju kakovostnega življenjskega okolja ljudi ter uresničevanju
socialnih, okoljskih, ekoloških, podnebnih, gospodarskih, kulturnih,
strukturnih in oblikovnih funkcij. Zeleni sistem med drugim zajema: parke,
otroška in druga odprta športna igrišča, površine za urbano vrtnarjenje,
zelene površine, drevorede, drevesa in druge naravne sestavine ob
objektih družbene in gospodarske javne infrastrukture ter ob stavbah,
obvodni prostor, mestne in primestne gozdove.3
Zeleni sistem naselja tako obsega vse zelene površine in za zeleni sistem
relevantne druge odprte prostore na območju naselja, ne glede na
lastništvo in dostopnost, torej javne, poljavne in zasebne površine - vse
tiste, ki pomembno prispevajo k vsaj eni od opredeljenih funkcij (običajno
pa k več funkcijam) zelenega sistema: socialni, okoljski, ekološki,
podnebni, gospodarski, kulturni, strukturni in oblikovni. Določene javne
površine zelenega sistema so običajno hkrati tudi del omrežja javnih
odprtih površin (kot na primer parki, pokopališča, ozelenjeni trgi in

2
1

Krajino v urbanem prostoru določa ZUreP-2, 3. člen (Zakon o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17): Krajina je območje, kot ga zaznavajo ljudje in ima prepoznavne
naravne, kulturne ali poselitvene značilnosti, ki so rezultat delovanja in medsebojnega
vplivanja narave in človeka. Krajino se prepozna kot naravno, kulturno in krajino v
urbanem prostoru.
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prostor stanovanjskih sosesk, javna igrišča, športni parki, rekreacijska
območja ter površine s poudarjeno rekreacijsko funkcijo (gozd, kmetijski
prostor), obvodni prostor, naravna kopališča, ozelenjene poti, ulične in
cestne povezave, promenade, sprehajališča itd. ZUreP-2 navaja, da se pri
načrtovanju in razmeščanju območij javnih površin v ureditvenem
območju naselja upošteva zeleni sistem oziroma povezljivost zelenih in
grajenih odprtih površin v naselju in zunaj naselij, vključno s pešpotmi in
kolesarskimi potmi4.
Zeleni sistem se načrtuje z namenom doseganja ustrezne preskrbljenosti
in dostopnosti zelenih površin in drugih, za zeleni sistem relevantnih
odprtih prostorov za zadovoljitev potreb prebivalcev po kakovostnem
bivalnem in delovnem okolju ter preživljanju prostega časa (predvsem s
socialnega vidika, povezanega z zdravstvenim itd.), zagotavljanja
kakovosti okolja, ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti (z
ekološkega vidika) ter so-oblikovanja morfološke strukture naselja in
njegove podobe (s strukturno-morfološkega vidika). Osnovni namen
načrtovanja zelenega sistema je, da se posamezne po prostorskih
značilnostih in vsebini zelo različne naravne in ustvarjene zelene površine
ter druge, za zeleni sistem relevantne odprte prostore, poveže v
funkcionalno smiselno in jasno opredeljeno prostorsko celoto ter opredeli
izhodišča in usmeritve za njihovo podrobnejše načrtovanje in upravljanje.
S tem se poveča njihovo učinkovitost za vse ključne vidike zelenega
sistema, skozi katere se obravnava širša paleta njegovih funkcij (kot jih
opredeljuje ZUreP-2: socialna, okoljska, ekološka, podnebna,
gospodarska, kulturna, strukturna in oblikovna) in sicer:
▪ socialni vidik, ki vključuje socialne in kulturne funkcije in se odziva na
raznolike potrebe ljudi povezane s kakovostjo bivanja in zdravim
življenjskim slogom,
▪ ekološki vidik, ki se nanaša na okoljske, ekološke in podnebne
funkcije in se povezuje z vsebinami urbane ekologije, varstva narave,
biotske raznovrstnosti, kakovosti okolja, blaženja podnebnih
sprememb, varstva pred naravnimi nesrečami, itd. Upošteva
delovanje ekosistemov in ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo
naravne prvine (zelena in modra infrastruktura oz. krajinsko-ekološki
elementi na območju naselja se obravnavajo v sklopu načrtovanja
zelenega sistema).
▪ strukturno-morfološki vidik, ki naslavlja strukturne, oblikovne, pa
tudi kulturne funkcije; nanaša se na členitev in sooblikovanje
mestnega prostora oz. naselja, opredelitev robov in odnosa do okolice

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 –
ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)
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Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17
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naselja; vključuje značilna območja, poteze in izstopajoče naravne
prvine),
ekonomski vidik, ki opredeljuje potenciale teh površin za
povečevanje privlačnosti in vrednosti naselja, njegovih sestavnih
delov (npr. sosesk) kot tudi širšega prostora, ter zagotavlja podporo
gospodarskim funkcijam (turizem in povezane dejavnosti, lokalna
preskrba s hrano); vključuje tudi stroške in vire financiranja
vzpostavitve zelenega sistema ter izhodišča za izvedbo, upravljanje in
vzdrževanje njegovih sestavnih delov.

Zelene površine in drugi prostori in ureditve, katerih sestavni del so
naravne prvine, so ekosistemi in imajo zato ključno vlogo pri
vzpostavljanju določene stopnje ekološkega ravnovesja v naseljih. Pri tem
so pomembne vse zelene površine in prostori ter ureditve z naravnimi
prvinami. Hkrati je naselje vedno del širšega prostora, zelenega sistema
regije in širšega ekološkega omrežja, zato se zeleni sistem vedno pripravi
na način, da je povezljiv na različne ravni načrtovanja in v širši prostor.
Načrtovanje zelenega sistema prispeva k:
▪ vzpostavitvi celovite, povezane in učinkovite prostorske in
programske obravnave zelenih površin in drugih, za zeleni sistem
relevantnih, odprtih prostorov v okviru prostorskega razvoja,
▪ zagotovitvi trajnega zavarovanja zelenih površin pred spremembo
namembnosti in pozidavo.
▪ vzpostavitvi prostorskih pogojev za uporabo zelenih površin in drugih,
za zeleni sistem relevantnih, odprtih prostorov za kakovostno bivanje
in preživljanje prostega časa prebivalcev; predvsem z ustrezno
razporeditvijo, enakomerno razporejenostjo in dostopnostjo ter
raznovrstnostjo, ki omogoča možnost izbire,
▪ vzpostavitvi enakovredne javne dostopnosti in medsebojne
povezanosti različnih tipov zelenih površin in drugih, za zeleni sistem
relevantnih, prostorov znotraj naselja ter z zaledjem,
▪ celovitem omrežju javnih površin,
▪ vzpostavitvi privlačnih prostorskih pogojev za podporo aktivni
mobilnosti in zdravemu življenjskemu slogu,
▪ uravnavanju in izboljšanju okoljskega stanja naselja, vzpostavljanju
ugodnih klimatskih pogojev v naselju in kakovosti bivanja v njem,
▪ izboljšanju splošne kakovosti, privlačnosti in konkurenčnosti naselja
in občine,
▪ oblikovanju podobe, prepoznavnosti in členitvi urbanega prostora,
▪ varovanju in ohranjanju ali izboljšanju kakovosti stanja narave in
ekosistemov tako, da se zagotovijo ustrezni pogoji za njihovo
delovanje (zelena in modra infrastruktura).

5 Glej: Priročnik

Navezava na druge tematike UZ:
▪ vpetost naselja v širši prostor (odnos naselje - regija),
▪ morfološka zasnova naselja,
▪ razpoznavna struktura,
▪ koncept prostorskega razvoja,
▪ namenska raba prostora,
▪ javne površine naselja,
▪ promet,
▪ pomembnejša razvojna območja,
▪ zaščita pred naravnimi nesrečami.

Priporočila
Analiza za oblikovanje zelenega sistema obravnava fizično strukturo
prostora naselja, odnos med pozidanim in odprtim prostorom ter
njegovimi krajinskimi značilnostmi ter povezavami znotraj naselja in v
njegovo okolico.
Za celovito analizo prostora z vidikov vzpostavitve zelenega sistema je
potrebno zagotoviti, da se:
▪

Analiza
Analitični del ZS je namenjen opredelitvi in vrednotenju vseh zelenih
površin in drugih relevantnih prostorov, povezanih s funkcijami zelenega
sistema, oceni potreb, potencialov in razvojnih možnosti za doseganje
želenih ciljev. S tem se opredelijo izhodišča za oblikovanje koncepta
zelenega sistema, ki se vključuje v celostno obravnavo načrtovanja
naselja. Izvaja se čim bolj sočasno in usklajeno z vrednotenjem drugih
urbanih sistemov.

▪
▪
▪

Analiza za potrebe oblikovanja zelenega sistema temelji na
prepoznavanju vseh relevantnih problemov in potreb naselja ter
potencialov njegovega prostora za vzpostavitev zelenega sistema in
obsega:
▪

▪

▪

prostorske analize: analiza naravnih prvin v urbanem tkivu (strukturni
elementi), analiza stanja zelenih površin (tipologija, obseg,
razporeditev po prostoru, opremljenost…) in drugih, za zeleni sistem
relevantnih odprtih prostorov v naselju, stanje njihovih medsebojnih
povezav in dostopnosti znotraj naselja in v njegovo zaledje),
vrednotenje stanja: na podlagi pregleda evidence javnih odprtih
površin naselja, analize preskrbljenosti z zelenimi površinami v
posameznih delih naselja v povezavi s starostno strukturo
prebivalstva, , analize omrežja zelenih površin oz. povezav z vidika
(ne)sklenjenosti povezav, kakovost obstoječih javnih zelenih površin
in njihove dostopnosti za prebivalce),
opredelitev prostorskih problemov in potencialov: pripravi se
problemska analiza, ki vključuje okoljske usmeritve (okoljska
problematika posameznih delov naselja) in usmeritve za zagotavljanje
javnega zdravja (za spodbujanje gibanja na prostem).

▪

▪

▪

▪

Opredelijo ustrezna izhodišča za obravnavo vseh vidikov zelenega
sistema na ravni obravnavanega naselja (socialni, ekološki,
morfološki, ekonomski), ki se navežejo tudi na analizo potreb in vizijo
razvoja naselja.
Analizira fizično strukturo naselja, kar vključuje odnos med grajenim
in odprtim prostorom ter fizične prvine odprtega prostora.
Analizira tipološko členitev zelenih površin in drugih, za zeleni sistem
relevantnih odprtih prostorov ter njihove funkcije v naselju.
Analizira prostor naselja glede stanja okolja, ki vključuje vidike
okoljskih preobremenitev: onesnaženj zaradi emisij in hrupa,
toplotnih otokov drugih negativnih vplivov na bivalno okolje v
posameznih delih naselja (npr. hrup, pojav toplotnih otokov,
prevetrenost) z vidika možnih ukrepov za izboljšanjem stanja z
načrtovanjem zelenega sistema (npr. zagotavljanje večjega deleža
zelenih površin in naravnih prvin glede na zaznane okoljske
problematike)
Analizira stanje, potrebe in možnosti navezovanja naselja na širši
prostor: z vidikov povezovanja zelenega sistema naselja (območja UZ)
v okoliški prostor in glede na pomembnost povezovanja posameznih
elementov krajine v urbanem prostoru z okoliško krajino (tako
pomensko, morfološko kot krajinsko-ekološko in rekreacijskofunkcionalno).
Notranji prostor naselja se vrednoti z vidika morfološke vloge
krajinskih elementov v strukturi naselja (prepoznavnost naravnih
značilnosti – topografskih, vodnih, vegetacijskih itd.) ter njihovega
pomena (povezovanje, zaokroževanje, členjenje, vodenje po prostoru
ipd.).
Opredeli se tipologija obstoječih zelenih površin (povezava z evidenco
zelenih površin naselja), ter druge, za zeleni sistem relevantne odprte
prostore, njihova razmeščenost znotraj naselja in navezava na druge
urbane prostore ter zaledje5.
Analizira se prisotnost zelenih površin v različnih delih naselja z
vidikov preskrbljenost naselja z zelenimi površinami, ki vključuje
ne/enakomernost razporejenosti zelenih površin za uporabo
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prebivalcev (glede na gostoto poselitve in prisotnost posameznih
tipov površin), njihovo količino, velikost oz. razsežnost (s strokovno
oceno ustreznosti zmogljivosti glede na zagotavljanje pričakovanih
funkcij) ter povezanost (tudi z drugimi, za zeleni sistem relevantnimi
odprtimi prostori) v omrežje.
Analizira se stanje javne dostopnosti zelenih površin in drugih za
zeleni sistem relevantnih odprtih prostorov (zagotavljanje
univerzalne dostopnosti in inkluzivnosti).
Analizira in ovrednoti se vlogo, odnose, hierarhijo obstoječih zelenih
površin in drugih relevantnih odprtih prostorov ter stopnjo in
ustreznost njihove povezanosti v funkcionalno in ekološko omrežje.
Analizira se stanje glede količine in kakovosti posameznih tipov javnih
zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov kot tudi kakovost
njihovih posameznih ureditev in prvin (npr. stanje otroških igrišč,
stanje drevoredov, ipd.). Pri uporabi podatkov iz evidenc se preveri
njihovo aktualnost. Kot izhodišče za oceno se uporabi splošna
priporočila za posamezne tipe zelenih površin6.

Testni primer – Škofja Loka *
Škofja Loka leži ob sotočju Poljanske in Selške Sore, na prehodu
Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja v Sorško polje - na stiku hribovja
in nižinskega sveta. Značilnosti širšega prostorskega konteksta so gozdnati
hriboviti predeli in obdelane doline ob vodotokih na zahodu in jugu ter
obsežen kmetijski svet z območji nižinskega gozda na vzhodu. Urbana
struktura mesta ima slabše izražene odprte javne površine. Zelene
površine se večinoma pojavljajo kot ostanki nepozidanih površin na
območjih poplavljanja Sore, zeleni prostori znotraj sosesk ali ob
izobraževalnih ustanovah.
Problemi
Glede na bodoči prostorski razvoj mesta Škofja Loka je nujna obravnava
zelenega sistema za doseganje ustrezne bivanjske in okoljske kakovosti v
mestu in njegove podobe. Zelene površine in druge, za zeleni sistem
pomembne odprte prostore znotraj mesta je potrebno obravnavati v
povezanem omrežju, robne dele pa obravnavati kot stična območja z
okoliško krajino. Znotraj mesta se pojavljajo javne zelene površine kot
manjša območja, ki prostorsko niso enakomerno razmeščena, njihova
ureditev in oprema pa je pomanjkljiva Nekatere od teh površin niso
vzdrževane in zato tudi neprimerne za uporabo. Velika pomanjkljivost
mesta je odsotnost mestnega parka, osrednje večnamenske parkovne
površine, namenjene vsem. Večina javnih zelenih površin je v slabšem
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stanju in so potrebne prenove, nekatere pa zaradi neurejenosti ne
zagotavljajo vseh potencialnih funkcij (predvsem obvodne površine).
V analizi je ugotovljeno, da je v mestu bistveno več površin za motorni
promet, kot urejenih zelenih površin, trgov in drugih peš površin,
namenjenih pešcem. Površin za pešce je petkrat manj kot površin za
motorizirane uporabnike odprtega prostora.7 Znotraj naselja primanjkuje
vzpostavljenih zelenih povezovalnih potez, še posebej v vzhodnem delu
mesta, v smeri V-Z. Potrebno je preprečevanje gradnje stavb v
neposredni bližini vodotokov, ki predstavljajo ključne zelene koridorje v
mestu. V severnem delu mesta je zaznano pomanjkanje urejenih zelenih
površin in rekreativnih povezav, stremi se k vzpostavitvi ustreznega števila
javnih zelenih površin ter povezav v zaledje - odprto kmetijsko območje
na V in gozdnato območje na Z. Potrebna je tudi opredelitev robov naselja
in določitev izhodišč v rekreacijsko zaledje mesta. Prostorsko zgoščeno
industrijsko območje nima večjih vmesnih zelenih členitev, njegovi robni
deli, ki se navezujejo na eni strani na odprto krajino ter vključujejo tudi
manjši poselitveni del, pa nimajo vzpostavljenih členitvenih/robnih
zelenih barier.
Drevoredne poteze v mestu so dokaj redke, predvsem se pojavljajo kot
nepovezani deli nekoč zasnovanih daljših potez. Ob novo načrtovanih
ureditvah prometnic se drevoredi ne pojavljajo, potrebne so preveritve za
ponovne/dodatne vzpostavitve drevoredov. Opazno je pomanjkljivo
vzdrževanje dreves in neprimerno obrezovanje.
Potenciali
Za vzpostavitev zelenega sistema mesta imajo ključni pomen zeleni klini,
ki se zajedajo v mesto, vodotoki ter (zaradi pozidave) manj izražene
povezave med hribovitim delom in nižinskimi gozdnimi površinami na
vzhodu. Potencial vzpostavljanja prostorskih povezav v širšem prostoru je
ohranjanje koridorjev vodotokov in večjih zelenih površin v naselju ter
obstoječih zaplat gozda kot stopalnih kamnov do večjih gozdnatih območij
(upoštevanje principov krajinske ekologije oz. zelene infrastrukture).
Analiza namreč ugotavlja, da je z zelenimi površinami manj preskrbljen
vzhodni del naselja.

zelene površine predstavljata Kamnitnik ter območje Puštala, ki se
povezujeta v zaledje. Velik ekološki pomen imajo obvodne površine, ki
tvorijo rekreacijske površine na zahodu ter v središču mesta (z naravnim
kopališčem), v vzhodnem delu mesta pa potoki oz. povezave v smeri S-J.
Glede na grajeno strukturo in širjenje naselja je zaznano pomanjkanje
zelenih povezav v vzhodnem delu mesta, predvsem v smeri V-Z. V tem,
vzhodnem delu se obstoječe gozdne zaplate se vrednoti kot pomembne
gradnike krajine tega dela mesta.
Športno-rekreacijske površine in objekti v Škofji Loki obsegajo športne
parke, teniška igrišča, večnamenska športna igrišča, balinišča, naravno
plezalno steno Kamnitnik, nogometna igrišča, strelišča, bazen CSS,
odbojkarsko igrišče na mivki ipd. Potencial športno rekreacijskih površin
izven središča mesta je na ob Sori (Vincarje) ter v navezavah z zelenimi
klini (severno gozdnato območje). Manj ustrezno so urejene povezave
med posameznimi območji, pomembnimi za rekreacijo, potrebna je
preveritev ureditve dodatnih prehodov čez vodotoke (Sora) in železniško
progo za namen vzpostavitve ustreznih povezav in osnovanja omrežja
rekreacijskih poti. Obstoječe zelene površine v mestu, prek katerih
potekajo pešpoti, predstavljajo potencial za razširitev in povezavo v
omrežje.
Drevorede in soliterje v mestu bi bilo smiselno ponovno vzpostaviti (z
nadgradnjo nekdanjih in urejanjem novih) ter z ustreznim načrtovanjem
povezati v celosten sistem, hkrati pa pri umeščanju vegetacijskih mas
upoštevati vedutne koridorje. S ključnimi ureditvami se doprinese tako k
izboljšanju identitete, kot tudi privlačnosti za uporabo poti - hodljivosti
mesta.
* Ker gre pri analizi prostora za oblikovanje zelenega sistema za večje
število vsebinsko raznolikih analiz (površine, tipologija, oddaljenosti,
povezljivost, kakovostne ocene, vrednotenje povezav in prvin), jih v tem
gradivu za primer Škofje Loke povzemamo le tekstualno.

Ključne odprte, zelene in rekreacijske površine, ki tvorijo mestno
strukturo Škofje loke so: grajski grič z zaledjem Škofjeloškega hribovja,
Polhograjsko hribovje in grič Kamnitnik, ki se nadaljuje v gozdnato zaledje
ter koridorji rek in potokov - Sora s pritoki, Suha ter Žabnica. Znotraj
grajene strukture zajemajo zelene površine območje nunskega vrta ob
starem mestnem jedru ter še nekaj manjših površin (lokalni parki, igrišča,
zelene površine ob javnih stavbah itd.). Del teh dejansko niso zelene
površine, saj je raba na njih drugačna8. Velik potencial osrednje mestne
8 Hudoklin A., Hodljivost mesta, primer škofje loke, magistrska naloga, Univerza v Ljubljani,

2019
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Sliki 2.7.1 in 2.7.2: Del analize: Inventarizacija zelenih površin po namenski rabi Z) po obstoječem OPN (prikaz nujnosti celostne sistemske obravnave) in Analiza obstoječih drevoredov (vir: Hudoklin A., Hodljivost mesta, primer škofje
loke, magistrska naloga, Univerza v Ljubljani, 2019)

Zasnova
Zasnova zelenega sistema temelji na prepoznanih značilnostih prostora
(analizi stanja), poznavanju demografije, potreb prebivalcev in lokalnih
družbeno-gospodarskih razmer ter opredelitvi prostorskih problemov in
potencialov (vrednotenje z vidika vizije razvoja naselja). Ker se zeleni
sistem sistemom zagotavlja povezljivost zelenih površin in drugih odprtih
prostorov, ki zagotavljajo funkcije zelenega sistema, se načrtuje po
posameznih vsebinskih tematikah.

Priporočila
Načrt zelenega sistema vključuje:
▪ Zasnovo zelenega sistema, ki prikazuje ključne sestavine zelenega
sistema; izpostavljen je jasen koncept, prikaz medsebojne
povezljivosti za zeleni sistem najpomembnejših prostorov, njihovo
navezavo na zaledje in pomembnejša omrežja.
▪ Zasnovo za aktivni življenjski slog, ki obravnava preskrbljenost
naselja s tipi prostorov za aktivni življenjski slog (predvsem rekreacijo
ter aktivno mobilnost) in opredeljuje ukrepe za izboljšanje stanja
okolja v teh prostorih).
▪ Tipologijo zelenih površin in njihovo povezavo z drugimi odprtimi
prostori, ki opredeljuje posamezne tipe zelenih površin ter druge
pomembnejše, za zeleni sistem relevantne prostore ter podaja
izhodišča in podrobnejše usmeritev za posamezne tipe prostorov ter
druge prvine).

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

V primeru potrebe po dodatnih obrazložitvah vsebine zelenega sistema
ali posebej izpostavljenih problematikah (npr. okoljski problemi, izguba
identitete, izboljšanje prepoznavnosti naselja) se lahko zelen sistem
dopolni še z dodatnimi, enakovrednimi tematskimi vsebinami kot sta npr.:
▪ Zasnova za ekološko ravnotežje in biotsko pestrost, ki se izrecno
nanaša na vidike okolja in narave v naselju z namenom izboljšanja
stanja okolja, blaženja temperaturnih ekstremov, zmanjševanja
poplavne ogroženosti in erozije, izboljšanje biotske pestrosti in stanja
habitatov, itd. Opredeljuje različne tipe površin ter drugih ureditev
(npr. ozelenjene strehe in stene), ki se v naselju predvidijo z namenom
zagotavljanja določenih ekosistemskih storitev in na naravi temelječih
rešitev (nature based solutions) ter opredeljuje usmeritve za
posamezne dele naselja. V okviru zasnove se podrobneje obravnava
zeleno infrastrukturo (fizične strukture, ki so nosilci ekoloških funkcij).
▪ Morfološka zasnova krajine v urbanem prostoru, ki podrobnejše
obravnava – ključne vidne kakovosti in oblikovne elemente in
zgradbo krajine v povezavi s prepoznavnostjo in podobo naselja (npr.
opredelitev vedutnih kakovosti, robov, stičnih oz. ločitvenih pasov,
posebnih in povezovalnih gradnikov ipd). Obravnava volumenska
razmerja, velikost in merilo, usmerjenost, obliko in druge pomembne
pojavne značilnosti krajinskih prvin v urbanem prostoru (npr. velikost
in oblika zelenih površin glede na okoliško zazidavo, prostorske
sekvence vodotokov, sklenjenost drevorednih potez, višina in
volumen drevesnih krošenj glede na prostorski kontekst, umeščenost
soliterjev, usmerjenost in oblikovanje teras ipd.)

1. Zasnova zelenega sistema
V sklopu zasnove zelenega sistema se opredeli vizija, varstveni in razvojni
cilji in prednostne naloge, ki vključujejo obravnavo vseh vidikov zelenega
sistema na ravni obravnavanega naselja in vključujejo načelo enakomerne
preskrbljenosti naselja z zelenimi površinami in ključnimi povezavami med
njimi. Usmeritve opredelijo konceptualno jasno zasnovo zelenega sistema
(koncept, povezljivost v omrežje itd.) in se vežejo na posamezne elemente
zelenega sistema ter konkretna območja/dele v prostoru, odvisno od
velikosti in tipa naselja ter kompleksnosti in podrobnosti obravnave.
Opredelijo se usmerite, ki se nanašajo na:
▪ enakomerno preskrbljenost naselja z zelenimi površinami,
▪ (javno) dostopnost zelenih površin,
▪ uravnoteženo razmestitev oz. razporejenost zelenih površin v naselju,
▪ povezanost in zveznost zelenih površin znotraj naselja in z zaledjem.
Opredeli se elemente zelenega sistema, kot so:
▪ območja zelenega sistema (večje strnjene površine različnih funkcij in
tipov in njihovo navezavo na okoliški prostor),
▪ območja z režimom zelenega sistema, ki prikazujejo/prekrivajo dele
naselja, kjer se z načrtovanjem/gradnjo prednostno povečuje delež
zelenih površin in uporaba naravnih prvin (tudi na zasebnih površinah
(posebna določila o pogojih gradnje) in/ali varuje obstoječe kakovosti
in značilnosti krajine v urbanem prostoru,
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linijske elemente (poteze, koridorje obvodnih potez, rekreacijske
povezave, druge povezovalne in členitvene poteze, navezave na
zaledje),
točkovne elemente (programske točke v odprtem prostoru, lahko tudi
pomembnejše tipe zelenih površin manjših prostorskih razsežnosti).

▪

Za posamezne elemente zelenega sistema se opredeli podrobnejše
usmeritve (za konkretni prostor, npr. določeni zeleni klin, določeni del
naselja).

▪

▪

▪

V skladu s prostorskim in družbenim kontekstom se opredelijo minimalni
standardi in priporočila9 (npr. delež zelenih površin v urbanem delu
naselja na prebivalca, število in velikost lokalnih parkov v naselju ali
posameznem delu naselja, zasaditev drevoredov ob vstopni oseh v naselje
itd.). Osnuje se podrobna tipologija zelenih površin obravnavanega
naselja (v zasnovi zelenega sistema, ki prikazuje koncept, se poudari
najpomembnejše tipe), ki se prilagodi glede na želeno stanje in konkretni
prostor (večje ali manjše naselje) nujno pa v takem obsegu, da se z njimi
zagotavlja sočasno čim več funkcij. V tekstualnem delu naj zasnova
zelenega sistema opredeli ključne prioritete razvoja zelenega sistema, ki
se vključijo v akcijski program UZ.

▪

Kartografsko se prikaže elemente, ki se ohranjajo in vzdržujejo v
obstoječem stanju, območja, ki se prenavljajo ter razvojna območja novih
ureditev zelenih površin. Kartografski prikaz je osnova za določevanje
lokacij in velikosti oz. razsežnosti ključnih elementov zelenega sistema.

Grafični prikazi
Za namen ponazoritve zasnove zelenega sistema se pripravi konceptualne
- shematske prikaze (na primer koncept ključnih elementov zelenega
sistema, koncept omrežja parkov ter drugih pomembnih tipov odprtega
prostora, koncept ključnih povezav v naselju in sistema vpenjanja v širše
merilo (regionalni zeleni sistem).
Kartografski prikaz zasnove zelenega sistema je obvezna sestavina UZ in
prikazuje ključne elemente zelenega sistema, omrežje zelenih površin,
njihovo medsebojno povezljivost in navezavo na zaledje. Prikaz se pripravi
na ustrezni kartografski podlagi. Merilo zasnove ustreza merilu UZ oz. se
prilagaja glede na željen prikaz tematike. Prikaz zasnove zelenega sistema
opredeljuje:
▪ ključne morfološke in ekološke elemente zelenega sistema kot na
primer zeleni klin, zeleni obroč, vodne in obvodne površine,
izpostavljen relief, koridorji in pasovi, členitvene poteze, zaledje
zelenega sistema,
▪ programske elemente zelenega sistema kot na primer igrišča, urbana
obrežja, območja rekreacije, mestni park, lokalni park, razgledišča,
aleje itd.,
9

Kot izhodišče se upoštevajo minimalni splošni standardi opredeljeni v priročniku Zeleni
sistem v mestih in naseljih; Usmerjanje razvoja zelenih površin, 2020 (npr.: vsako
mesto mora imeti vsaj en mestni park, vsem prebivalcem naselja je treba zagotoviti
enakovredne možnosti dostopa do ozelenjenega, javno dostopnega, oblikovanega
odprtega prostora v razdalji do 300m oz. 5 minut hoje).

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

razporejenost (najpomembnejših) tipov zelenih površin, ki
zagotavljajo vsakdanjo uporabo za kakovost bivanja (otroška igrišča,
lokalni parki itd.) tudi v povezavi z družbeno infrastrukturo (npr. šole,
vrtci, ipd.),
najpomembnejše povezave (npr. rekreacijske povezave, krožne poti,
sprehajališča, promenade, povezave v zaledje),
območja z režimi zelenega sistema, ki prekrivajo dele naselja, kjer se:
skozi proces gradnje prednostno načrtuje večji delež zelenih površin
in uporaba naravnih prvin kot ukrep za izboljšanje stanja okolja (t.i.
območja urejanja z režimom zelenega sistema); in /ali varuje
obstoječe kakovosti in značilnosti mestne krajine oz. krajine v
urbanem prostoru (t.i. območja z režimom zelenega sistema
ohranjanja prostorskih kakovosti).
drugi elementi, na primer osi drevoredov, soliterna drevesa,
prostorski poudarki ipd.

Slika 2.7.3: Primer parkovnega omrežja in pomembnih povezav (vir: OPN
MOL, 2018)

Slika 2.7.4: Primer koncepta zelenih klinov in medsebojnih povezav (vir:
OPN MOL, 2018)

10

Zeleni sistem v mestih in naseljih; Usmerjanje razvoja zelenih površin, 2020

11

Skladno s pravilnikom o pripravi OPN.

Podrobnejše usmeritve za izvedbeni nivo
Za vključevanje vsebin v izvedbene prostorske akte se skladno s splošnimi
smernicami10 določijo
območja zelenih površin kot območja
podrobnejših namenskih rab (npr. površina za oddih, rekreacijo in šport,
površine za parke, pokopališča, vrtičke in druge urejene zelene površine),
kot tudi območja drugih namenskih rab, ki vključujejo zelene površine
(npr. območja stanovanj, centralne dejavnosti), območja drugih
namenskih rab, ki so v so-uporabi kot zelene površine (gozd, kmetijstvo
vode) in posamezne dele naselja za katere je z vidikov zelenega sistema
potrebno pripraviti podrobnejše usmeritve. Usmeritve se pripravijo za
različne tipe zelenih površin, ki so tako zelene površine v namenski rabi
Z11 kot tudi zelene površine v drugih namenskih rabah, v povezavi s
stavbami in zelene površine v okviru drugih vsebin (npr. promet, območja
posebnih vrednosti).
Prostorske vsebine prikazov na strateški ravni se prenesejo na
podrobnejšo raven načrtovanja, pri čemer se upoštevajo regulacijski
elementi zelenega sistema, ki določajo prilagoditev gradnje ali druge
usmeritve glede prostorskih ureditev:
▪ območja z režimom zelenega sistema (povečan delež zelenih površin
in/ali krajinskih prvin),

Sli
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območja z režimom multifunkcionalnega urejanja in sočasne rabe
(omogočanje rekreacijske rabe),
območja sklenjenih zelenih površin (zagotavljanje večjih skupnih
površin predvsem v soseskah),
zelene členitvene poteze (oblikovanje stičnih območij, robov, barier),
zelene povezovalne poteze (koridorji povezav, pasovi ipd.),
osi drevoredov.

2. Zasnova za aktivni življenjski slog (podpora javnemu zdravju)
Ključnega pomena za kakovost bivanja v naseljih je zagotavljanje omrežja
zelenih površin v povezavi z drugimi, za zeleni sistem relevantnimi
odprtimi prostori za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga12 in s tem
krepitve zdravja prebivalcev.
Poudarjeno socialno funkcijo (glede na uporabo zunanjih prostorov),
povezano z doživljanjem zunanjega okolja (stik z naravo) se prikazuje kot
tematsko vsebino celovite zasnove zelenega sistema. Tematska vsebina
prednostno obravnava prostorske pogoje za izvajanje aktivnega
udejstvovanja v zunanjem prostoru. V zasnovi se prikažejo prostori in
povezave, ki omogočajo izvajanje dejavnosti, vezanih na:
▪ sklenjene prostore (izvajanje prostorsko zgoščenih dejavnosti),
▪ prostorske razdalje (izvajanje daljinskih dejavnosti),
▪ vsakodnevno mobilnost (vsakodnevno opravljanje poti).

Vsebina UZ
V zasnovi se prikazujejo zelene površine in druge, za zeleni sistem
relevantne odprte prostore, ki so v medsebojnem povezovalnem odnosu
ter ustrezajo zadovoljevanju potreb po aktivnemu udejstvovanju na
prostem. Zasnova prikazuje tako območja (rekreacijske površine, parki
itd.) kot linijske poteze (rekreacijske povezave) ter njihovo povezanost v
omrežje. Usmeritve temeljijo na lokalnih prostorskih značilnostih in
opredeljujejo značaj ureditev (npr. ozelenjena sprehajališča itd.).
Podporo javnemu zdravju v naseljih se zagotavlja tudi skozi vidik
vzpostavljanja oz. zagotavljanja kakovostnega okolja, zato se poleg
uporabe prostora obravnava tudi različne dejavnike, ki lahko vplivajo na
izvajanje dejavnosti na prostem (npr. vplivi industrije, prometa itd.).
Priporočila se vežejo tudi na zagotavljanje kakovost ustreznih prostorov
za rekreacijo in druge dejavnosti (npr. vzpostavitev zelenih barier ob
poteh).
Opisno in grafično se opredelijo:
▪ programska območja (večfunkcijske površine npr. rekreacijska
območja, parki, gozdovi s poudarjeno rekreacijsko funkcijo ipd.),
▪ programske točke13 (kjer je poudarjena neka specifična dejavnost,
npr. igrišča, rekreacijske točke, kulturne točke, kopališča, spomeniki,
razgledišča ipd.),
▪ povezave lokalnega pomena - med programskimi točkami z lokalnimi
središči in med lokalnimi središči (poti, promenade, aleje, obvodne
poteze ipd.),
▪ rekreacijske povezave lokalnega pomena (rekreacijske zanke, krožne
poti, poti z večjim doživljajskim potencialom ipd.) ter tematske poti
(med tematskimi programskimi točkami),
▪ povezave širšega pomena – regijske, državne (npr.
nacionalne/evropske/regijske poti ipd.).
Kartografsko se prikaže prostore in povezave, ki se ohranjajo in vzdržujejo
v obstoječem stanju, območja, ki se prenavljajo ter razvojna območja
novih ureditev.
Konkretne usmeritve se vežejo na posamezna območja v povezavi z
drugimi dejavnostmi v prostoru (obstoječe površine, namenjene
aktivnostim in razvojna območja) in na prostorske povezave oz. omrežje
(umeščanje v prostor, prostorske značilnosti, opremljenost itd.).
Upoštevajo se splošne usmeritve14.

Slika 2.7.5: Zasnova zelenega sistema Mestne občine Ljubljana (vir: SPN
MOL, 2018)
12

Aktiven življenjski slog pomeni način življenja, ki vključuje dovolj telesne aktivnosti za
doseganje koristi za zdravje. Ključnega pomena za zdravje je stik z naravo. Med
telesnimi aktivnostmi so poleg namenske vadbe (rekreacije) pomembne tudi druge
vsakodnevne dejavnosti npr. aktivni način opravljanja vsakodnevnih poti (hoja,
kolesarjenje itd.).

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

13

Programske točke so lahko povezane tudi z omrežjem družbene infrastrukture (npr.
šole, vrtci, kulturne dejavnosti, ipd.)

14

Glej: Ven za zdravje, 2019 in Zeleni sistem v mestih in naseljih; Usmerjanje razvoja
zelenih površin, 2020

3. Tipologija zelenih površin in povezava z drugimi odprtimi
prostori
Opredeli se podrobna tipologija zelenih površin, ki izhaja iz vloge,
namena, funkcije in prostorskih značilnosti zelenih površin ter njihove
vloge v zelenem sistemu. Tipologija zelenih površin obravnavanega
naselja se prilagodi glede na želeno stanje in konkretni prostor, nujno pa
v takem obsegu, da se z njimi zagotavlja vse ključne funkcije zelenega
sistema. Tipologijo se lahko nadgradi s tipi drugih odprtih površin in
omrežjem družbene infrastrukture.
Tipi zelenih površin se lahko razvrstijo v štiri skupine:
▪ zelene površine samostojnega značaja (kot namenska raba za zelene
površine (Z) med katere se uvrščajo npr. površine za oddih, rekreacijo
in šport, površine za parke, pokopališča, vrtički in druge urejene
zelene površine),
▪ zelene površine v povezavi s stavbami (v drugih podrobnejših
namenskih rabah rabe stavbnih zemljišč – stanovanjska območja,
območja centralnih dejavnosti itd.),
▪ zelene površine v okviru primarnih rab (gozd, kmetijske površine,
vode) in
▪ zelene površine oz. ozelenjeni prostori ali ureditve v okviru drugih
vsebin.
Tipologija zelenih površin obsega15:
▪ Parke (mestni parki, lokalni parki, parkovne poteze ipd.): so
samostojna območja javnega odprtega prostora naselja, namenjena
najširšemu krogu uporabnikov. Parki so kompleksni krajinskoarhitekturni objekti visoke doživljajske vrednosti, ki vključujejo
raznolike prvine, kot so vegetacija, vodni motivi ter odprte tratne
površine, poti, ploščadi in ureditve za druženje, igro in telesno
aktivnost ter obeležja, grajene strukture in podobno. V naselju je
pomembna enakovredna preskrbljenost s parki, tako da imajo vsi
prebivalci zagotovljen enakovreden in varen dostop do ustrezno
urejenih, obsežnih, kakovostno oblikovanih, opremljenih in
vzdrževanih parkovnih površin. Vsako mesto ali večje urbano naselje
naj ima vsaj en mestni park.
▪ Javna igrišča za otroke in mladostnike: so posebej zasnovani javno
dostopni odprti prostori za igro in druženje, ki zagotavljajo varne
pogoje za gibanje in odraščanje. Lahko so samostojna območja ali pa
so vključena v druge tipe zelenih površin. Otroška igrišča so obvezna
ureditev v parkih, stanovanjskih območjih ter območjih vrtcev in šol.
15

Glej: Zeleni sistem v mestih in naseljih; Usmerjanje razvoja zelenih površin, 2020
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

Poseben poudarek je na ustrezni opremljenosti, ugodnih
mikroklimatskih pogojih in varnosti, vključujejo naj čim več naravnih
prvin.
Rekreacijska območja: so obsežnejša območja s prevladujočimi
krajinskimi značilnostmi, ki služijo prebivalcem za rekreacijo, oddih in
prosti čas. Lahko so načrtovana posebej ali pa kot (pre)ureditev
obstoječih krajinsko privlačnih območjih (mestnih gozdov, vodnih
obrežij, kmetijske krajine) in lahko vključujejo tudi infrastrukturo za
potrebe športa na prostem (brez gradnje pokritih športnih objektov
in obsežnejših tlakovanih površin). Pogosto se navezujejo na naravno
zaledje naselja, bolj kompleksna in večja območja pa imajo lahko
pomembno vlogo tudi v regiji.
Športno-rekreacijske parki: so območja, posebej urejena in
opremljena za šport in rekreacijo na prostem (običajno več
raznovrstnih športno-rekreacijskih dejavnosti), z odprtimi športnimi
igrišči, manjšimi športnimi objekti ter večjim deležem zelenih površin.
Območja vrtičkov in skupnostni vrtovi: so namensko urejena
območja, namenjena vrtnarjenju lokalnih prebivalcev, Zasnovana so
kot območja najemnih vrtičkov z ločenimi parcelami in skupno javno
površino ali kot skupnostni vrtovi z ureditvami za vrtnarjenje in druge
prostočasne dejavnosti. Pogosto se ta krajinsko urejena območja
urejajo v povezavi z rekreacijskimi in parkovnimi površinami ali z
območji urbane kmetijske rabe.
Pokopališča: so poseben tip javnih zelenih površin specifičnih funkcij
(komunalnega značaja) s pomembno kulturno, simbolno in
morfološko vrednostjo ter posebnim režimom rabe in upravljanja
(pokopališki red). Glede na prostorski značaj so zelene površine z
večjim ali manjšim deležem naravnih prvin (parkovna/gozdna ali
klasična pokopališča).
Tematski parki: imajo značaj zelene površine a praviloma eno
prepoznavno vodilno temo oziroma dejavnost (npr. služijo v kulturni
namen, za znanstveno delo, vzgojo in izobraževanje, rekreacijo,
sprostitev in zabavo, estetsko doživljanje itd) in so javno dostopni s
posebnim režimom. To so lahko botanični vrtovi, zoološki vrtovi,
arboretumi, spominski parki, tematski igralni parki, adrenalinski parki,
parki z razstavnim značajem, vodni parki, spominski parki, igrišča za
golf in podobno.
Zelene členitvene in povezovalne poteze: so linijske poteze sklenjenih
zelenih površin ali pasov naravnih prvin, ki jih imenujemo zeleni
pasovi, varstveni pasovi ali tamponska območja (ločevalne oziroma
»buffer« cone) ipd. ter tudi vegetacijske bariere. Lahko so obvodne
površine, drevoredi in druge zelene poteze (npr. ob infrastrukturnih
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objektih) ter zeleni pasovi ali zasaditve med posameznimi rabami,
grajenimi območji, soseskami ipd.
Zelene površine v stanovanjskih območjih: gre raznolike zelene
površine: od zasebnega vrta ob enostanovanjski gradnji, skupnih,
javnih in poljavnih površin v okviru stanovanjskih območij do javnih in
poljavnih zelenih površin, stanovanjske krajine v soseskah oziroma
območjih z večstanovanjskimi stavbami. Ti tipi se običajno ne
opredeljujejo z namensko rabo Z (zelene površine) ampak v okviru
podrobnejših pravil za načrtovanje namenske rabe S (območja
stanovanj) in posameznih EUP (neposredno povezane z izvedbeno
regulacijo, s katero se določa tudi faktor zazidanosti, faktor odprtih
bivalnih površin in delež raščenega terena.
Zelene površine ob stavbah s programom: se neposredno povezujejo
z vsebino in funkcijo stavb, in so na primer: območja zunanjih
prostorov šol in vrtcev, domov za starejše občane, zdravstvenih
ustanov, drugih javnih stavbah kot so občine, upravne enote,
knjižnice. To so tudi zelene površine v sklopu trgovskih in poslovnih
središč, v sklopu območij za turizem ter ob industrijskih stavbah in v
sklopu obrtnih con ter druga namensko urejena območja javnega
odprtega prostora ob različnih tipih stavb, ki imajo večji delež
naravnih prvin ter prepoznavno celovitost, oblikovanost in
zaključenost prostora.
Vodne in obvodne ureditve: so vse obvodne ureditve, ki jih kot
samostojni tip opredeljujemo takrat, kadar niso urejene v sklopu
parkovnih potez. Njihovo urejanje mora omogočati javno dostopnost
vodnih površin, ustrezno ekološko ravnovesje območja ter v zasnovo
vključevati vodnogospodarske ukrepe.
Mestni gozdovi ali gozdovi s poudarjeno rekreacijsko funkcijo: so
gozdovi (pogosto, a ne nujno v lasti naselja) s poudarjeno rekreacijsko
funkcijo oz. značajem in lego in dostopnostjo, ki jih dela še posebno
privlačne za prostočasne aktivnosti. Namenjeni so predvsem oblikam
rekreacije, ki ne potrebujejo izgradnje večjih oziroma posebnih
infrastrukturnih objektov. V okviru načrtovanja se jih opredeli kot del
zelenega sistema in jim določi javno dostopnost ter izhodišča za
urejanje in upravljanje.
Kmetijska območja s poudarjeno rekreacijsko funkcijo: so
multifunkcionalna območja urbanega kmetijstva znotraj ali ob robu
naselja, ki imajo zaradi bližine naselja velik pomen za lokalno
samooskrbo, hkrati pa zaradi svojih krajinskih značilnosti tudi za
privlačnost za rekreacijo prebivalcev. Ta poteka običajno po obstoječi
infrastrukturi (npr. po poljskih prometnicah), lahko pa tudi po
površinah - v zimskem času.

▪

▪

▪

Zeleni prostori v povezavi s prometnimi ureditvami: navadno
obsegajo krajinske ureditve odprtih prostorov prometne
infrastrukture in drugih grajenih javnih odprtih prostorov (trgi,
območja za pešce, ureditve ob peš in kolesarskih povezavah, ureditve
ulic in cest, križišč, ureditve parkirišč itn.). Ureditve prostorov z
vključevanjem naravnih prvin zagotavljajo varnost (členitveni pasovi),
udobnost (senčenje), imajo poseben reprezentativni značaj (npr.
drevoredi, soliterji, vodni motivi) ali ekološki pomen (npr. ulične
retenzijske površine - rain gardens).
Zelene površine posebne naravne in kulturne vrednosti: so prostori
posebnih naravnih in ekoloških vrednosti znotraj naselij, ki so
prostorsko zaključena in imajo poseben pomen iz ekoloških in
morfoloških vidikov, ter območja, ki so zavarovana kot kulturna
dediščina (npr. pri dvorcih, gradovih), večja območja krajinske
dediščine, če segajo v urbani prostor (npr. izjemne krajine), pa tudi
taka, ki so v lokalnem kontekstu prepoznana kot pomembna s
kulturnih, simbolnih, identitetnih, zgodovinskih ter reprezentativnih
vidikov.
Zelene strehe in vertikalna ozelenitev16: so ureditve z uporabo
naravnih prvin kot integralnega dela stavb, ki zagotavljajo določeni
(omejeni) del ekosistemskih storitev in so gradnik zelene
infrastrukture. Zelene strehe so lahko ekstenzivne (zasajene) ali
intenzivne (tudi uporabne), vertikalna ozelenitev so z vegetacijo
obrasle ali prekrite stene (fasadni element).

Zasnova tipologije zelenih površin prikazuje vse, za naselje opredeljene
tipe površin in tip njihove obravnave v usmeritvah. Zagotavljati mora
ustrezno raznolikost ter enakovredno dostopnost do različnih tipov javnih
zelenih površin v različnih delih naselja. Vsebinsko se zasnova s prikazom
tipov javnih zelenih površin (npr. omrežje parkov) lahko združi s prikazom
tipov drugih javnih odprtih prostorov (ki običajno tudi vključujejo naravne
prvine) kot zasnova javno dostopnega odprtega prostora.
Za vse tipe zelenih površin se pripravijo usmeritve, ki se nanašajo na:
ustrezno velikost, kakovost oblikovanja, varnost, vzdrževanje,
opremljenost, predvideno obiskanost, ustreznost za uporabo ter okoljsko
in ekološko vrednost posameznih tipov zelenih površin (upoštevajo se
tudi splošna priporočila). Splošne usmeritve po posameznih tipih se zaradi
prostorske specifike vsakega naselja, pojavnosti specifičnih krajinskih
prvin (voda, relief, vegetacija itd.) in predvidene uporabe prostorov
prilagodi za npr. za omrežje parkov, obrežja voda/vodotokov in obvodnih

16Zeleni

stavbni ovoj je ustvarjena zelena struktura - zeleni sistem vključuje poleg zelenih
površin tudi druge zelene in ustvarjene strukture v prostoru, ki se nanje navezujejo in
ki zagotavljajo uresničevanje socialnih, okoljskih, ekoloških, podnebnih, gospodarskih,
kulturnih, strukturnih in oblikovnih funkcij.
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ureditev, stanovanjske krajine itd. Podrobnejše usmeritve se lahko
navezujejo na konkretne prostore, območja in ureditve.

Testni primer – Škofja Loka
1. Zasnova zelenega sistema
V območju UZ Škofja Loka17 se zagotavlja prostorske pogoje za
zadovoljitev raznolikih potreb prebivalcev po športu, rekreaciji in drugih
prostočasnih dejavnostih. Pred spremembo namembnosti se varuje tiste
zelene površine in druge odprte prostore, ki so prepoznani kot bistveni za
zeleni sistem. Hkrati se z vzpostavitvijo novih izboljšuje ekološke in
funkcionalne povezave med prvinami zelenega sistema in njihovo
programsko dopolnjevanje.
Odprte, zelene in rekreacijske površine v mestnem središču so preko
zelenih klinov in koridorjev ob rekah povezane z zaledjem mesta.
Morfološka zasnova temelji na obstoječih reliefno poudarjenih zelenih
klinih na zahodu, jugu in severu (grajski grič z zaledjem Škofjeloškega
hribovja, Polhograjsko hribovje in grič Kamnitnik, ki se nadaljuje v
gozdnato zaledje), koridorji rek in potokov - Sora s pritoki, ter potoka Suha
ter Žabnica (v smer S-J). Ohranjajo se širši zeleni pasovi ter členitvene
poteze znotraj grajene strukture, npr. med Grencem in Trato in manjše
povezovalne poteze (promenade, drevoredi). Z urejanjem robov
strnjenega naselja in s prenavljanjem in zgoščevanjem mestnih struktur
se varujejo območja odprtega prostora.
Večje parkovne ureditve (grajsko območje in Kamnitnik ter območje
Puštal), ki se povezujejo z zelenimi klini, obvodne površine ter manjše
zelene površine znotraj naselja (lokalni parki, igrišča, zelene površine ob
javnih stavbah) se povežejo v sistem zelenih površin, ureja se povezanost
in dostopnost teh površin s pešpotmi.
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ureditve prostorov za igro otrok. Posamezna pomembnejša drevesa (tudi
v starem mestnem jedru) se ohranja in nadomešča. Ohranja se obstoječe
varovalne vegetacijske pasove.
Vzpostavi se krožna škofjeloška pot, osrednja povezovalna rekreacijska
os, urejena kot pešpot, ki vodi skozi ključne točke in povezuje različne
zelene površine (mestna parka, igrišča, programske točke, obvodne
površine) in je načrtovana v dveh zankah (krajša in daljša).
Usmeritve po posameznih območjih
Reliefno poudarjene in gozdnate kline se ohranja. Krepi se severni zeleni
klin, kjer se ureja nove parkovne površine, rekreacijske povezave preko
obvozne ceste (navezava na obstoječe programe, krajši in daljši poteki,
urejeni dostopi iz različnih delov mesta), ohranja se obstoječe gozdne
površine (zaplate in sklenjene površine). Zagotavlja se povezanost
mestnega parka Kamnitnik s severnim zelenim klinom.
Prednostno se ureja obvodne poteze, predvsem v zahodnem delu mesta
(rekreacijske površine ob Podlubniku) ter vzhodno od Puštala, na S strani
Sore (mestno sprehajališče). Večje športno rekreacijsko območje v
zahodnem delu, ob koridorju Sore (Podlubnik) je eno od razvojnih
območij, ki obsega tako parkovne kot odprte športne površine z navezavo
na obvodni prostor ter bližnji lokalni park z večjim otroškim igriščem in
vrtički.
V severnem delu naselja (Virmaše-Forme-vzhod) se ohranja nekatere
osrednje nepozidane zelene površine kot lokalne parke, vzpostavlja se
prečne povezave V-Z (kmetijska krajina - gozd). V območju VirmašeForme-zahod se z ureditvijo zelene površine vzpostavi zelena bariera med

obstoječo stanovanjsko zazidavo na S in trgovsko-poslovnim območjem
na J.
V vzhodnem delu mesta se ohranja vse zelene koridorje (S-J) in manjše
povezovalne poteze (V-Z) ter zaplate varovalnega gozda. Vzpostavlja se
nove zelene povezave, ki se z dostopnimi potmi vežejo na skupne zelene
površine (lokalne parke) znotraj grajenega tkiva. V območju proizvodne
cone Trata sever in Trata vzhod se vzpostavlja režim zelenega sistema.
Določila o načinih gradnje na zemljiščih z režimi zelenega sistema se
nanašajo na večji faktor zelenih površin in druga določila za stavbe (zelene
strehe, ozelenitev fasad).
Usmeritve za oblikovanje
Oblikovanje zelenih in drugih javnih odprtih površin znotraj historičnih
poselitvenih območij naj gradi na uporabi tipičnih elementov urbane
krajine. Za ureditve in prenovo pomembnejših zelenih površin in odprtih
prostorov (mestni park, športno-rekreacijsko območje, obvodna poteza
Sore itd.) se rešitve pridobi z izvedbo krajinsko-arhitekturnih projektnih
natečajev. Škofjeloška krožna pot kot osrednja rekreacijska mestna
povezava povezuje raznolike tipe prostorov, njena ureditev naj stremi k
enotnem oblikovnem jeziku (celostno oblikovanje). Glede na vizualno
izpostavljenost robov naselja in usmeritve o podobi kraja naj se opredeli
ustrezne ureditve robov glede na lokalni prostorski kontekst – npr.
vzpostavitev sadovnjakov kot stičnega območja naselja v severnem delu
(proti kmetijskim površinam na vzhodu), členitvene poteze ter
oblikovanje vegetacijskih barier ob industrijskih / proizvodnih območjih,
med temi območji ter poselitvijo in na stiku teh območij z okoliškim
kmetijskim prostorom ipd.

Pri prenovi grajenega tkiva in načrtovanju novih zazidanih območjih se
upošteva ustrezno preskrbljenost območij z javnimi zelenimi površinami,
predvsem lokalnimi parki, te se opredeli v območju Virmaše-Formevzhod in zahod ter predvidenem območju novega razvoja ob obvozni
cesti.
Z oblikovanjem uličnega in cestnega prostora se v strukturi mesta ohranja
(in na novo umešča) ključne mestne drevoredne poteze: ob Kidričevi cesti
skozi celo mesto, ob Šolski ulici oziroma ob glavni peš promenadi skozi
novejši del mestnega središča ter ob pomembnejši peš povezavi skozi
novo stanovanjsko pozidavo Kamnitnik in skozi območje Grenc s trgovskoposlovnim in turističnim programom. Drevored se predvidi ob novi
obvozni cesti. Znotraj mesta se ohranja vse zelene površine kot večje in
manjše (žepne) lokalne parke, ki se jih nameni javni rabi z možnostjo
17

Vir: UN Škofja Loka, Locus, 2017

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

Slika 2.7.7: Zasnova zelenega sistema Škofje Loke
Slika 2.7.6: Koncept zelenega sistema Škofje Loke

79

Zeleni sistem

Vsebina UZ

Slika 2.7.7: Zasnova zelenega sistema Škofje Loke
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

80

Zeleni sistem

Vsebina UZ

2. Zasnova za aktivni življenjski slog (podpora javnemu zdravju)
Zelene površine in rekreacijska območja ter povezave mesta Škofja Loka18
se za namen zagotavljanja ustrezne preskrbljenosti s prostori za gibanje in
zadrževanje na prostem medsebojno povežejo v celovito omrežje..
Sistem rekreacije mesta tvorijo območja znotraj in izven območja
poselitve (tudi v odprti krajini, preko kmetijskih in gozdnih površin v
zaledju mesta). Ključna povezovalna prvina, na katero se vežejo tudi
ureditve, so vodotoki s svojim obvodnim zelenim pasom. Obrežja se ureja
skladno z značajem območja v mestu (bolj/manj urbano) in na način, da
je omogočen prost dostop do vodotoka. Večji rekreacijski območji v
odprtem prostoru sta območji Gorajt in Kranclja, v samem središču mesta
pa Kamnitnik, kjer se ureja predvsem poti, razgledišča in počivališča. To
območje je zaradi pomembnosti za prebivalce opredeljeno kot mestni
park, v njem pa se ohranja vse obstoječe krajnske značilnosti (vegetacija,
relief itd.). V mestu se nadgradi omrežje lokalnih parkov, ki so ključni za
enakovredno dostopnost prebivalcev do zelenih površin, kjer lahko
vsakodnevno izvajajo različne (t.i. prostorsko zgoščene) dejavnosti. Vsem
prebivalcem mesta se omogoča dostop do ozelenjenega, javno
dostopnega, oblikovanega odprtega prostora v razdalji do 300m oz. 5
minut hoje.
Vzpostavi se sistem peš in kolesarskih poti, ki so prednostno ločene od
prometnic oz. površin cest. Uredi se rekreacijska Škofjeloška krožna pot,
ki poteka v dveh zankah (krajša in daljša) in navezava te poti s potmi v
zaledje mesta. Na območjih rekreacijskih površin in poti, ki se stikajo z
okoljsko obremenjujočimi območji, se vzpostavlja zelene bariere in druge
(vizualno, okoljsko) ustrezne ureditve. Bolj intenzivne oblike rekreacije in
tiste, ki zahtevajo dodatno infrastrukturo, se v prostor umešča na podlagi
podrobnejših strokovnih preveritev in v skladu z izhodišči za upravljanje
določenih območij.

3. Tipologija zelenih površin in povezava z drugimi odprtimi
prostori

Slika 2.7.8: Zasnova za aktivni življenski slog Škofje Loke

V Škofji Loki so prisotni: otroška igrišča, parki (mestni park, lokalni/četrtni
park, parki ob javnih zgradbah, športni parki, rekreacijske površine,
pokopališča, vrtički, drevoredne poteze, druge zelene površine, kmetijske
površine z rekreacijsko funkcijo in gozdne površine z rekreacijsko funkcijo,
ozelenjene stanovanjske ulice, trgi, promenada in drugi prostori,
pomembni za zeleni sistem.

Smernice po posameznih tipih:

18

Športno rekreacijske površine
Obstoječe športno-rekreacijske površine in objekti se ohranjajo v
obstoječem obsegu, predvidena je ureditev večjega športnega parka in
razširitev in dograditev obstoječih kapacitet (Športno-rekreacijski center
Puštal, Športni center Frankovo naselje), predvsem površin na prostem,
uredi se tudi rekreacijsko območje v Podlubniku. Predvidena je ureditev
letnega naravnega kopališča na Poljanski Sori v Puštalu kot razširitev in
preureditev nekdanjega mestnega kopališča od jezu v Puštalu do sotočja
obeh Sor (ureditev sicer zahteva sprejetje ustreznih režimov na vodotoku

kot v njegovem zaledju ter določitev območja kopalne vode). Predvidena
je ureditev zimskega bazena, strokovno se preveri možne lokacije v
Puštalu v okviru letnega kopališča na Sori, v območju izobraževalnih
dejavnosti v Podlubniku in na območju sedanje betonarne.
Otroška igrišča
Otroška igrišča so predvidena v sklopu javnih zelenih površin, ob šolah in
v stanovanjskih soseskah. Večje mestno otroško igrišče je predvideno na
Nunskem vrtu, v osrednjem območju bivše vojašnice, na vznožju
Kamnitnika,v sklopu šolskih kompleksov, v športnem parku Puštal ter
manjše otroško igrišče v starem mestnem središču (območje klavnice), v

Vir: UN Škofja Loka, Locus, 2017
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športnem parku Frankovo naselje in v posameznih delih mesta (v sklopu
zelenih površin ob osnovnih šolah in osrednjih parkih sosesk oz. lokalnih
parkih). Pri načrtovanju igrišč za otroke se upošteva različne uporabnike.
Parki
Pomembnejši parki znotraj območja UN so grajski park, park pri hotelu
Transturist, park pri starološkem gradu, park pri O.Š. Cvetko Golar, in novi
parki ob Sušici, na območju Kamnitnika ter predviden park na območju
nekdanje vojašnice. Pomembnejše mestne parke (osrednji mestni park z
navezavo na Kamnitnik in grajski park) se krepi tako s simbolno
reprezentativnimi vsebinami, kot tudi programsko. Pri obravnavi
zgodovinskih parkov se zagotavlja kvalitetna in strokovna parkovna
prenova ali rekonstrukcija (grajski park, nunski vrtovi...), ki je v skladu s
konservatorskimi smernicami.
Trgi in promenade
Trgi, promenadne ulice in žepni parki, ki se nizajo ob pomembnejših
mestnih ulicah, so nosilci socialnih interakcij in imajo izrazito mestotvorno
funkcijo ter poudarjeni simbolno-reprezentativni pomen, hkrati pa so
pomembni elementi mestne krajine. Medsebojno jih povezuje sistem
ureditev - povezav z višjo stopnjo opremljenosti (klopi, svetilke, tlaki...),
to so trgi v starem delu Škofje Loke, mestna promenada v Kapucinskem
predmestju in druge odprte površine. Historične trge se ohranja v značilni
podobi, nove pa ureja v duhu sodobne mestne krajine.
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dostopnost vodotoka. V območja ob vodi se usmerjajo dejavnosti, ki imajo
značaj javne rabe, omejujejo se posegi, ki bi lahko razvrednotili kvalitete
obvodnega prostora. Večja območja zelenih površin ob vodotokih v
območju UZ so: ob Selški Sori, ob Poljanski Sori, na sotočju obeh Sor in ob
Sori dolvodno; ob Prifarškem potoku od Stare Loke do Selške Sore, ob Suhi
od Grenca do Sore. Nekatere zelene površine ob vodotokih niso vključene
v namensko rabo Z, a se prednostno urejajo kot zelene površine.
Območja gozda in kmetijskih površin
Sočasna rekreativna raba prostora je mogoča na območju gozdnatih
površin v območju UZ ter v povezavi z gozdnatim zaledjem. Ohranja se
zaplate nižinskega gozda (z varovalno funkcijo) in gozdnega območja
zelenih klinov. Območja kmetijskih zemljišč v območju UZ se ohranjajo kot
kulturna krajina njiv in travnikov, ki se zajedajo v grajeno strukturo
poselitve. Območja so sočasno namenjena rekreaciji in preživljanju

prostega časa (sprehajalne in kolesarske poti ter uporaba v zimskem času)
brez posebnih ureditev in naprav ter brez grajenih objektov.
Drevoredi in soliterji
Vzpostavi se sistem potez drevoredov in umestitve posameznih dreves,
stara mestna drevesase ohranjajo, dopolnjujejo in nadomeščajo.
Drevoredi označujejo pomembnejše povezave, posamezna drevesa
(soliterji, značilni za Sorško polje), pa imajo strukturno in orientacijsko
vlogo (označitev, pojavnost na trgu, ob cerkvi itd.). Načrtuje se ohranjanje
in vzpostavljanje novih drevoredov, ki členijo poselitveno tkivo ob glavnih
prometnicah, zakrivajo neželene poglede ali poudarjajo pomen poti
(vodenje po prostoru). To so zlasti drevoredi ob Kidričevi cesti, Partizanski
cesti, ob železnici ter v delu severne obvoznice, ki prečka območje
Kamnitnika in Grenca. Pri načrtovanju zasaditev drevja se upošteva
vedute na staro mestno jedro in ostale prostorske poudarke.

Pokopališča
Na območju UN sta dve obstoječi stari pokopališči (pokopališče Stara Loka
in staro mestno pokopališče Škofja Loka), ki ležita sredi mesta in se ju
ohranja v obstoječem stanju, nove pokope pa se izvaja v okviru obstoječih
kapacitet. Pokope se sicer usmerja v novo centralno pokopališče Lipica, ki
omogoča vse vrste pokopa in je parkovnega značaja. Ohranja se območje
za dolgoročno širitev pokopališča. Ožja okolica pokopališča se ureja kot
odprta zelena površina.
Členitvene in varovalne zelene površine
Členitvene zelene površine in poteze členijo poselitveno strukturo na
posamezne enote (vzpostavljanje premora med nekdaj ločenimi naselji),
nekatere pa imajo tudi posebno varovalno funkcijo (bariere ob
industrijskih območjih).
Zelene površine ob vodotokih
Obvodne ureditve so lahko bolj ali manj urbanega / naravnega značaja,
urejajo se kot zelene površine. Zeleni pas ob vodotokih se ureja skladno s
pogoji za zagotavljanje ustreznega ekološkega in hidrološkega stanja
vodotoka ter ob upoštevanju ekoloških značilnosti. V obvodnem pasu se
lahko urejajo peš poti, kolesarske steze in mestoma območja za rekreacijo
(upoštevanje prostorskih možnosti, celostno urejanje obvodnega
prostora). Z ureditvami se zagotavlja ustrezno stanje voda ter javna
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

Slika 2.7.9: Tipologija zelenih površin Škofje Loke
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2.8.
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Izhodišča

Prometni sistem

Prometni sistemi imajo poleg prometne funkcije tudi funkcijo
medsebojnega povezovanja drugih prostorskih sistemov in s tem
predstavljajo tudi ogrodje sistema poselitve naselja. Prometno
infrastrukturo na ravni UZ obravnavamo celostno po principu nove
prometne paradigme, po kateri se prednostno obravnava hoja,
kolesarjenje in javni potniški promet. Prometni sistem je obenem tesno
povezan s fizično in funkcionalno strukturo naselja in je ena od temeljnih
sestavin celovitega pristopa k načrtovanju njihovega razvoja in
urbanističnega urejanja.
Na ravni UZ obravnavamo naslednje prometne načine in pripadajočo
infrastrukturo1:
▪ hoja,
▪ kolesarjenje,
▪ javni potniški promet (medkrajevni in mestni avtobusni, občasni
prevozi potnikov),
▪ železniški promet (potniški in tovorni)
▪ cestni motorni promet (potniški in tovorni)
▪ vodni promet (rečni, pomorski, potniški in tovorni),
▪ zračni promet2
Namen UZ je prostorska opredelitev prometnih sistemov in potrebnih
površin v naseljih za njihovo prostorsko umestitev, skladno s potrebami
oz. zasnovo drugih urbanih sistemov. Cilj je celostno načrtovanje prometa
s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju mobilnosti.
Na ravni UZ so primarne prometne povezave ključen element strukture
naselja in njegovih povezav v širšem prostoru. Podrobnejša zasnova
prometnih sistemov naj sledi principom integracije vsebin prometnega
načrtovanja v celovito urbanistično načrtovanje naselja kot celote in
posameznih urbanih območij. Pri tem naj se upošteva:
▪
▪
▪

▪

2
1

Komunikacijska infrastruktura je obravnavana v poglavju »Energetska in komunikacijska
infrastruktura«
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zagotavljanje povezljivosti naselij znotraj urbanih regij in med njimi s
celovito ponudbo potovalnih načinov;
vzpostavljanje naselij kratkih razdalj, visokih gostot, mešanih in
raznolikih rab in hierarhične več jedrne zgradbe;
povezovanje in zagotavljanje sklenjenih in zmogljivih prometnih
omrežij trajnostnih potovalnih načinov (poudarek na hoji,
kolesarjenju in JPP) in vzpostavljanje hierarhije omrežij za osebni
motorni promet;
vzpostavljanje kakovostnih javnih površin, ki so urejene, privlačne,
udobne in varne in ki s podrejenim vodenjem in umirjanjem

▪

▪

motornega prometa zagotavljajo prostor nemotoriziranim
uporabnikom;
zgoščevanje naselij v območjih, ki so dobro dostopna z JPP,
opremljanje obstoječih območij z višjo gostoto s kakovostno ponudbo
JPP in načrtovanje novih razvojnih območij naselij izključno tam, kjer
so pogoji za organizacijo (vsaj) osnovne ponudbe JPP;
zagotavljanje učinkovite in celostne dostopnosti velikih generatorjev
prometa z umeščanjem na lokacije dostopne z vsemi potovalnimi
načini.

Navezava na naslednje vsebinske sklope UZ:
Prometni sistemi so v tesni soodvisnosti z razvojnim konceptom ter vsemi
urbanimi dejavnostmi in sistemi na območju UZ. Pri izdelavi dela se odnosi
sprotno soočajo, ocenjujejo, izpostavljajo se problemi, možne izboljšava
stanja, pogoji, možnosti, priložnosti za nadaljnji razvoj:
▪ vloga in položaj naselja v širšem prostoru: zasnova prometnih
povezav (cestno, železniško, kolesarsko omrežje) skladno s funkcijo
mesta/naselja v omrežju naselij ter možnostjo navezave na
posamezne prometne sisteme na regionalni in lokalni ravni;
▪ koncept prostorskega razvoja: prometni sistemi v odnosu do
globalne organizacije dejavnosti v prostoru, problemi,
soodvisnosti/priložnosti;
▪ namenska raba prostora in prostorski potenciali: (1.) vrsta in
primernost prometnih navezav in povezav obstoječih območij
različne rabe (stanovanja, gospodarstvo, družbene dejavnosti, zeleni
sistem ...), problemi, možne izboljšave, (2.) ovrednotenje prostorskih
potencialov za različne dejavnosti/namenske rabe z vidika
opremljanja s prometno infrastrukturo oz. navezavo na primarne
sisteme;
▪ morfološka zasnova: ustreznost prometnih sistemov in ureditev
glede na morfološko zasnovo in razpoznavno strukturo, problemi,
potrebne ureditve/sanacija, ipd.;
▪ omrežje javnih površin in zeleni sistem: usmeritve za souporabo
javnih površin (kolesarski in peš promet, pogojne ureditve za motorni
promet - JPP, parkirišča, dovozi ipd.), potek prometnega omrežja
nemotoriziranih uporabnikov (rekreacijske poti, rekreacijska
območja, povezave v zaledje mesta). Analiza obstoječega
omrežja/poteka rekreacijskih povezav, problemi in potenciali;
▪ druga gospodarska infrastruktura: usmeritve za združevanje GJI v
prometne koridorje (predvsem pri opremljanju ODRN), tudi v
variantah;

Večina infrastrukture za zračni promet ne sodi na območja UZ, ima pa bližina letališča
vplive na urbani razvoj (pozitivne in negativne). Iz vidika UZ je pomembnejša
infrastruktura za pristajanje helikopterjev za potrebe zaščite in reševanja.
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▪

▪

omejitve za razvoj: vpliv (motornega, letalskega, železniškega)
prometa na kakovost bivalnega okolja (hrup, onesnaženje zraka ...),
vpliv na vidno kakovost (protihrupna zaščita), prekinjene povezave v
prostoru (nivojska križanja železniških prog cest in poti, prometni
zastoji, nevarnost ...), tranzitne ceste skozi naselja (prometni zastoji,
obremenitev okolja, prometna varnost ...).
pomembnejša razvojna območja in projekti: (1.) usmeritve za
izdelavo projektne dokumentacije za prometne ureditve (npr.
obvozna cesta) skladno s prometnim konceptom naselja, (2.)
usmeritve za celovite prometne ureditve posameznih enot urejanja
prostora (skladno s faznostjo urejanja).

Analiza
Namen analize prometnih sistemov na ravni UZ je preveritev stanja,
opredelitev problemov, pregled načrtovanih ureditev ter preučitev
možnosti in pogojev nadaljnjega, z urbanim konceptom skladnega razvoja
prometnih sistemov.
Analitična faza priprave UZ temelji na (1.) sprejetih prometnih strategijah,
(2.) podatkih o stanju, obstoječih dokumentih, načrtovanih projektih, ki
jih zagotovijo deležniki - upravljalci in ponudniki storitev povezanih s
prometom in mobilnostjo na državni, regionalni in občinski ravni3, (3.)
oceni ustreznosti prometnih sistemov glede na evidentirano stanje in
načrtovan razvoj na ravni OPN, (4.) primerjavi in ovrednotenju
pridobljenih podatkov v odnosu do vseh urbanih sistemov in dejavnosti
ter prostorskih potencialov za njihov razvoj.

Priporočila
Omrežje javnih cest in kategorizacija
Kategorija posameznih cest in s tem povezan upravljalec cest je ena
ključnih informacij, ki določa načine urejanja posameznih cest. Kriteriji za

3

Nekatere občine so v preteklosti razvile tudi druge dokumente, ki vsebujejo izhodišča,
cilje in ukrepe na področju mobilnosti, ki morajo tudi biti vključeni v pripravo UZ.
Veliko občin ima izdelano tudi celostno prometno strategijo (CPS), za nekatera
območja pa je izdelana tudi širša (regijska) CPS. Mestne občine imajo izdelano tudi
Trajnostne urbane strategije. Obvezno je upoštevati nacionalno zakonodajo in splošne
smernice
za
področje
trajnostne
mobilnosti
(2018):
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorskired/d5591ee2d9/trajnostna_mobilnost.pdf. Za posamezne tematike (hoja,
kolesarjenje in P+R) so na voljo tudi podrobnejše smernice Ministrstva za
infrastrukturo (povezave na dokumente so v posameznih poglavjih). Te naj bodo v
pomoč izdelovalcem, njihovo upoštevanje pa je tudi eden od pogojev za pridobivanje
sredstev za sofinanciranje izvedbe ukrepov. Vse novosti s področja trajnostne
mobilnosti so na voljo na spletni strani Slovenske platforme za trajnostno mobilnost:
https://sptm.si/
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kategorizacijo cest po veljavni uredbi4 izhajajo iz povezovalnih funkcij cest
in njihovih prometno tehničnih lastnosti.
Z analizo omrežja javnih cest se preuči.:
▪ navezava cestnega omrežja na sistem državnih cest, ustreznost
regionalnih povezav, lokacij priključkov (tudi glede priključevanja
večjih generatorjev prometa), ustreznost vpadnic oz. navezovalnih
cest, ocena problemov in možnih rešitev (npr. razbremenitev
urbanega območja z gradnjo obvoznice ipd.);
▪ ocena izdelanih projektov in investicijskih pobud, opozorila na možne
probleme in rešitve;
▪ hierarhičen sistem cestnih povezav znotraj naselja: ocena ustreznosti
stanja, predlogi izboljšav, predlogi prekategorizacije (dostopnost,
prometna razbremenitev, ...);
▪ možnosti in pogoji prometne oskrbe prostorskih razvojnih
potencialov, opredelitev rezervacije prostora/koridorje cestnega
omrežja;
▪ prometne obremenitve;
▪ možnosti spremembe cestnega sistema (tudi v variantah);
▪ Preuči se smernost vožnje, določi se morebitne spremembe. Pri tem
se izhaja iz prepoznanih težav;
▪ omejitve hitrosti.

ulične povezave, ki so namenjeni vsem tipom uporabnikov, a se na njih
motorni promet omejuje ter daje prednost nemotoriziranim oblikam
mobilnosti, povprečne hitrosti gibanja so nizke, poudarjena je socialna
funkcija (npr. ulice v stanovanjskih območjih), (4.) aktivne povezave, ki so
namenjene hoji, kolesarjenju in drugim oblikam aktivne mobilnosti (npr.
sprehajališče, pešpot).
Preuči se urbanistične funkcije posameznih cest in ustreznost ureditve
ceste glede na njeno funkcijo. Opredelijo se mirna območja. Preverijo se
profili najpomembnejših cest, ocenijo problemi in možnosti izboljšav.
Hoja
Peš povezave se deloma navezujejo na omrežje javnih cest, deloma
potekalo vzporedno s kolesarskimi potmi, deloma potekajo ločeno. Cilj je
ureditev kakovostnega in preglednega omrežja pešpoti s potekom skozi
kakovostno grajeno okolje in zelenje. Pri načrtovanju peš povezav naj se
upošteva usmeritve Ministrstva za infrastrukturo5.

Urbanistične funkcije cest
Za potrebe UZ le kategorizacija cest ne zadošča, saj ne pokriva vseh
funkcij, ki jih »ceste« imajo v urbanem prostoru. Zato se skladno s
pomenom v omrežju javnih površin preveri tudi njihovo urbanistično
vlogo/tip (glej tudi poglavje Omrežje javnih površin), ki pa ne sme biti v
nasprotju s kategorizacijo po uredbi. Glede na urbanistično funkcijo
omrežje povezav lahko delimo na štiri tipe: (1.) povezave rezervirane za
motorizirani promet (npr. obvoznica), (2.) cestne povezave, ki so
namenjeni vsem tipom uporabnikov in za katere je značilen večji delež
motornega prometa ter večji volumni pretoka uporabnikov ter višje
hitrosti gibanja (npr. vpadnice, druge pomembne mestne ceste), (3.)
4

Uredba o merilih in pogojih za kategorizacijo javnih cest, Ur. list RS, št. 49/97, 113/09.

5

Infrastruktura za pešce: Splošne usmeritve, 1. izdaja (2017). Ljubljana, Ministrstvo za
infrastrukturo Republike Slovenije. Dostopno na:
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMPP/Infrastruktura
_za_pesce_-_splosne_usmeritve_V1.00_podpis.pdf

Slika 2.8.1: Zasnova območij prijaznega prometa v Ljutomeru (vir:
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V analizi povezav za hojo na ravni UZ se oceni:
▪

▪

hierarhija povezav med posameznimi mestnimi območji, vključno z
navezavami na zeleni sistem, preglednost sistema, varnost, križanje s
prometnicami, problemi, možne izboljšave;
Ustreznost povezav iz vidika: prometne varnosti, osebne varnosti,
udobnosti, neposrednosti, in privlačnosti;

▪
▪
▪

▪

▪

▪

širina, univerzalno oblikovanje, fizično stanje, kakovost oblikovanja,
ozelenjenost;
varnost povezav na območjih gibanja ranljivih skupin (šole6, vrtci,
domove za stare), potrebne dograditve in izboljšave;
ustreznost profilov cest ob katerih potekajo pomembnejše povezave:
pregled ureditev, problemi, možne izboljšave (tudi z vodenjem
pešpoti ločeno od prometnih cest);
območja z omejitvami motornega prometa, ki so del omrežja peš
povezav, možne izboljšave, možne širitve območij za pešce in
kolesarje;
preučijo se možne peš povezave obstoječih mestnih območij z
načrtovanimi novimi pomembnejšimi generatorji komunikacijskih
tokov
preveri se ustreznost povezav med različnimi območji.

Kolesarjenje
Kolesarske povezave se deloma navezujejo na omrežje javnih cest,
deloma potekajo ločeno. Cilj je ureditev kakovostnega in zmogljivega
kolesarskega omrežja, kjer je mogoče izven cestnega prostora.
Upoštevajo naj se smernice s področja umeščanja kolesarske
infrastrukture7 in pravilnik o kolesarskih povezavah8:
V analizi kolesarskega omrežja na ravni UZ se preveri:
▪ navezave kolesarskih povezav na državne in medmestne kolesarske
povezave in druge koridorje, kot je na primer EuroVelo;
▪ omrežje kolesarskih povezav v naselju (hierarhija kolesarskih povezav,
vsaj primarne in sekundarne povezave);
▪ območja z omejitvami motornega prometa (omejene hitrosti,
umirjanje prometa, območja z mešanim prometom), ki so del omrežja
kolesarskih povezav;
▪ točke sistema za izposojo koles (navezava na omrežje prestopnih in
mobilnostnih točk, odvisno od velikosti naselja;
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▪
▪

možnost uvedbe sistema za izposojo koles, ali analiza obstoječega
sistema;
preučitev črnih točk.

Javni potniški promet
Na ravni UZ se obravnava mestni, medkrajevni in železniški javni potniški
promet, glede na razpoložljivost v obravnavanem naselju. Posamezne
podsisteme se najprej obravnava ločeno, ugotovitve pa se združi v analizi
celotnega sistema JPP.
V analizi mestnega JPP se preuči:
▪ območja z dostopom do mestnega JPP – območja se modelira na
podlagi prometnega omrežja oziroma peš povezav; posebej se preveri
kvaliteta dostopanja z JPP do funkcijskih vozlišč (npr. območij
oskrbnih, servisnih, centralnih dejavnosti, zaposlitvenih in
izobraževalnih središč ipd.) in območji večjih poselitvenih gostot;
▪ evidentira se območja s slabo dostopnostjo do JPP, predlagajo se
izboljšave (1.) primernejše peš povezave do postajališč, (2.)
vzpostavitev novih postajališč na ustreznih lokacijah;
▪ ustreznost/možnost povezav JPP z železniškim prometom, z območji
P+R, izposojo koles, ipd.;
▪ preveri potek linij JPP in frekvence odhodov v različnih dnevih;
▪ v primeru načrtovane širitve naselja se preuči smiselnost sprememb
na omrežju JPP oziroma uvedba JPP, če le-ta ne obstaja;
▪ preučitev obstoječih rumenih pasov in možnosti za uvedbo novih;
▪ ustreznost prestopnih točk.
Medkrajevni javni potniški promet oz. linijski prevoz potnikov se izvaja kot
gospodarsko javno službo, ki se sofinancira iz državnega proračuna. Na
ravni UZ se obravnava:
▪ avtobusna postaja (vozlišče linij v večjih naseljih): (1.) ustreznost
lokacije, zmogljivost, dostopi, podporne dejavnosti, povezave z
mestnim JPP, povezave z železniško postajo, parkirni prostori oziroma
P+R, urejenost okolice ipd., (2.) opredelijo se problemi, predlagajo
izboljšave, možne selitve na ustreznejšo lokacijo (rezervacija
prostora), širše ureditve prometnega vozlišča ipd.
▪ potek linij, lokacije postajališč in frekventnost: preveri se ustreznost
glede na veljavni standard dostopnosti;
▪ izračuna se območje dostopnosti do avtobusne postaje in postajališč;
▪ preučitev obstoječih rumenih pasov in možnosti za uvedbo novih.

6

Smernice za varne šolske poti: http://solskepoti.avp-rs.si/

8

Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18 in 65/19).

7

Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, 2017. Ministrstvo
za infrastrukturo. Dostopno na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/TRAJNOSTNAMOBILNOST/Smernice-za-umescanje-kolesarske-infrastrukture-v-urbanih-obmocjihjanuar-2017.pdf

9

Uredba o kategorizaciji prog, Ur. list RS št. 4/09 in dopolnitve ...
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Železniški promet
Železniški promet se obravnava tako v okviru javnega potniškega
prometa, kot tudi iz vidika tovornega prometa. Obstoječe železniško
omrežje je kategorizirano9 na (1.) glavne proge in (2.) regionalne proge ter
(3.) priključne proge. Predmet obravnave na ravni UZ so železniške proge,
ki so relevantne za naselje z vidika prometne oskrbe oziroma ureditve
potniških in tovornih postaj. Za analizo stanja in načrtovanega razvoja se
pridobijo programi in projekti upravljalca železniške infrastrukture.
Preuči se:
▪ železniške postaje in postajališča: stanje, varnost ureditev,
potrebne/možne izboljšave, ureditev dodatnih postaj;
▪ ureditev okolice postaj: navezava na mestni in medkrajevni JPP, P+R
in druga parkirišča, izposoja koles, urbana ureditev okolice, povezava
z javnim površinami za peš in kolesarski promet ipd.;
▪ tovorni terminali: stanje, problemi (ustreznost lokacije, prostorske
širitve ...), potencialne lokacije (logistični centri, druge potrebe
gospodarstva ...);
▪ priključitve gospodarskih con na železniško omrežje (obstoječi
industrijski tiri, možnost širitve in ureditve novih povezav);
▪ ocena programov/projektov upravljalca infrastrukture, ugotovitev
možnih problemov in ukrepov, rezervacija prostora/koridorjev (lahko
v variantah);
▪ ocena vplivov železniške infrastrukture na okolje, predlog ukrepov.
Mirujoči promet
Upošteva naj se veljavna priporočila10. Na ravni UZ analiziramo parkirno
politiko, večja parkirišča in objekte (garažne hiše) s poudarkom na
najpomembnejših prometnih vozliščih in prometno najbolj obremenjenih
območjih:
▪ obstoječa parkirna politika in normativi;
▪ javna parkirišča, parkirne hiše: (1.) zmogljivosti se ocenijo na podlagi
parkirnih normativov in na podlagi parkirnih režimov, (2.) upoštevajo
naj se tudi vsa ostala večja parkirišča na javnih površinah in preveri
zadostnost glede na njihovo funkcijo, (3.) izpostavijo se ključni
problemi pomanjkanja ustreznih parkirnih mest v centralnih,
stanovanjskih, gospodarskih in rekreacijskih območjih, predlagajo se
rešitve z upoštevanjem učinkovitejše uvedbe in rabe JPP, aktivne
mobilnosti, hoji in kolesarjem prijaznega mesta (tudi v variantah);
10

Plevnik, A., Mladenovič, L., Balant, M., in Koblar, S. (2020): Mirujoči promet v urbanih
naseljih: priporočila. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja. URL:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/Mirujocipromet-v-urbanih-naseljih.pdf
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▪
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▪

▪

parkirišča P+R (navezava na javni promet in omrežje prestopnih in
mobilnostnih točk): preuči se obstoječi sistem, predlagajo
izboljšave/širitve zmogljivosti, možne dodatne ureditve ipd.;
parkiranje avtobusov: (1.) analizirajo se potrebe avtobusnih
prevoznikov v zvezi s širitvijo obstoječih parkirišč oziroma
zagotovitvijo novih, (2.) opredelijo se potencialne lokacije, praviloma
na obrobju urbanega območja z dobro cestno navezavo na mestno
območje;
parkiranje tovornih vozil11: (1.) analizira se zadostnost javnih parkirnih
površin in njihova ustreznost z vidika vpliva na obremenitev mestnega
prometa in bivalnega okolja, (2.) upošteva se potrebe gospodarstva
za zagotovitev zadostnih parkirnih površin za občasno in stalno
parkiranje tovornjakov na ustreznih lokacijah tako, da tranzitni
promet ne obremenjuje centralnih in stanovanjskih območij (npr. v
sklopu gospodarskih con);
preučitev polnilne infrastrukture za električna vozila.

Vodni promet
Pri analizi vodnega prometa obravnavamo tovorni in potniški promet po
rekah in jezerih ter morski promet. Podlaga za oceno stanja in razvojnih
možnosti so programi in pobude upravnikov/lastnikov infrastrukture in
spremljajočih objektov. Oceni se možen vpliv (pre)ureditev in novih
ureditev na okolico in okolje (hrup, zrak, vidno okolje), na razvoj turizma,
predlog izboljšav (lahko v variantah). Pri tem se preuči:
▪ plovnost vodnih poti za različne tipe plovil;
▪ možnost rečnega prometa (rekreacija, turistični prevozi, del JPP);
▪ lokacije privezov/pristanišč;
▪ tovorna pristanišča (Luka Koper, edino tovrstno pristanišče v
Sloveniji);
▪ potniška pristanišča: (1.) mednarodni promet s pristaniškimi
ureditvami, (2.) lokalni promet s privezi na javnih pomolih;
▪ marine: (1.) privezi za plovila, (2.) kopenski program;
▪ pristanišča/mandrači za (ribiške) čolne in druga plovila.
Zračni promet
Iz vidika izdelave UZ je relevanten helikopterski zračni promet za potrebe
zaščite in reševanja. Obstoječe stanje in potrebe se preveri z ustreznimi
deležniki.

Vsebina UZ

Testni primer – Škofja Loka
Omrežje javnih cest in kategorizacija
Obstoječa kategorizacija v Škofji Loki še ne zajema vseh zgrajenih cest,
zato smo te ceste vnesli v GIS in jim določili ustrezno kategorijo. Manjkale
so ceste v novem naselju ob Cesti Talcev, v naselju Nad Plevno in ob južni
obvoznici. Za določene cestne odseke se preveri možnost
prekategorizacije, še posebej po izgradnji novih državnih cest severne
obvoznice in povezovalna cesta iz nove industrijske cone do Meje.
Nekoliko problematična ostaja navezava na avtocestno omrežje, vendar
urejanje tega področja presega UZ. Ureditev novih povezav državnih cest
bo tudi močno razbremenila obstoječe cestno omrežje, še posebej
Kidričevo cesto, ki je sedaj zelo obremenjena in regionalno cesto proti
Kranju.
Pregled obstoječega stanja omejitev hitrosti in poteka šolskih poti oz.
urejenosti pločnikov kaže na potrebo po dodanem zmanjšanju hitrosti v
naseljih. Znižanje omejitve hitrosti bi bilo potrebno na cesti Talcev in na
Partizanski cesti in sicer iz 40 km/h na 30 km/h. Znotraj stanovanjskih
sosesk se za krajše ulice, ki služijo le dostopu do posameznih hiš in nimajo
urejenih pločnikov, predvidi območje umirjenega prometa, kjer velja
omejitev hitrosti 10 km/h. S tem se tudi izboljša varnost na šolskih poteh.

Hoja
V soseskah velik del cest nima urejenih pločnikov, zato se naj tam uvede
omejitev hitrosti na 10 km/h, s čimer se vzpostavi osnovno omrežje za
hojo. Ob pomembnejših prometnih povezavah so pločniki večinoma
urjeni, pozornost pa je potrebno nameniti nevarnim točkam, še posebej
tistim, ki so prepoznane na šolskih poteh – glej karto 1.
Najbolj privlačna pešpot poteka od Podlubnika mimo Šolskega centra do
Novega Sveta. Del poti ob Selški Sori ni tlakovan, zato bi bilo smiselno ta
del tlakovati in razširiti, da bi bilo omogočeno tudi kolesarjenje. Osnovno
omrežje za hojo predstavljajo poti, ki so ločene od obremenjenih cest,
npr. iz Podlubnika ob Selški Sori. Varne in privlačne povezave je potrebno
vzpostaviti tudi med mestnim središčem in nakupovalnim središčem na
Grencu. Prav tako je potrebno izboljšati povezave v zaledju železniške
postaje – v smeri proti Grencu, Virmašam in Sv. Duhu ter Frankovemu
naselju. Skozi Frankovo naselje se lahko vzpostavi varno in privlačno
povezavo za pešce in kolesarje.

Iz vidika vodenja prometa je problematičen nivojski prehod preko
železniške proge pri tovarni Knauf insulation, ki se ga na predlog
Slovenskih železnic ukine. Problematičen je tranzitni promet na Stari cesti,
kjer se kot rešitev lahko vzpostavi enosmerni režim vožnje.
Večina cest je dvosmernih, na nekaterih ulicah bi bila smiselna uvedba
enosmernega režima, s čimer bi se pridobile dodatne kolesarske in
parkirne površine. To je še posebej smiselno na območjih, kjer
primanjkuje javnih parkirnih površin.
Obstoječe vodenje tovornega prometa na regionalnih cestah ni najbolj
primerno. Težavo predstavlja tovorni promet po Kidričevi cesti, kar se bo
rešilo z izgradnjo severne obvoznice. Težaven je tovorni promet na cesti
proti Kranju in skozi Godešič in Reteče (ki sta sicer izven območja izdelave
UZ). Tranzitni tovorni promet po regionalni cesti proti Kranju bo
prepovedan po izgradnji navezovalne ceste Trata – Meja. Tako bo mogoč
bolj neposreden dostop do nove industrijske cone.
Urbanistične funkcije cest
Preveri se obstoječe urbanistične funkcije cest in njihov potencial. Najbolj
problematična je Kidričeva cesta, ki ni ustrezno urejena (na določenih
odsekih manjka kolesarska infrastruktura in pločnik). Po izgradnji severne
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obvoznice, se bo potencial te ceste z vidika urbanih funkcij bistveno
povečal, čemur bo morala slediti tudi infrastruktura.

Slika 2.8.2: Načrt šolskih poti in izpostavljene nevarne točke.
Kolesarjenje
Kolesarske povezave so nesklenjene. Še posebej je problematičen
manjkajoč del ob Kidričevi cesti med nekdanjim hotelom Transturist in
osnovno šolo Ivana Groharja. Nedokončan je tudi del kolesarske steze do
nove industrijske cone na Trati. Problematičen je tudi del med Grencem
in Svetim Duhom, kjer ob regionalni cesti ni kolesarske povezave. Poleg
povezav ob regionalnih cestah je sicer smiselno načrtovati tudi povezave
skozi stanovanjske soseske, ki se jih lahko uredi po obstoječih ulicah, na
katerih se omeji hitrost vožnje na največ 30 km/h.

Prometne terminale, logistične centre in druge dejavnosti, ki generirajo veliko
tovornega prometa obravnavamo v okviru gospodarskih dejavnosti.
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Javni potniški promet

Železniški JPP

V Škofji Loki so na razpolago vse tri oblike javnega potniškega prometa:
mestni, medkrajevni in železniški. Podatki o prebivalcih so upoštevani za
leto 2017 z analizo prebivalcev po 100 m velikih celicah. V primeru
izdelave urbanistične zasnove je bolje uporabiti podatke na hišno številko,
ki se jih pridobi iz Centralnega registra prebivalcev.

Železniška postaja se nahaja na Trati. Dostopna je z mestnim JPP in z
nekaterimi medkrajevnimi avtobusnimi linijami. Peš (do 10 minut) od
postaje živi 2.818 prebivalcev, s 15 minutami kolesarjenja pa je dostop
mogoč iz celotnega območja izdelave UZ. Zato je potrebno nadgraditi
kolesarsko infrastrukturo – glej poglavje Kolesarjenje in izboljšati razmere
za parkiranje koles na železniški postaji.

Dostopnost z JPP do ostalih naselij je dobra, redne avtobusne linije
potekajo v vseh glavnih smereh, potovalni časi pa niso bistveno daljši od
potovanja z osebnim avtomobilom. Centralna lokacija avtobusne postaje
dobro služi dijakom, ki se šolajo v šolskem centru na Podnu, nekoliko bolj
problematična je povezava z železniško postajo, saj je iz večine smeri
potreben dodaten prestop iz medkrajevnega avtobusa na mestni avtobus,
ki pelje do železniške postaje.

Prestopne točke
Na območju izdelave UZ sta dve pomembnejši prestopni točki –
avtobusna postaja na Kapucinskem trgu in železniška postaja. Na obeh
lokacijah primanjkuje pokritih mest za parkiranje koles. Ob avtobusni

postaji ni možnosti znižanega plačila celodnevnega parkiranja v primeru
nadaljevanja poti z avtobusom. Na železniški postaji je sicer na voljo
dovolj parkirnih mest za avtomobile, ni pa polnilnic za električna vozila.
Železniški promet
Škofja Loka je navezana na enotirno železniško progo Ljubljana-Jesenice,
ki spada v kategorijo glavnih prog in ustreza razredu osne obremenitve D
(22,5 t/os). V aktualnih načrtih nadgradnje železniške infrastrukture ni
načrtovane nadgradnje proge. Aktiven industrijski tir je v podjetju Knauf
insulation, ob železniški postaji, kjer se nalaga hlodovino, ter pri podjetju
Jata emona. Konfiguracija terena sicer omogoča izgradnjo novih
industrijskih tirov, vendar v podjetjih za to ni interesa.

Mestni JPP
Mestna linija JPP obratuje med Podlubnikom in Lipico. Formalno sicer gre
za medkrajevno linijo, vendar v praksi deluje kot mestna linija, temu je
prilagojen tudi cenik. Od ponedeljka do petka obratuje s taktnim voznim
redom na 15 minut v konicah in 30 minut izven konic, ob sobotah pa vozi
na 30 minut. V območju dostopnosti postajališč (8 minut hoje) prebiva
12.746 prebivalcev. Brez dostopa je del Puštala ter Virmaše s Sv. Duhom,
kjer pa je na voljo medkrajevni JPP. Zaradi visoke frekventnosti mestni JPP
služi tudi kot napajalna linija za železniško postajo. V času menjave izmen
bi bilo linijo smiselno podaljšati do nove industrijske cone, še posebej ko
se bo ta v prihodnje širila.
Medkrajevni JPP
Linije medkrajevnega avtobusnega JPP potekajo od glavne avtobusne
postaje v Selško in Poljansko dolino, proti Ljubljani in proti Kranju. V
območju 8 minutne peš dostopnosti živi 15.515 prebivalcev. Izven
območja dostopnosti je tako le 369 prebivalcev. Na nekaterih postajah je
sicer frekvenca voženj majhna (manj kot 2 vožnji v času jutranje konice
med 7.00 in 9.00).

Slika 2.8.3: Analiza optovalnih časov z JPP do avtobusne postaje Šk.
Loka ob 8:00
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
(vir: )

Slika 2.8.4: Analiza javnega potniškega prometa
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Mirujoči promet
V naselju se je pred leti začelo urejati mirujoč promet na parkirnih
površinah okrog mestnega središča. Režim parkiranja je različen, ponekod
je parkiranje dovoljeno le z dovolilnico, drugod pa je mogoče brezplačno
parkiranje eno ali dve uri in plačljivo parkiranje v nadaljevanju. Ob
trgovskih centrih je na voljo veliko brezplačnih parkirnih površin, kar
spodbuja prihod z avtomobilom. Prav tako ni reguliranega parkiranja na
parkirnih površinah ob podjetjih, kar tudi spodbuja prihod z osebnim
avtomobilom. Za tovorni promet ni na voljo skupnega parkirišča, zato je
potrebno predvideti eno tako lokacijo.
Vodni promet
Na območju izdelave UZ ni plovnih poti. Za rekreativne namene je
primerna Poljanska Sora na kopališču v Puštalu.
Zračni promet
Ker v območju izdelave UZ ni urgentnih centrov, trenutno tudi ni potrebe
po pristajalnih površinah za helikopterje.

Zasnova
Dobro urejeno področje prometa izboljšuje kakovost bivanja v naselju,
zmanjšuje okoljske vplive, povečuje varnost in dobro povezanost območij
v naseljih, z zaledjem in s širšo regijo. Pri načrtovanju prometne
infrastrukture na ravni UZ naj se področje prometa obravnava celostno po
principu nove prometne paradigme, po kateri se prednostno obravnava
pešce, kolesarje in JPP.
V analitični fazi so opredeljeni obstoječi sistemi, osrednji problemi,
usmeritve in rešitve, ki se nanašajo na vse vrste prometne infrastrukture.
To velja predvsem za mestna središča in strnjena urbana območja
(prometna preobremenjenost s tranzitnim prometom, neustrezni profili,
pomanjkanje parkirnih mest, neustrezna kolesarska infrastruktura ipd.).12
Na podlagi analize stanja, potreb in možnosti razvoja se opredeli zasnova
(vseh vrst) prometne infrastrukture ter usmeritve za umeščanje v prostor
in prostorske ureditve. Opredelijo oziroma rezervirajo se koridorji in
površine za postopno izgradnjo prometnih omrežij in druge prometne
ureditve.
Zasnova prometnih sistemov in prometne infrastrukture na območju UZ
se izdela kot sestavina celovite zasnove prostorskega razvoja naselja,
usklajeno z zasnovo vseh urbanih sistemov.

12

Slika 2.8.5: Analiza omrežja cest in omejitev hitrosti

Priporočila
Skladno z velikostjo naselja in njegovo vlogo v hierarhiji naselij se opredeli
elemente prometnega sistema, ki so za naselje relevantni. Zelo
pomembna je opredelitev odnosa obstoječe stanje – strategija in razvojne
usmeritve.
Kakovostna zasnova prometnega omrežja v UZ poda usmeritve pri
sprejemanju odločitev in izbor prioritetnih investicij na območju naselja
in njegovih povezav z zaledjem in regijo. S hierarhijo omrežja naj se v
zasnovi opredeli prioritete za izgradnjo in sklenjenost obstoječih povezav

omrežja pred gradnjo novih odsekov. Na ravni UZ naj se opredelijo tudi
povezave, ki so v okviru posameznega omrežja prepoznane kot
pomembne a še niso podrobno umeščene v prostor (možne variantne
rešitve).
Prometni sistem naj bo zasnovan po posameznih prometnih sistemih in
ureditvah, ki naj bodo med seboj povezane.

Opozoriti velja, da se številni problemi ne rešujejo le s prostorskimi temveč tudi
organizacijsko-upravljalskimi posegi (ustreznejša organizacija in stimuliranje JPP,
integralni JPP, parkirna politika, ipd.)
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Omrežje javnih cest in kategorizacija
Omrežje javnih cest je osnova za odvijanje prometa na območju naselja
ter povezav z zaledjem in širšo regijo. Skladno z zasnovo prostorskega
razvoja naselja se določi sistem cestnega omrežja. Upošteva naj se:
▪ navezava cestnega omrežja na sistem državnih cest s poudarkom na
razbremenitvi naselja tranzitnega prometa in prometa generatorjev
prometnih tokov;
▪ hierarhičen sistem cestnih povezav znotraj naselja skladno s funkcijo
v urbanem prostoru13 ;
▪ skladno s tipom/podtipom urbane kategorizacije se določi
pričakovane uporabnike, dovoljene hitrosti14, tipski prečni profil,
urejanje parkiranja, vodenje JPP, vodenje tovornega prometa,
opredeli se usmeritve za umirjanja prometa, protihrupne ukrepe ipd.;
▪ po potrebi se za določene javne ceste predvidi prekategoriziranje
(npr. v primeru izgradnje nove obvozne ceste se nekdanje povezave
skozi naselje prekategorizira v ustrezno kategorijo);
▪ rezervacija prostora/koridorjev in površin za načrtovane ureditve
(izdelani projekti, predlogi rešite, npr. zasnova prometnih povezav z
ODRN, razbremenitev urbanega območja z gradnjo obvoznice ipd.,
lahko tudi v variantah).
Urbanistične funkcije cest
V zasnovi se upošteva kriterije za kategorizacijo cest po veljavni uredbi15,
ki izhajajo iz povezovalnih funkcij cest in njihovih prometno tehničnih
lastnosti, skladno s pomenom v omrežju javnih površin pa se določi tudi
njihovo urbanistično vlogo/tip (glej tudi poglavje Omrežje javnih površin),
ki pa ne sme biti v nasprotju s kategorizacijo po uredbi. Glede na
urbanistično funkcijo delimo ceste na štiri tipe: (1.) povezave rezervirane
za motorizirani promet (npr. obvoznica); (2.) cestne povezave, ki so
namenjeni vsem tipom uporabnikov in za katere je značilen večji delež
motornega prometa ter večji volumni pretoka uporabnikov ter višje
hitrosti gibanja (npr. vpadnice, druge pomembne mestne ceste); (3.)
ulične povezave, ki so namenjene vsem tipom uporabnikov, a se na njih
motorni promet omejuje ter daje prednost nemotoriziranim oblikam
13

pri kategorizaciji cest določi tudi urbanistično vlogo (tip) ceste npr.: obvoznica, mestna
arterija / vpadnica, glavna povezovalna cesta, pomembne mestne ceste/zbirne ceste
znotraj urbanih območij, dovozne ceste uskladiti izraze, glej analitični del
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omejitve hitrosti se določi tudi s posameznimi urbanističnimi tipi cest, označijo se
območja umirjenega prometa, izpostavi se kritične točke ipd. ter ukrepi

15

Uredba o merilih in pogojih za kategorizacijo javnih cest, Ur. list RS, št. 49/97, 113/09.
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mobilnosti, povprečne hitrosti gibanja so nizke, poudarjena je socialna
funkcija (npr. ulice v stanovanjskih območjih); (4.) aktivne povezave, ki so
namenjene hoji, kolesarjenju in drugim oblikam aktivne mobilnosti (npr.
sprehajališče, pešpot).

kolesarskega omrežja, kjer je mogoče izven cestnega prostora.
Upoštevajo naj se smernice s področja umeščanja kolesarske
infrastrukture19, priporoča tudi zgledovanje po dobrih primerih iz drugih
mest20.

Hoja

Zasnova UZ naj vsebuje naslednje usmeritve za urejanje kolesarskega
omrežja: (1.) upoštevajo se vsaj primarne in sekundarne povezave ter
njihova navezava na državno kolesarsko omrežje, (2.) območja z
omejitvami motornega prometa se upošteva kot del omrežja kolesarskih
povezav, (3.) sistem za izposojo koles je prednostno navezovan na
omrežje prestopnih in mobilnostnih točk ter v območjih osrednjih
mestnih dejavnosti (mestno središče, šole, knjižnice, domovi za dijake in
študente, nakupovalna središča ...), skladno z velikostjo naselja.

Peš povezave se deloma navezujejo na omrežje javnih cest, delno
potekalo vzporedno s kolesarskimi potmi, delno potekajo ločeno. Cilj je
ureditev kakovostnega in preglednega omrežja peš poti s potekom skozi
kakovostno grajeno okolje in zelenje. Pri načrtovanju peš povezav naj se
upošteva usmeritve Ministrstva za infrastrukturo16.
Usmeritve za načrtovanje peš povezav na ravni UZ so: (1.) skladno z
organizacijo dejavnosti v naselju se opredeli hierarhija peš povezav med
posameznimi mestnimi območji, vključno z navezavami na zeleni sistem,
mreža peš povezav naj bo čim bolj razvejana, (2.) peš poti/pločniki naj
potekajo ob cestah skupaj s kolesarskimi povezavami ali ločeno od njih,
odvisno od profila ceste, (3.) območja z omejitvami motornega prometa
(omejene hitrosti, umirjenega prometa, območja za pešce) naj bodo del
omrežja peš povezav, (4.) posebna pozornost naj se nameni varnim potem
(navezava na šole, vrtce, domove za stare) in križanju s pomembnejšimi
prometnicami, (5.) preučijo se peš povezave v okolici pomembnejših
generatorjev prometa; (6.) preuči se šolske poti17 in lokacije prometnih
nesreč18

Na podlagi sistematičnega zbiranja podatkov o obremenitvah posameznih
odsekov, o neprimerni ureditvi, o »črnih točkah« se določijo (prednostni
in srednjeročni) programi urejanja kolesarske infrastrukture.
Javni potniški promet

Po vzoru mesta Ljutomer je smiselno načrtovanje območij prijaznega
prometa, kjer se prednost namenja pešcem in kolesarjem, ureditev ulic
pa spodbuja druženje in aktivno mobilnost. Gre torej za nadgradnjo
prometno-tehničnega elementa območja umirjenega prometa še z
drugimi elementi urejanje urbanih območij. Posebno pozornost se
nameni povezavam med temi območji.

Spremembe na omrežju JPP naj se načrtuje smotrno. Kritično naj se
preučijo načrtovane širitve JPP z upoštevanjem finančnih omejitev pri
izvajanju JPP. Skladno s ciljem povečanja prevozov z JPP naj se pri
načrtovanju širitve naselja smiselno upošteva dostop do obstoječih linij
JPP oziroma upravičenosti novih linij. Na ravni UZ se obravnava mestni,
medkrajevni in železniški JPP21.
▪ v zasnovi se določijo usmeritve za vzpostavitev sistema JPP s
poudarkom na integralnosti vseh (glede na naselje) relevantnih oblik
mobilnosti: (1.) peš povezave do postaj JPP, (2) ureditev postaj JPP pri
železniških in avtobusnih postajah, (3.) ureditev postaj pri območjih
P+R oziroma večjih parkiriščih na obrobjih mest ipd.;
▪ določijo se rumeni pasovi (če za to obstajajo prostorske možnosti).

Kolesarjenje

Mestni JPP

Kolesarske povezave se delno navezujejo na omrežje javnih cest, delno
potekajo ločeno. Cilj je ureditev kakovostnega in zmogljivega

16

Infrastruktura za pešce: Splošne usmeritve, 1. izdaja (2017). Ljubljana, Ministrstvo za
infrastrukturo Republike Slovenije. Dostopno na:
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/STMPP/Infrastruktura_za
_pesce_-_splosne_usmeritve_V1.00_podpis.pdf ;
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/Mirujocipromet-v-urbanih-naseljih.pdf
17

Upošteva se smernice za varne šolske poti: http://solskepoti.avp-rs.si/

18

Baza je dostopna na spletni strani Agencije za varnost prometa: http://nesrece.avprs.si/

▪

obravnava tematike je odvisna od velikosti obravnavanega naselja –
mestni JPP je zakonsko obvezen le za mesta z več kot 100.000
prebivalci, a se ga izvaja tudi v številnih manjših mestih;

19

Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, 2017.
Ministrstvo za infrastrukturo. Dostopno na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/TRAJNOSTNAMOBILNOST/Smernice-za-umescanje-kolesarske-infrastrukture-v-urbanih-obmocjihjanuar-2017.pdf
20

Luka Mladenovič, Aljaž Plevnik, Mojca Balant, Simon Koblar, Veronika Ščetinin, 2014.
Kolesarske smernice Občine Ljutomer. Dostopno na:
https://www.researchgate.net/publication/341701513_Kolesarske_smernice_obcine_Lj
utomer
21

Medkrajevni linijski prevozi potnikov se izvajajo kot gospodarska javna služba, ki se
sofinancira iz državnega proračuna;
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▪

▪

▪
▪

analizira se območja z dostopom do mestnega JPP – razdalje se
izračuna na podlagi prometnega omrežja, metoda z izračunom na
podlagi zračnih razdalj namreč preveč preceni prostorsko dostopnost
JPP;
na območjih s slabo dostopnostjo do JPP se lahko predvidi nove, bolj
neposredne peš povezave do postajališč, ali vzpostavitev novih
postajališč;
v primeru načrtovane širitve naselja se preuči smiselnost sprememb
na omrežju JPP;
upravičenost organizacije mestnega JPP naj se obravnava v analizi
razvojnih možnosti in organizaciji dejavnosti v prostoru.

Medkrajevni JPP
▪

▪

za potrebe medkrajevnega JPP se opredelijo usmeritve v zvezi s
lokacijo in prostorskimi ureditvami avtobusne postaje in postajališč:
(1.) v večjih mestih naj bodo AP vozlišča/prestopne točke linij javnega
mestnega, medkrajevnega in železniškega prometa; (2.) urejenost
okolice: podporne dejavnosti, peš in kolesarski dostopi, izposoja
koles, parkirni prostori oziroma P+R, splošna urejenost okolice ipd.,
(3.) možne selitve na ustreznejšo lokacijo (rezervacija prostora,
usmeritve širše ureditve prometnega vozlišča ipd.;
preuči se spremembe na omrežju v primeru izgradnje novih cestnih
povezav.

Železniški JPP
▪
▪
▪
▪

▪
▪

relevantno za naselja ob železniških progah s potniško postajo;
železniške postaje (preureditve, varnostni ukrepi, podporni programi,
ipd.;
ureditev varnih dostopov do postajališč, nove lokacije postajališč;
ureditev prestopnih točk na območju železniških postaj (avtobusna
postaja in postajališča, linije mestnega JPP, P+R in druga parkirišča,
izposoja koles, povezava z javnim površinami za peš in kolesarski
promet ipd.;
urbana ureditev okolice železniških postaj, vključno z lociranjem
centralnih dejavnosti.
poskrbi se za ustrezno dostopnost (hoja, kolo, mestni JPP,
medkrajevni JPP, parkirišča za osebne avtomobile, polnilna
infrastruktura za električna vozila).

Prestopne točke
▪

poleg načrtovanja posameznih oblik JPP je posebno pozornost
potrebno nameniti prestopnim točkam. Pri tem naj se upošteva

22

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/TRAJNOSTNAMOBILNOST/Smernice-za-vzpopstavitev-sistema-P+R-parkiraj-in-presedi-in-umescanjevozlisc-P+R-v-urbanih-naseljih-avgust-2017.pdf
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smernice Ministrstva za infrastrukturo22. Kot prestopne točke naj se
obravnavajo: povezave železniškega, medkrajevnega avtobusnega in
mestnega javnega prometa ter sistema P+R oziroma ureditve večjih
parkirišč, povezave posameznih navedenih sistemov, vključno s
kolesarskim sistemom (glej tudi železniški promet, medkrajevni
linijski promet in druga podpoglavja).

▪

Železniški promet
Na ravni UZ se obravnavajo železniške proge, ki so relevantne za naselje z
vidika ureditve postaj (potniških, tovornih) in postajališč. Upoštevajo se
razvojne možnosti priključevanja na železniško omrežje tako z vidika
razvoja gospodarstva kakor z vidika integralnega JPP.
Na ravni zasnove UZ se pripravijo usmeritve in podrobnejši pogoji za
navezavo naselja na železniško omrežje23 in sicer za potniški in tovorni
promet.
▪ prometni terminali, logistični centri in druga gospodarska območje
naj se navežejo na industrijske tire in na zmogljive državne ceste izven
naselij;
▪ rezervacija prostora (ODRN) z možnostjo priključitve na železniške
proge za razvoj gospodarskih con, logističnih centrov;
▪ upoštevanje koridorjev za železniške proge in industrijske tire
(skladno s projekti upravljalca oziroma oceno bodočih potreb
mestnega razvoja (lahko v variantah);
▪ predlog ukrepov za ublažitev vpliva železniškega prometa na okolje;
▪ rezervacija prostora/koridorjev in površin za načrtovane ureditve
(izdelani projekti, predlogi rešite, npr. povezava z ODRN, lahko tudi v
variantah).
Mirujoči promet
V skladu s cilji celostnega načrtovanja prometa in preusmerjanja
motornega prometa na trajnostne potovalne načine (poudarek na hoji,
kolesarjenju in JPP) je dolgoročno pričakovati manj problemov in potreb
pri načrtovanju površin/objektov za mirujoči promet. Z upoštevanjem
postopnosti procesa prehajanja na nov sistem je potrebno na ravni UZ
prednostno reševati probleme mirujočega prometa v strnjenih mestnih
območjih, tako z vidika parkirišč/garaž za stalne prebivalce kakor za
obiskovalce.
V zasnovi UZ se opredelijo usmeritve za urejanje mirujočega prometa za
osebna vozila, tovorna vozila in avtobuse:

23
24

upoštevajo se programi in projekti in pogoji upravljalca železniške strukture.
Prometne terminale, logistične centre in druge dejavnosti, ki generirajo veliko tovornega prometa
obravnavamo v okviru gospodarskih dejavnosti.

▪

▪

usmeritve za urejanje mirujočega prometa za osebna vozila s
poudarkom na najpomembnejših prometnih vozliščih in prometno
najbolj obremenjenih območjih: (1.) urejanje parkirišč ob mestnih
vpadnicah (P+R), navezava na javni promet in omrežje prestopnih in
mobilnostnih točk); (2.) opredelitev zmogljivosti (PM na javnih
parkiriščih in v garažnih hišah) na podlagi parkirnih normativov in na
podlagi parkirnih režimov; upoštevajo naj se tudi vsa ostala večja
parkirišča na javnih površinah in preveri zadostnost glede na njihovo
funkcijo; (3.) usmeritve za reševanje problemov PM v centralnih,
stanovanjskih, gospodarskih in rekreacijskih območjih (prostorske
rešitve, parkirna politika, učinkovitejša uvedba in raba JPP, urejanje
hoji in kolesarjem prijaznega mesta (tudi v variantah);
usmeritve za parkiranje avtobusov: (1.) opredelijo se možne širitve
obstoječih in nove lokacije za večja parkirišča, praviloma na obrobju
urbanega območja z dobro cestno navezavo na mestno območje, (2.)
moteče dejavnosti v bivalnem okolju se usmerjajo na nove lokacije,
opredelijo (rezervirajo) se primerne površine;
usmeritve za parkiranje tovornih vozil24: (1.) upoštevajo se potrebe
gospodarstva za zagotovitev zadostnih parkirnih površin za občasno
in stalno parkiranje (garažiranje) na ustreznih lokacijah tako, da
tranzitni promet ne obremenjuje bivalnega okolja (npr. v sklopu
gospodarskih con), (2.) moteče dejavnosti v bivalnem okolju se
usmerjajo na nove lokacije, opredelijo (rezervirajo) se primerne
površine.

Vodni promet
Vodni promet je v Sloveniji omejen na morski promet na območju štirih
obalnih občin, ter na rečni in jezerski promet. Na ravni UZ se obravnava
tovorni in potniški ladijski promet s kopensko infrastrukturo oziroma
prostorskimi ureditvami. V zasnovi naj se pripravijo naslednje usmeritve:
▪ tovorni promet: Luka Koper je s pristaniško infrastrukturo,
prometnimi in ostalimi kopenskimi ureditvami jedro vseevropskega
prometnega omrežja, razvija se na podlagi državnega prostorskega
načrta, vplivi obratovanja in ureditve na širšem območju se
usklajujejo na ravni prostorskih aktov MO Koper in Občine Ankaran;
▪ potniški promet25: (1.) mednarodni promet s pristaniškimi ureditvami
sledi razvoju turizma in zmogljivosti prostora, obnavlja se pristaniška
infrastruktura in podporni programi, (2.) spodbuja se ladijski promet
na lokalni ravni, obnavljajo se javni pomoli, dostopnost, spremljajoči
programi ipd.;
▪ ostala vodna infrastruktura: (1.) marine vključno s kopensko
infrastrukturo se urejajo na podlagi programov lastnikov skladno z
25

obstoječe stanje, pretežno prostorsko zaključena območja brez pomembnejših novih prostorskih
potencialov za novo infrastrukturo.
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▪

usmeritvami na ravni UZ in drugih prostorskih dokumentov, (2.)
mandrači in druge ureditve s privezi za ribiške čolne in druga plovila
se urejajo skladno s programi lokalnih skupnosti z upoštevanjem širših
prostorskih ureditev (dostopi, možnost prodaje ulova, urbana oprema
ipd.);
preveri se plovnost rek in možnost uvedbe JPP. Preverijo se ureditve
za promet po rekah in jezerih za turistične namene.

Zračni promet
Večina infrastrukture za zračni promet ne sodi na območja UZ, ima pa
bližina letališča vplive na urbani razvoj. Iz vidika UZ je pomembnejša
infrastruktura za pristajanje helikopterjev za potrebe zaščite in reševanja.

Testni primer – Škofja Loka

Vsebina UZ
▪

▪
▪
▪

(3.) ulične povezave, ki so namenjene vsem tipom uporabnikov, a
se na njih motorni promet omejuje ter daje prednost
nemotoriziranim oblikam mobilnosti, povprečne hitrosti gibanja
so nizke, poudarjena je socialna funkcija (npr. ulice v
stanovanjskih območjih);
v to kategorijo spada večina ulic.
(4.) aktivne povezave, ki so namenjene hoji, kolesarjenju in
drugim oblikam aktivne mobilnosti (npr. sprehajališče, pešpot);
poti, ki so ločene od cestne infrastrukture in potekajo v mirnejšem
naravnem okolju. Lahko so tudi del zelenega sistema.

Pešpot od Podlubnika mimo Šolskega centra do Novega Sveta se na delu
poti ob Selški Sori tlakuje in razširi, kar omogoči tudi kolesarjenje. Omrežje
za hojo se naveže na zeleni sistem.
Kolesarjenje
Dopolni se omrežje kolesarskih povezav, ki ga sestavljajo primarne
povezave ob pomembnejših cestah ter ločeno skozi stanovanjske soseske
in ob zelenih koridorjih. V sklopu umirjanja prometa se omogoči varno
kolesarjenje še na ostalih cestah in ulicah. Na karti je prikazana zasnova
primarnih, sekundarnih in ostalih kolesarskih povezav.

Hoja
Vzpostavi se varne in privlačne povezave v zelenem okolju. Posebno
pozornost se nameni odpravljanju problematičnih točk na šolskih poteh.

Omrežje javnih cest in kategorizacija
Spremembe v cestnem omrežju in kategorizaciji:
▪ po izgradnji severne obvoznice, ki bo kategorizirana kot regionalna
cesta 3. reda, se Kidričevo cesto od krožišča na Grencu do priključka
na severno obvoznico v Podlubniku prekategorizira v zbirno mestno
ali krajevno cesto. Prekategorizira se tudi Suško cesto iz zbirne
mestne ali krajevne ceste v mestno ali krajevno cesto;
▪ na Trati se ukini nivojski prehod čez železniško progo, namesto njega
se uredi podhod za pešce in kolesarje. S tem se poveča prometna
varnost;
▪ na odseku med krožiščem v novi industrijski coni na Trati in tovarno
Knauf insulation se obstoječo cesto prekategorizira v mestno ali
krajevno cesto;
▪ zgradi se načrtovana povezava Trata – Meja, ki se kategorizira kot
regionalna cesta 1 reda.

Slika 2.8.8: Kolesarsko omrežje

Urbanistične funkcije cest
Glede na urbanistično funkcijo delimo ceste na štiri tipe:
▪
▪

▪

▪

(1.) povezave rezervirane za motorizirani promet (npr.
obvoznica);
Predor sten, deli Poljanske obvoznice, Ljubljanske ceste, ceste v
novo industrijsko cono in navezovalne ceste Trata - Meja, ki
poteka izven naselja. Tam je kolesarska infrastruktura ločena z
odbojno ograjo;
(2.) cestne povezave, ki so namenjeni vsem tipom uporabnikov in
za katere je značilen večji delež motornega prometa ter večji
volumni pretoka uporabnikov ter višje hitrosti gibanja (npr.
vpadnice, druge pomembne mestne ceste);
Kidričeva cesta, del Poljanske in Selške obvoznice, regionalna
cesta proti Kranju.
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Slika 2.8.6: Zasnova omrežja javnih cest
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Slika 2.8.7: Omrežje cest z urbanističnimi tipi
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Javni potniški promet

Železniški JPP

Mestni JPP

Na področju železniškega prometa ni pričakovati večjih sprememb. V
pristojnosti občine je le urejanje dostopa do železniške postaje ter skupaj
s Slovenskimi železnicami tudi urejanje postaje (kolesarnica). Vzpostavi se
polnilno infrastrukturo in parkirišče po sistemu P+R.

Mestni JPP deluje dobro, smiselno bi bilo edino podaljšati linijo do tovarne
Filc vsaj ob menjavah izmen v tovarni, vendar je potrebno predhodno
preveriti, kakšne finančne posledice bi tak ukrep prinesel (ali bi bilo
potrebno dodatno vozilo in voznik). Nova poselitev in družbene dejavnosti
naj se umeščajo v bližino postajališč mestnega JPP. Novo mestno linijo se
ob izgradnji načrtovanega naselja lahko vzpostavi po severni obvoznici.
Medkrajevni JPP
Medkrajevni JPP zagotavlja osnovno dostopnost na območju Virmaš in Sv.
Duha, kjer ni na voljo mestnega JPP. Na tem območju je tako zagotovljena
vsaj osnovna dostopnost za JPP. Nova poselitev in dejavnosti naj se
primarno umeščajo ob linijo mestnega JPP, ki se prekriva tudi z linijami, ki
potekajo proti Ljubljani. V nasprotnem primeru pa naj se poselitev in
dejavnosti umeščajo v bližino postajališč medkrajevnega JPP. Po izgradnji
severne obvoznice bodo linije iz Selške doline zaradi lokacij izobraževalnih
ustanov in glavne avtobusne postaje še vedno potekale po Kidričevi cesti.

Pri uvozu v novo industrijsko cono se vzpostavi enotno parkirišče za vsa
tovorna vozila, ki čakajo na sprejem v podjetjih. S tem se voznikom
zagotovi boljše pogoje za čakanje (urejene sanitarije, pitna voda), poleg
tega se prostor bolje izkoristi, saj je z enotnim parkiriščem lažje pokrivati
konice.

Prestopne točke

Vodni promet

Prestopne točke ostanejo na obstoječih lokacijah (avtobusna in železniška
postaja). Z izboljševanjem dostopnosti s kolesom in peš v zaledju teh
prestopnih točk se bo izboljševala tudi njihova dostopnost. Nove
družbene dejavnosti, še posebej tiste s širšim pomenom (npr. splošna
knjižnica) naj se umeščajo v bližino avtobusne postaje.

Edini plovni odsek je na območju kopališča v Puštalu, kjer se dovoli plovbo
z nemotoriziranimi plovili v rekreativne namene. Dodatna infrastruktura
za to ni potrebna.
Zračni promet
Pri izbiri lokacije za nov zdravstveni dom, se naj upošteva možnost
vzpostavitve pristajalne plošče za helikopter.

Mirujoči promet
Na področju mirujočega prometa je potrebno razširiti območje
reguliranega parkiranja na vsa javna parkirišča v bližini mestnega
središča. Edini brezplačni parkirišči ostaneta v Puštalu pri nogometnem
igrišču in v stari vojašnici. Za novogradnje naj se upošteva maksimalni
parkirni standard.

Slika 2.8.9: Parkirne površine

Slika 2.8.8: Kolesarsko omrežje
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2.9.

Vsebina UZ

Izhodišča

Omrežje javnih površin

Javna površina je odprta grajena in zelena površina, ki je ne glede na
lastništvo namenjena splošni rabi. Zasnova omrežja javnih površin se v UZ
opravi s ciljem ustvariti povezano in pregledno mrežo visoko kakovostnih
odprtih javnih površin na celotnem območju naselja, ki bodo enako
dostopne za vse, varne, prepoznavne, spoštljive do kulturne dediščine,
naravnih danosti in okolja, spodbudne za aktivne oblike življenjskega
sloga in bodo odzivne na potrebe različnih uporabniških skupin.
Premišljeno zasnovano omrežje javnih odprtih površin krepi kvaliteto
urbanega bivanja, spodbuja socialne interakcije in javno življenje ter
obenem soustvarja prepoznavno podobo naselja.
Cilj obravnave omrežja javnih površin v UZ je:
▪ zagotoviti celovitost omrežja javnih površin za zagotavljanje fizične,
funkcijske in socialne povezanosti naselja za različne uporabniške
skupine,
▪ prispevati k čitljivosti prostora in krepitvi identitete naselja z
vzpostavitvijo jasnih odnosov oz. hierarhij med deli omrežja ter z
usklajevanjem forme in funkcije odprtih javnih površin in grajene
strukture,
▪ načrtovati povezanost omrežja javnih površin v naselju s
pomembnimi javnimi površinami v okolici naselja (npr. kmetijske
površine v sočasni rekreativni funkciji, pohodniške poti, regionalne
kolesarske povezave).
Zasnova omrežja javnih površin uskladi različne vidike načrtovanja
omrežja javnih površin, kot jih obravnavajo druge tematike UZ (npr.
družbene dejavnosti, morfološka struktura, namenska raba, prometni
sistem, urbanistično oblikovanje naselja, zeleni sistem) v celovito omrežje
na nivoju naselja in njegovih sestavnih delov.

Analiza
Analitična faza smiselno upošteva, vrednoti, povzema oz. se iz vidika
celovitosti omrežja javnih površin opredeli do analitičnih vsebin
povezanih tematik UZ:
▪ namenska raba: opremljenost območij programskega prepleta s
kvalitetnimi javnimi površinami; pokritost stanovanjskih območij s
kvalitetnimi javnimi površinami; omrežje javnih površin iz vidika
dostopnosti osnovne oskrbe (lokalne trgovine dnevne oskrbe) in

2
1 Za podrobnejše opise posameznih kategorij glej priročnika Javne odprte grajene površine

(MOP, v delu) in Zeleni sistem v mestih in naseljih (MOP, 2020)
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▪

▪

▪

▪

družbenih dejavnosti (šola, vrtec) iz glavnih stanovanjskih območij po
principu varnih in kratkih razdalj;
morfološka struktura: omrežje javnih površin v zaokroženih
morfoloških enotah (lokalna prehodnost, dostopnost, raznolikost,
povezanost); pravila dopolnjevanja in zgoščanja morfoloških vzorcev
glede na značilnosti in potrebe omrežja javnih površin;
prometni sistem: omrežje povezav v naselju glede na urbanistično
funkcijo in morebitna neskladja klasifikacijo cest glede na prometno tehnične lastnosti; opremljenost mobilnostnih in prestopnih točk s
kvalitetnimi javnimi površinami; omrežje javnih površin za
spodbujanje aktivnih oblik mobilnosti in podporna infrastruktura za
aktivno mobilnost;
urbanistično oblikovanje naselja: hierarhija povezav v naselju;
elementi čitljivosti in urbanistično-oblikovalske regulacije naselja, ki
vplivajo na uporabnikovo doživljanje naselja (pogledi, sekvence),
fizično obliko in funkcionalnost javnih površin; javne površine ob
objektih družbenih in oskrbnih dejavnosti (socialna, funkcionalna,
reprezentativna funkcija);
zeleni sistem: tipologija zelenih površin; funkcije zelenega sistema, ki
se uresničujejo v omrežju javnih površin; površine v podporo
aktivnemu življenjskemu slogu.

Priporočila
V UZ se pisno in grafično opredeli obstoječe in nove sestavne dele omrežja
javnih površin. Pri tem se poleg morfološko-členitvenega vidika posebno
pozornost nameni uporabniškemu vidiku. Opredeli se glavne
sestavne dele omrežja glede na njihov značaj in vlogo v omrežju.
V zasnovi se določi1 elemente omrežja javnih površin, ki so pomembni za
naselje kot celoto oz. so osnova omrežja javnih površin, s tem pa tudi
zaznavnega in orientacijskega sistema naselja. To so:
A) linijske javne površine mestnega pomena2:
• povezave za nemotorizirano rabo oz. namenjene aktivnim
oblikam mobilnosti – aktivne povezave, to je dele omrežja, ki so
namenjene pešcem, kolesarjem in podobnim uporabnikom, npr.:
• primarne aktivne povezave, to je povezave, ki predstavljajo
osnovno omrežje celotnega naselja (npr. poti za pešce, kolesarje,
mestne parkovne poteze, obvodne poteze, druge tematske
poteze mestnega pomena ipd.); praviloma potekajo po
samostojnih trasah ločeno od motornega prometa v zelenju ali

Velja tudi za nemestna naselja, poimenovanje poudarja pomembnost in značaj teh
prostorov za celotno naselje
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območjih rezerviranih za nemotoriziran promet; določi se tudi
njihove prehode v rekreacijsko zaledje naselja,
o sekundarne aktivne povezave, ki dopolnjujejo omrežje
primarnih aktivnih povezav, lahko potekajo ob/po trasah
namenjenih tudi drugim oblikam prometa,
o glede na kontekst konkretnega naselja se po potrebi
določijo tudi druge specifične oblike aktivnih povezav
mestnega pomena, npr. različni tipi sprehajališč (glavno
mestno sprehajališče, obvodno sprehajališče, gozdna
sprehajalna pot, trim-steza ipd.);
• povezave za vse vrste prometa s poudarjeno nemotorizirano
rabo - ulične povezave, to je dele omrežja, ki so namenjeni
vsem tipom uporabnikov, a se na njih motorni promet
omejuje ter daje prednost nemotoriziranim oblikam
mobilnosti, povprečne hitrosti gibanja so nizke, poudarjena je
socialna funkcija (socialne interakcije, srečevanje), npr.:
o primarne ulične povezave: omogoča prehajanje iz enega
v drug del naselja za vse tipe uporabnikov, posebna
pozornost pri zasnovi uličnega prereza je posvečena
pešcem in kolesarjem, tranzitni promet se omejuje,
o sekundarne ulične povezave: dopolnjujejo omrežje
primarnih uličnih povezav, v primerjavi z njimi po njih
poteka še manj motoriziranega prometa;
o glede na kontekst konkretnega naselja se po potrebi
določijo tudi druge specifične oblike uličnih povezav
mestnega pomena
• povezave za vse vrste prometa z enakovredno ali podrejeno
nemotorizirano rabo - cestne povezave, to je dele omrežja, ki
so namenjeni vsem tipom uporabnikov in za katere je značilen
večji delež motornega prometa ter večji volumni pretoka
uporabnikov, povprečne hitrosti gibanja so višje; če potekajo
skozi naselje, imajo praviloma tudi pomembno socialno
funkcijo (socialne interakcije, srečevanje); npr.:
o primarne cestne povezave: ključne povezave v naselju,
omogoča prehajanje iz enega v drug del naselja
enakovredno za vse tipe uporabnikov in so glavne nosilke
tranzitnega prometa
o sekundarne cestne povezave: povezujejo dele naselja
med seboj, omogoča prehajanje iz enega v drug del
naselja enakovredno za vse tipe uporabnikov, v
primerjavi z glavno cesto ima manj tranzitnega prometa

3
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o

•

glede na kontekst konkretnega naselja se po potrebi
določijo tudi druge specifične oblike cestnih povezav
mestnega pomena
povezave rezervirane za motorizirani promet, npr. obvozna
hitra cesta brez pločnikov za pešce

B) točkovne javne površine mestnega pomena, ki imajo različen značaj
in različno vlogo v mestni strukturi, npr.:
• glavni trg naselja: osrednja odprta grajena površina naselja, ki ima
poleg funkcionalnega tudi simbolni pomen za naselje; manjša
naselja imajo praviloma le eno površino takega tipa
• mestni park: namensko urejena območja zelenih površin večje
razsežnosti znotraj ali ob robu grajene strukture naselja
• tržnica: odprta grajena površina naselja za izmenjavo dobrin s
prostori za prodajo, lahko tudi konzumacijo dobrin, praviloma
bogato ozelenjena
• mestna reprezentančna javna površina: odprta grajena ali zelena
površina naselja na funkcijsko/simbolno pomembni lokaciji v
naselju (npr. vstop v naselje, pomembno križišče poti) ali pred/ob
pomembni stavbi širšega javnega pomena (npr. vstopni trg,
ploščad)
• glavni trg četrti: osrednja odprta grajena površina posameznega
dela naselja (npr. mestne četrti), ki ima poleg funkcionalnega tudi
simbolni pomen za večji del naselja, s tem pa tudi za naselje samo;
praviloma lociran ob lokalno pomembnih stavbah (četrtni svet,
trgovina, pošta, banka ipd.) ali v območjih večjih gostot
• trg v območju mešanih rab oz. centralnih dejavnosti: za naselje
pomembna odprta grajena površina v območju, kjer se izrazito
prepletajo različne dejavnosti (horizontalni in/ali vertikalni
preplet)
• večje otroško igrišče: javna površina za igro in druženja otrok in
mladih, ki zagotavljajo varne pogoje za odraščanje; UZ načrtuje
omrežje igrišč, lahko so posebna območja ali pa so vključena v
druge tipe javnih površin
• športni park: namensko urejeno območje z zunanjimi športnimi
igrišči in drugo infrastrukturo za šport in rekreacijo
• tematski park: parkovna ureditev, namenjena in prilagojena
posebni vsebini, pogosto neposredno navezana na javni objekt
(npr. botanični park, živalski vrt, spominski park).

•

pokopališče: površina namenjena pokopavanju umrlih, za
parkovno izvedbo je značilen majhen delež poti in tlakovanih
površin, ipd.

C) območja javnih površin mestnega pomena, to je območij, kjer je
preplet oz. gostota omrežja javnih površin višja oz. je javni prostor
poudarjeno oblikovan, npr.:
• območja namenjena pešcem,
• območja rekreacije, npr. mestni gozd: javno dostopen gozd s
prevladujočo socialno in rekreativno funkcijo, npr.
multifunkcionalna območja urbanega kmetijstva: območje
znotraj UON v primarni kmetijski rabi, ki ima zaradi bližine urbanih
funkcij in svojih krajinskih značilnosti poseben pomen in
privlačnost za rekreacijo; ipd.).
UZ lahko določi tudi elemente omrežja javnih površin, ki imajo
pomembno vlogo za posamezne predele naselja oz. za zagotavljanje
kakovosti bivanja na mikro nivoju in so dopolnitev zgoraj predstavljenih
elementov omrežja. Taka podrobnost obdelave je smiselna predvsem za
območja večjih poselitvenih gostot (npr. celovito urejane soseske), novih
razvojnih območij, območij večjih prestrukturiranj, ali npr. v manjših
naseljih, kjer manjši obseg teritorija omogoča tako podrobnost obdelave.
Določijo se pomembne linijske javne površine lokalnega pomena3 (npr.
stanovanjska ulica, trgovska ulica, napajalna cesta v proizvodnem
območju, lokalne parkovne poteze, sprehajališče v stanovanjskem
območju ipd), pomembne točkovne javne površine lokalnega pomena
(npr. lokalni park, lokalno otroško igrišče, trg v območjih večjih
stanovanjskih gostot, trg v programsko opredeljenih območjih kot so
trgovska in proizvodna območja, reprezentančna javna površina ob stavbi
lokalnega pomena), območja javnih površin lokalnega pomena (npr.
območje vrtičkov).
Vsi zgoraj navedeni deli omrežja se grafično prikažejo. Prikaz vsebuje tudi:
▪ postajališča in postaje javnega potniškega prometa,
▪ pomembne stavbe in druge objekte javnega značaja,
▪ (kot kartografska podlaga) topografske elemente (npr. vodotoki,
plastnice),
▪ (kot kartografska podlaga) objekte,
▪ (kot kartografska podlaga) celotno omrežje povezav v naselju in
njegovi okolici.
Zasnova omrežja javnega prostora naselja mora biti usklajena z zasnovo
prometnega sistema, zelenega sistema, morfološke strukture,

Termin lokalne opredeljuje vlogo te skupine površin – pomembne so predvsem za
posamezen del naselja
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urbanističnega oblikovanja naselja in amenske rabe oz. morajo biti
posamezni sistemi usklajeni z omrežjem javnih površin z namenom
doseganja njegove celovitosti.
Skladno z rešitvami v drugih tematskih sklopih UZ se v prikazu omrežja
javnih površin opredelijo tudi deli omrežja z morebitnimi posebnimi
režimi urejanja (npr. območja za evakuacijo glede na zasnovo površin za
reševanje ipd.).

Testni primer Škofja Loka
Primarne cestne povezave, na katerih poteka večina motornega prometa,
so glavna povezava v smeri proti Kranju, glavna povezava v smeri proti
Ljubljani, glavna povezava proti Poljanski dolini in na novo vzpostavljena
glavna povezava proti Selški dolini. Oblikujejo se kot cestne povezave oz.
osrednji linijski javni prostori za vse uporabnike, pri tem se zagotovijo s
širokimi koridorji za pešce in kolesarje, ki so ozelenjeni in senčeni z
drevoredi. Osnovno ogrodje primarnih cestnih povezav je dopolnjeno z
omrežjem sekundarnih cestnih povezav.
Glavna povezava med starim mestnim jedrom in železniško postajo
razbremenjena precejšnjega dela motornega prometa in vzpostavljena
kot primarna ulična povezava (glavna mestna ulica) brez tranzitnega
prometa, poudarjeno oblikovana za aktivne oblike mobilnosti (hoja,
kolesarjenje) in z izrazito mestnim značajem. V ta namen je na ključnih
potezah obvezno vzpostavljanje jasno formiranega grajenega roba z
aktivnim pročeljem (obvezno pritlični del ulične fasade, po možnosti tudi
višji deli ulične fasade naj omogoča vizualni stik med uličnim prostorom in
notranjščino stavbe oz. neposredno povezavo med zaprtim in odprtim
prostorom).

Vsebina UZ
Forme). Na robovih naselja so povezane z dostopi do rekreacijskih in
pohodniških poti v zaledju mesta. Posebni linijski površini mestnega
značaja sta mestno sprehajališče med avtobusno postajo in Kamnitnikom
in obvodno sprehajališče dolvodno od sotočja obeh Sor.
Glavni trg mesta ostaja stari mestni trg, trg enake kategorije se vzpostavi
ob urbani revitalizaciji območja severno od avtobusne postaje, ki se na
severu izteče v mestno tržnico. Četrtni trgi se vzpostavijo v Podlubniku,
na Lontrgu, Pod Plevno, v Frankovem naselju, v novi soseski pod
Kamnitnikom in v Sv. Duhu, trgi reprezentančnega značaja pa ob železniški
postaji, na vozlišču Ljubljanska-Kidričeva-Selška cesta, ob občinski
upravni stavbi in na vhodu v športni in izobraževalni center Poden. Lokalni
tržnici je ob dodatnih preveritvah smiselno umeščati na stik med mestom
in podeželjem v območju visoke stanovanjske gostote (Podlubnik), na
dobro dostopno lokacijo v vozlišču Ljubljanska-Kidričeva-Selška cesta
(bližina trgovskega centra) oz. v območjih koncentracije lokalnih
pridelovalcev hrane (npr. območje Sv. Duh). Manjše trge lokalnega
značaja se vzpostavi v območjih večjih stanovanjskih sosesk (praviloma v
povezavi z objekti javnega značaja), kvalitetno grajeno odprto površino pa
tudi v območju trgovskega centra Grenc.
Javne zelene površine so sestavni del omrežja javnih površin (za tipologijo
glej poglavje Zeleni sistem). Preplet linijskih in točkovnih javnih površin je
najgostejši v območju starega mestnega jedra (z razširitvijo v smeri
Kamnitnika) in v območjih največjih stanovanjskih sosesk (Podlubnik,
Frankovo naselje, nova soseska na severo-vzhodni strani Kamnitnika).

Pomemben del omrežja so sekundarne ulične povezave, ki potekajo med
ali skozi osnovne morfološke enote in so poudarjeno oblikovane za
aktivne oblike mobilnosti (ulična oprema, ozelenitve ipd.). Omrežje
dopolnjujejo druge ulične povezave, npr. stanovanjske ulice v Podlubniku,
Groharjevem naselju, Pod Plevno, Frankovem naselje).
Ključno vlogo v omrežju imajo primarne in sekundarne aktivne povezave
vključno z linijskimi potezami zelenega sistema, ki predstavljajo hrbtenico
omrežja izključno namenjenega nemotoriziranim uporabnikom. Nanje se
navezujejo tudi vzgojno-izobraževalne ustanove (varne šolske poti).
Večinoma potekajo v območjih zelenih površin in vzdolž vodotokov, skozi
stanovanjska območja večjih gostot (Podlubnik, Novi svet, Groharjevo
naselje, Partizanska ulica, Pod Plevno, nova stanovanjska soseska pod
Kamnitnikom, Frankovo in Hafnerjevo naselje), rekreacijska območja (npr.
območje Kamnitnika, zaledje Škofjeloškega gradu) ali kot osrednjim
povezavam alternativne povezave vzdolž robov naselja (npr. VirmašePriporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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Slika 2.9.1: Zasnova omrežja javnih površin
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2.10.Ostala gospodarska
javna infrastruktura

2.10.1

Komunalna infrastruktura
/ oskrba z vodo, odvajanje
in čiščenje odpadne vode
in upravljanje z odpadki

Vsebina UZ

Izhodišča
Oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode ter upravljanje z
odpadki so del gospodarske javne infrastrukture in tvorijo mestni
komunalni sistem1. Opremljanje stavbnih zemljišč s potrebno komunalno
infrastrukturo je ena od osnovnih prvin urbanističnega načrtovanja.
Vzpostavitev komunalnega omrežja in kakovostno upravljanje z njim
bistveno prispeva h kvaliteti bivalnega okolja in varovanju okolja na
območju naselja in v širšem prostoru. V UZ se sistem komunalne
infrastrukture obravnava celovito v povezavi z drugimi urbanimi sistemi
na celotnem območju mesta. Cilj je zagotoviti skladen in nemoten razvoj
naselja s pravočasnim, kakovostnim in racionalnim opremljanjem
stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo ter na takšen način
doprinesti k zdravemu bivalnemu in delovnemu okolju, kakor tudi
učinkovitim tehnološkim procesom.
Na ravni UZ se obravnava naslednja komunalna infrastruktura:
▪ oskrba s pitno, tehnološko in požarno vodo,
▪ zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
▪ zbiranje, predelava in odlaganje odpadkov.
V UZ se za plansko obdobje 15 – 20 let opredeli in prikaže razvoj
komunalne infrastrukture v prostoru naselja na podlagi soočanja med
potrebami po komunalni oskrbi stanovanjskih, zaposlitvenih in območij
družbenih dejavnosti ter možnostmi, ki za komunalno oskrbo teh območij
obstajajo. Pri tem se upoštevajo razvojni načrti lokalne (in regionalne)
skupnosti in upravljavcev, ki se jih na podlagi rešitev iz UZ po potrebi tudi
dopolni in popravi.
Navezava na druge vsebinske sklope UZ:
▪
▪

1

naselje v širšem prostoru: povezava komunalne oskrbe mesta s
komunalnim omrežjem in objekti na območju občine in regije;
namenska raba prostora: Analiza: preuči se (1) komunalna
infrastruktura obstoječih urbanih območij (stanovanja, družbene
dejavnosti, proizvodnja), (2) možnosti opremljanja novih površin za
urbani razvoj (soočanje sedanjih in bodočih dejavnosti / uporabnikov
z zmogljivostjo, možnostmi in pogoji izboljšanja in širitve komunalne
infrastrukture), (3) potencialne površine za izvajanje dejavnosti
komunalne infrastrukture Zasnova: podajo se usmeritve za (1) razvoj
komunalne infrastrukture v obstoječih urbanih območij (stanovanja,
družbene dejavnosti, proizvodnja), (2) opremljanje novih površin za
urbani razvoj na podlagi uskladitve razvojnih potreb dejavnosti z
možnostmi komunalne oskrbe, (3) opredelijo se površine za izvajanje
novih storitev komunalne oskrbe;;

▪

▪

gospodarstvo: Analiza: preverijo se (1) obstoječe navezave in
možnosti navezave komunalno zahtevnejših gospodarskih dejavnosti
na razpoložljivo komunalno infrastrukturo, (2) nove potrebe
komunalno zahtevnejših gospodarskih subjektov, (3) morebitne
izboljšave
komunalne infrastrukture za razširitev možnosti
gospodarskega razvoja in privabljanje novih gospodarskih investicij,
(4) možnosti zagotavljanja krožnega gospodarstva (npr. uporaba
odpadkov kot vir proizvodnje ali energije) Zasnova: (1) načrtujejo se
potrebne dopolnitve in izboljšave komunalne infrastrukture,
potrebne za gospodarski razvoj. (2) Vključijo se rešitve za krožno
gospodarstvo;;
prometna in energetska infrastruktura: analiza: prouči se (1)
možnost umeščanja komunalne infrastrukture v koridorje cest, (2)
kombinacija komunale in energetike (npr. odpadki kot vir energije),
(3) prometna dostopnost do komunalnih objektov; Zasnova: načrtuje
se (1) umeščanje komunalne infrastrukture v koridorje cest, (2)
kombinacija komunale in energetike (npr. odpadki kot vir energije),
(3) prometna dostopnost do komunalnih objektov;

Analiza
Namen in cilj analize omrežja komunalne infrastrukture na območju UZ
je, da se preveri kakovost obstoječih sistemov, identificirajo problemi ter
preučijo možnosti in pogoji za nadaljnjo oskrbo urbanih območij.
Na področju oskrbe z vodo se preveri (1) stanje in kakovost vodovodnega
omrežja, (2) kakovost in izdatnost virov pitne vode, (3) možnosti / pogoji
priključitve večjih uporabnikov na obstoječe omrežje (stanovanja,
proizvodne in družbene dejavnosti), (4) identificira probleme nadaljnje
oskrbe s pitno vodo, (5) preveri programe upravljalca sistema oskrbe s
pitno vodo za izboljšavo / širitev omrežja in virov napajanja. Preveri (1)
izrabo, kakovost in izdatnost virov tehnološke vode, (2) možnosti / pogoje
širitve porabe / uporabnikov virov tehnološke vode (zdravilišča,
proizvodnja), (3) državna strategija / programi upravljalca za koriščenje
tehnološke vode. Na področju oskrbe s požarno vodo se preveri (1)
sposobnost javnega vodovoda za zagotavljanje požarne vode in zbiralnike
vode za gašenje požarov, (2) stanje omrežja hidrantov, (3) program
lokalne skupnosti in upravljavca omrežja za zagotavljanje požarne vode.
Na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda se preveri (1)
urbana območja priključena na javno kanalizacijo in javno/e čistilno/e
napravo/e, (2) območja z lokalnim prečiščevanjem voda, območja brez
kanalizacijskega sistema, (3) stanje in zmogljivost kanalizacijskega
omrežja (vključno z zmogljivostjo čistilne naprave), pogoji in možnosti

Promet, energetika in komunikacijska omrežja so ravno tako del gospodarske javne
infrastrukture in so v tem priročniku obravnavani v samostojnih poglavjih.
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priključitve novih območij, (4) identificirajo problemi nadaljnje gradnje
sistema zbiranja in prečiščevanja odpadnih voda, (5) preverijo programi
lokalne skupnosti in upravljalca sistema za širitev omrežja / čistilne
naprave;
Na področju upravljanja z odpadki se preveri (1) način zbiranja in odvoza
odpadkov, (2) identificirajo problemi v zvezi s sistemom deponiranja in
predelave odpadkov, vplivom lokacij deponij na urbano okolje ipd., (3)
preverijo programi upravljalca za (dolgoročno) urejanje sistema zbiranja
in predelave odpadkov.

Priporočila
V analitični fazi priprave UZ se s pomočjo (1) podatkov pristojnih
upravljavcev komunalne infrastrukture glede stanja in načrtovanih
izboljšav komunalnega sistema, (2) strategije lokalne (in regionalne)
skupnosti na področju komunalne opreme ter na podlagi (3) primerjave
pridobljenih podatkov s potrebami drugih urbanih sistemov (stanovanja,
gospodarstvo, družbene dejavnosti) preveri možnosti komunalne oskrbe
naselja.

Vsebina UZ
▪

opredelitve lokacij za pomembnejše objekte komunalne
infrastrukture in principi poteka tras omrežij v okviru namenske rabe
površin na podlagi izdelanih analiz in usmeritev upravljalcev.

Testni primer – Škofja Loka
Opredelitev izhodišč za razvoj komunalne oskrbe
Skladno s Strategijo razvoja občine Škofja Loka 2025+2 so prioritete na
področju razvoja komunalne oskrbe v Škofji Loki sledeče:
1. projekti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda:
▪ odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore (primarni vod) –
sofinanciran iz EU Kohezijski sklad,

▪

▪
▪

oskrba s pitno vodo v porečju Sore (primarni vod) - sofinanciran iz EU
Kohezijski sklad,
komunalna ureditev Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, Vešter –
sofinanciran iz EU ESRR,
komunalna ureditev Puštal – prijava za sofinanciranje iz EU ESRR,
komunalna ureditev Virmaše, Grenc;

2.
▪
▪
▪

naložbe v vodovodno infrastrukturo:
nadaljevanje sistematičnih obnov dotrajanega vodovodnega omrežja;
sofinanciranje naložb v obnovo zasebnih vodovodnih sistemov,
ohranjanje vodnih virov in ozaveščanje potencialnih onesnaževalcev:

▪

Za ugotavljanje ustreznosti prostorskih potencialov za urbani razvoj z
vidika možnosti in racionalnosti opremljanja s komunalno infrastrukturo
je pomembna celovita (integralna) analiza vseh urbanih sistemov
(uporabnikov komunalnih storitev) v odnosu do celotne gospodarske
javne infrastrukture, t.j. komunalne infrastrukture vključno s prometno
in energetsko infrastrukturo. Primerjava poteka v obeh smereh, tako iz
vidika potreb drugih urbanih sistemov po gospodarski javni infrastrukturi,
kakor tudi možnosti, ki jih gospodarska javna infrastruktura nudi za
opremljanje območij z urbanimi dejavnostmi. Pri tem se proučuje:
▪ opremljenost obstoječih stavbnih zemljišč s komunalno
infrastrukturo in potrebne izboljšave;
▪ grajena območja, primerna za aktivacijo notranjih rezerv
(intenzivnejša izraba, prenova, sanacija degradiranih območij ipd.) in
prosta stavbna zemljišča v odnosu do možnosti, ki jih nudi komunalna
infrastruktura;
▪ možnost opredelitve novih območij stavbnih zemljišč iz vidika
racionalnosti komunalne opreme. Pri tem se preveri obseg in
(finančni, tehnični, organizacijski) pogoji izvedbe kot podlage za (1)
ugotovitev primernosti površin za nadaljnji urbani razvoj, (2) preučijo
naj se variantne možnosti dolgoročnega razvoja naselja v odnosu do
komunalne opreme, (3) presodi, ali so določeni prostorski potenciali
za urbani razvoj z vidika opremljanja stavbnih zemljišč racionalni;

2

Povzeto po Strategiji razvoja Občine Škofja Loka 2025+. Dokument sta izdelali podjetji
Razvojna agencija Sora d.o.o. in K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., junija 2014.
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3. optimiziranje upravljanja z odpadki in čiščenje morebitnih divjih
odlagališč.
Komunalna opremljenost obstoječih stavbnih zemljišč in potrebne
izboljšave za oskrbo obstoječe poselitve
1. Oskrba s pitno vodo:
▪ osnovna vodna vira za Škofjo Loko sta: Hotovlje in Trebije. Oba ležita
v sosednji občini Železniki. Vodne količine so ustrezne. Kvaliteta vode
je ustrezna, razen ob nalivih in podobnih manj ugodnih vremenskih
razmerah. Količina dobavljene vode znaša 80 do 100 l/sek. Vodohrani
in črpališča javnega vodovodnega omrežja so večinoma ustrezni.
Izvajajo se vzdrževalna dela in posodobitve. Vodovodno omrežje je
problematično;
▪ nekateri deli vodovoda so stari, drugi so iz neustreznih cevi (azbestno
cementne cevi) in z neustreznim profilom. Izgube vodnih količin so
velike. Nekateri deli vodovodnega omrežja hidravlično niso ustrezni
(problem požarne vode). Predlagane so izboljšave sistema;
▪ požarna voda se zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja. Na
nekaterih delih so obstoječi profili vodovoda neustrezni, zato se pri
obnovi povsod obstoječe omrežje nadomešča z zmogljivejšimi profili
(min. profil 100mm) in s hidranti. Za požarno vodo se uporablja vodo
iz vodovodnega omrežja torej pitno vodo. V preteklih obdobjih so bili
pri nekaterih industrijah izvedeni požarni bazeni (npr. Jelovica,
Predilnica), ki pa niso več v uporabi;
2. Zbiranje in prečiščevanje odpadnih voda:
▪ kanalizacijsko omrežje je v Škofji Loki izvedeno (80%) in je deloma
mešano, deloma ločeno,
▪ vsa javna kanalizacija je priključena na centralno čistilno napravo
Suha, ki je bila 2016 posodobljena in nadgrajena;
3. Zbiranje, predelava in odlaganje odpadkov:
▪ na območju mesta Škofja Loka je organizirano zbiranje in odvažanje
komunalnih odpadkov, ki ga izvaja pooblaščena gospodarska družba
(koncesionar);
▪ zagotovljen in urejen je tudi odvoz vseh ločeno zbranih frakcij,
biološko razgradljivih odpadkov (kjer ni lastnega kompostiranja),
kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.
Možnost komunalnega opremljanja območij za aktivacijo notranjih
rezerv
Pozidava nepozidanih stavbnih zemljišč s stanovanji in objektih centralnih
dejavnosti, določenih z veljavnim OPN, je v razvojnih načrtih lokalne
skupnosti in upravljavcev komunalnega omrežja upoštevana in vgrajena v
njihove programe. Opremljanje obstoječih prostih stavbnih zemljišč
napreduje skladno z dinamiko izgradnje teh območij.
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Vsebina UZ
Pri preureditvi predela ob križišču Ljubljanske in Kidričeve v novo mešano
poslovno stanovanjsko območje višje gostote se v podrobnejši načrtih
urejanja preveri zmogljivost obstoječe komunalne opreme.
Za priključevanje novih odjemnikov v območju industrijske cone Trata na
komunalno omrežje, ob pozidavi prostih stavbnih zemljišč, obstoječe
kapacitete primarnega omrežja zadoščajo ob pogoju normalnih
obremenitev.
Možnost opredelitve novih območij stavbnih zemljišč iz vidika
racionalnosti komunalne opreme
Večje širitve poselitvenega območja Škofje Loke so predvidene na
območju industrijske cone trata in v predelu med Kamnitnikom in Sv.
Duhom. Potrebne dograditve komunalnega omrežja se preverijo na
podlagi idejnih zasnov ureditve teh predelov.

Zasnova
Na podlagi opravljene analize stanja, potreb in možnosti razvoja
komunalne infrastrukture se opredelita koncept in usmeritve z njeno
izboljšanje in dograjevanje. Cilj je opredeliti takšen razvoj komunalne
oskrbe v mestu, da je zagotovljen skladen razvoj družbenih, gospodarskih
in okoljskih prvin urbanega prostora ob čim manjših stroških vlaganja.

Priporočila
V UZ se opredelijo koncept in usmeritve za nadaljnji razvoj komunalne
oskrbe mesta, usklajen z lokalno (in regionalno) vizijo razvoja naselja ter
upravljavci komunalnih sistemov. Določijo se usmeritve za podrobnejše
načrtovanje na ravni OPN in OPPN. Zasnova komunalnih sistemov se
obravnava na regionalni in lokalni (občinski) ravni.
Pri pripravi koncepta in usmeritev za razvoj komunalne infrastrukture v
UZ se upoštevajo rešitve regionalne ravni, na kateri se praviloma
obravnava:
▪ regionalni sistem oskrbe s pitno vodo: zmogljivost in kakovost,
strategija (tudi predpogoji) oskrbe povečanega števila uporabnikov v
regiji;
▪ oskrba s tehnološko vodo: viri, količina črpanja (koncesija za uporabo
na državni ravni), pogoji koriščenja ipd.;
▪ regionalni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, pogoji za
priključitev lokalnih omrežij;
▪ regionalni sistem ločevanja, zbiranja in predelave komunalnih
odpadkov;
▪ regionalni sistem zbiranja, predelave, skladiščenje in ravnanje z
industrijskimi in nevarnimi odpadki.
Koncept in usmeritve za razvoj komunalne oskrbe v UZ obsegajo:
1. Oskrba s pitno vodo:

▪

▪

usmeritve za strateško / dolgoročno načrtovanje oskrbe s pitno vodo:
regionalni in / ali lokalni sistemi, izdatnost virov, izdatnost dolgoročne
oskrbe iz posameznih virov, pogoji za oskrbo povečanega števila
odjemalcev;
načrtovana širitev in obnova omrežja (srednjeročni programi za
konkretna ureditve po območjih mesta / naselja).

2. Zbiranje in prečiščevanje odpadnih voda:
▪ usmeritve za strateško / dolgoročno zbiranje in prečiščevanje
odpadnih voda: pogoji priključevanja območij na regionalno čistilno
napravo (če obstaja oziroma je načrtovana) in na lokalno / mestno
čistilno napravo; možnosti prečiščevanja odpadnih voda v
posameznih urbanih območjih z lokalnimi sistemi;
▪ načrtovana širitev in obnova omrežja (srednjeročni programi za
konkretne ureditve po območjih mesta / naselja).
3. Zbiranje, predelava in odlaganje odpadkov:
▪ celovita problematika v zvezi z odpadki se organizacijsko rešuje na
državni ravni, sistem zbiranja, predelave in odlaganja pa praviloma na
regionalni ravni (z upoštevanjem ciljev v zvezi z zmanjševanjem količin
odpadkov, predelavo itd.),
▪ občine / mesta se praviloma vključujejo v te sisteme z upoštevanjem
usmeritev za strateško / dolgoročno naravnan sistem zbiranja, odvoza
in nadaljnje obravnave odpadkov;
▪ prostorske ureditve (odlagališča, objekti za predelavo itd.) ne sodijo v
območja mest / naselij; na ravni usmeritev UZ se zagotovi varovanje
kakovosti bivalnega okolja pred vplivi teh objektov.
4. Usmeritve za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno
infrastrukturo: uskladijo se možnosti / pogoji opremljanja stavbnih
zemljišč za prostorski razvoj mesta / naselja v srednjeročnem obdobju
in usmeritve strateškega značaja. V postopku usklajevanja urbanega
razvoja s pogoji opremljanja stavbnih zemljišč naj se upošteva:
▪ predpogoj za urejanje mestnih območij je oskrba s kakovostno pitno
vodo; pred odločitvijo o usmerjanju razvoja dejavnosti z večjimi
uporabniki pitne vode na sedanja ali nova območja se zagotovi
dolgoročna oskrba z vodo;
▪ preverijo se tudi drugi pogoji izvedbe vodovoda (npr. izvedba v drugi
višinski coni, prečrpavanje v nov vodohran);
▪ sočasno s širitvijo vodovodnega omrežja je prednostnega pomena
obnova obstoječega omrežja; prednostno se izvaja program vgradnje
požarnih hidrantov v urbanih območjih z neurejeno požarno
varnostjo;
▪ vsa urbana območja se postopoma priključijo na kanalizacijsko
omrežje oziroma na čistilno napravo; faznost gradnje in obnove
omrežja se opredeli skladno z intenzivnostjo izrabe urbanih območij
in varstvenimi režimi pitne vode; za prehodno obdobje naj veljajo
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▪

▪

določila o ureditvi lokalnih prečiščevalnih napravah, izjemoma so
dopustne neprepustne greznice;
opredeli se način odvajanja in prečiščevanja tehnoloških odpadnih
voda (npr. lastna čistilna naprava, pogoji priključitve na javno
kanalizacijsko omrežje ipd.);
izvajanje sistema zbiranja, odvažanja in obravnave komunalnih
odpadkov v mestu / naselju ni predmet UZ (organizacija upravljalca);
pomembni za prostorski razvoj na ravni UZ je preprečevanja vpliva
območij za komunalne dejavnosti na bivalne pogoje v mestu / naselju:
promet, onesnažen zrak, smrad, vplivi na vidno okolje: 1) v primeru
obstoječih objektov in območij odmik gradnje v vplivnem območju,
zelene cezure, sprememba namembnosti bližnjih objektov / območij
in drugi omilitveni ukrepi, tudi možnost iskanja ustreznejše lokacije;
2) v primeru iskanja novih lokacij upoštevati vplive na bivalno okolje,
izdelati študije variant s celovito primerjalno analizo.

5. Rešitve za krožno gospodarstvo, npr. možnost koriščenja odpadkov
za proizvodnjo energije.
Kartografski del – tematska karta naj vsebuje naslednje prikaze:
▪ magistralno in primarno vodovodno omrežje (stanje in načrtovano);
▪ primarno omrežje za odvajanja odpadnih voda (stanje in načrtovano);
▪ komunalni objekti: vodohran, črpališče, centralna čistilna naprava,
lokalna čistilna naprava (stanje in načrtovano),
▪ urejanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v srednjeročnem
obdobju – shematično označena urbana območja;
▪ strategija komunalnega urejanje zemljišč v dolgoročnem obdobju –
shematično označena urbana območja /ODRN;
▪ drugi komunalni objekti in naprave v območju ali vplivni bližini UZ (po
potrebi določitev omilitvenih ukrepov).
V zbirni karti UZ (Koncept razvoja v prostoru) se prikažejo objekti
komunalne infrastrukture, katerim se določi (dolgoročna) namenska raba
in vplivna območja (npr. območje čistilne naprave, območje vodohrana
ipd.).

Testni primer –Škofja Loka
Uresničevanje ciljev razvojne vizije lokalne skupnosti
Skladno s Strategijo razvoja občine Škofja Loka 2025+3 se cilji na področju
komunalne oskrbe mesta izvajajo skladno z opredeljeno časovnico:
1. projekti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda:
▪ odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore (primarni vod) –
sofinanciran iz EU Kohezijski sklad,
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Vsebina UZ
▪

▪
▪

oskrba s pitno vodo v porečju Sore (primarni vod) - sofinanciran iz EU
Kohezijski sklad,
komunalna ureditev Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, Vešter –
sofinanciran iz EU ESRR,
komunalna ureditev Puštal – prijava za sofinanciranje iz EU ESRR,
komunalna ureditev Virmaše, Grenc;

2.
▪
▪
▪

naložbe v vodovodno infrastrukturo:
nadaljevanje sistematičnih obnov dotrajanega vodovodnega omrežja;
sofinanciranje naložb v obnovo zasebnih vodovodnih sistemov,
ohranjanje vodnih virov in ozaveščanje potencialnih onesnaževalcev:

▪

3. optimiziranje upravljanja z odpadki in čiščenje morebitnih divjih
odlagališč.
Komunalna opremljenost obstoječih stavbnih zemljišč in potrebne
izboljšave za oskrbo obstoječe poselitve
1. Oskrba s pitno vodo:
▪ osnovna vodna vira za Škofjo Loko sta: Hotovlje in Trebije. Oba ležita
v sosednji občini Železniki. Vodne količine so ustrezne. Kvaliteta vode
je ustrezna, razen ob nalivih in podobnih manj ugodnih vremenskih
razmerah. Količina dobavljene vode znaša 80 do 100 l/sek. Vodohrani
in črpališča javnega vodovodnega omrežja so večinoma ustrezni.
Izvajajo se vzdrževalna dela in posodobitve. Vodovodno omrežje se
na območjih kjer je problematično postopoma sanira, skladno z
občinskim programom;
▪ požarna voda se zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja. Na
nekaterih delih so obstoječi profili vodovoda neustrezni, zato se pri
obnovi povsod obstoječe omrežje nadomešča z zmogljivejšimi profili
(min. profil 100mm) in s hidranti. Za požarno vodo se uporablja vodo
iz vodovodnega omrežja torej pitno vodo. Obnovijo se požarni bazeni
v industrijskem območju Trata;
2. Zbiranje in prečiščevanje odpadnih voda:
▪ nadaljuje se z dograditvijo kanalizacijskega omrežja v Škofji Loki (do
sedaj izvedeno 80% omrežja, ki je deloma mešano, deloma ločeno),
skladno s programom lokalne skupnosti,
▪ vsa javna kanalizacija je priključena na centralno čistilno napravo
Suha, ki je bila 2016 posodobljena in nadgrajena;
3. Zbiranje, predelava in odlaganje odpadkov:
▪ za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov (papir, steklo in
plastična in kovinska embalaža) se izvedejo zbiralnice (zbiralnice
nenevarnih odpadkov). Zbiralnice je potrebno izvesti v vseh novih
večjih območjih namenjenih poselitvi;

▪

▪

▪

na območju mesta Škofja Loka je organizirano zbiranje in odvažanje
komunalnih odpadkov, ki ga izvaja pooblaščena gospodarska družba
(koncesionar);
zagotovljen in urejen je tudi odvoz vseh ločeno zbranih frakcij,
biološko razgradljivih odpadkov (kjer ni lastnega kompostiranja),
kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev;
na območju UN Škofja Loka se uredi zbirna centra komunalnih
odpadkov na vzhodnem in zahodnem delu območja UN, kjer se
predvidi po cca 1.000 m2 površine z dovozom na javno cesto. Zbirni
center na vzhodnem delu UN se uredi znotraj območja med obema
železniškima tiroma, na zahodnem delu UN pa ob regionalni cesti
Škofja Loka – Železniki (Vešter).

Možnost komunalnega opremljanja območij za aktivacijo notranjih
rezerv
Pozidava nepozidanih stavbnih zemljišč s stanovanji in objektih centralnih
dejavnosti, določenih z veljavnim OPN, je v razvojnih načrtih lokalne
skupnosti in upravljavcev komunalnega omrežja upoštevana in vgrajena v
njihove programe. Opremljanje obstoječih prostih stavbnih zemljišč
napreduje skladno z dinamiko izgradnje teh območij.
Pri preureditvi predela ob križišču Ljubljanske in Kidričeve v novo mešano
poslovno stanovanjsko območje višje gostote se v podrobnejši načrtih
urejanja preveri zmogljivost obstoječe komunalne opreme in skladno s
tem izvedejo morebitne izboljšave. Za priključevanje novih odjemnikov v
območju industrijske cone Trata na komunalno omrežje, ob pozidavi
prostih stavbnih zemljišč, obstoječe kapacitete primarnega omrežja
zadoščajo ob pogoju normalnih obremenitev. Ob morebitni izvedbo
komunalno zahtevnejših tehnološki procesov se istočasno preveri vpliv na
komunalno oskrbo in zagotovijo primerne rešitve.
Možnost opredelitve novih območij stavbnih zemljišč iz vidika
racionalnosti komunalne opreme
Večje širitve poselitvenega območja Škofje Loke so s to UZ predvidene na
območju industrijske cone Trata in v predelu med Kamnitnikom in Sv.
Duhom. Potrebne dograditve komunalnega omrežja se preverijo na
podlagi idejnih zasnov ureditve teh predelov.
Krožno gospodarstvo
Pripravi se projekt izkoriščanja lesnih odpadkov industrije za proizvodnjo
toplotne energije v stanovanjskih soseskah.

Povzeto po Strategiji razvoja Občine Škofja Loka 2025+. Dokument sta izdelali podjetji
Razvojna agencija Sora d.o.o. in K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., junija 2014.
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Vsebina UZ

Slika 2.10.2.: Zasnova komunalne infrastrukture
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2.10.2 Energetska in
komunikacijska
infrastruktura

Vsebina UZ

Izhodišča
Energetska in komunikacijska infrastruktura sta sestavni del gospodarske
javne infrastrukture, skupaj s komunalnim in prometnim omrežjem. Brez
dobave energije, kakor tudi dostopa do sodobnega elektronskega
omrežja, gospodinjstva, gospodarstvo in javne institucije danes ne morejo
normalno delovati. Tako energetski kot komunikacijski sistemi so
trenutno v fazi dinamičnega razvoja.
Zaradi velikega vpliva na podnebje in naravo se nekateri do sedaj
prevladujoči načini oskrbe z energijo opuščajo in naglo razvijajo novi. Pri
oskrbi z energijo se upošteva skupna prizadevanja za zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov v ozračje. Skladno z dogovori na nivoju EU je edini
sprejemljivi dolgoročni cilj za Slovenijo brezogljična energetika. Zgolj tako
bo možno zagotoviti čim manjše posledice za kakovost življenja ljudi in
drugih organizmov na Zemlji.
Dostop do sodobnega internetnega omrežja je danes neposredna podlaga
za uspešno delovanje večine poslovnih subjektov in učinkovito
administracijo družbe ter zato ena od ključnih sestavin konkurenčnosti
držav in mest. Pri strateškem načrtovanju je zato treba slediti razvoju
vseprisotne zmogljive širokopasovne infrastrukture, tako fiksne kot
mobilne, ki bo odprta in dostopna vsem končnim uporabnikom. Brez tega
bi lahko prišlo do neenakopravnih možnosti vključevanja v informacijsko
družbo.
Navedeni trendi se odražajo tudi v prostoru mest, zato je naloga UZ
predvideti koncept in usmeritve za razvoj energetske in komunikacijske
infrastrukture na način, da bosta ob upoštevanju razvoja drugih urbanih
sistemov prispevali h kvalitetnemu družbenemu in gospodarskemu
razvoju ter kakovosti bivalnega okolja.
Na ravni UZ se obravnava naslednja energetska infrastruktura:
▪ oskrba z elektriko,
▪ oskrba s plinom,
▪ oskrba s toplotno energijo,
▪ oskrba z naftnimi derivati,
kakor tudi celoten spekter komunikacijske infrastrukture.
Navezava na druge vsebinske sklope UZ:
▪

▪
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▪

▪

opremljanja novih površin za urbani razvoj (soočanje sedanjih in
bodočih dejavnosti / uporabnikov z zmogljivostjo, možnostmi in
pogoji izboljšanja in širitve energetske in komunikacijske
infrastrukture), (3) potencialne površine za izvajanje energetske in
komunikacijske oskrbe; ZASNOVA: podajo se usmeritve za (1) razvoj
energetske in komunikacijske infrastrukture v obstoječih urbanih
območij (stanovanja, družbene dejavnosti, proizvodnja), (2)
opremljanje novih površin za urbani razvoj, (3) opredelijo se nove
površine za izvajanje energetske in komunikacijske oskrbe;
gospodarstvo: ANALIZA: preverijo se (1) obstoječe navezave in
možnosti navezave gospodarskih dejavnosti na razpoložljivo
energetsko in komunikacijsko infrastrukturo, (2) nove potrebe
energetsko in komunikacijsko zahtevnejših gospodarskih subjektov,
(3) morebitne izboljšave energetske in komunikacijske infrastrukture
za razširitev možnosti gospodarskega razvoja in privabljanje novih
gospodarskih investicij, (4) možnosti zagotavljanja krožnega
gospodarstva (npr. uporaba viškov energije za ogrevanje); ZASNOVA:
načrtujejo se (1) dopolnitve in izboljšave energetske in
komunikacijske infrastrukture potrebne za gospodarski razvoj, (2)
možnosti zagotavljanja krožnega gospodarstva (npr. uporaba viškov
energije za ogrevanje, industrijska simbioza);
prometna in komunalna infrastruktura: ANALIZA: prouči se (1)
možnost umeščanja energetske in komunikacijske infrastrukture v
koridorje cest, (2) kombinacija komunale in energetike (npr. odpadki
kot vir energije), (3) prometna dostopnost do energetskih in
komunikacijskih objektov; ZASNOVA: načrtuje se (1) umeščanje
energetske in komunikacijske infrastrukture v koridorje cest, (2)
kombinacija komunale in energetike (npr. odpadki kot vir energije),
(3) prometni dostop do energetskih in komunikacijskih objektov;

V UZ se za plansko obdobje 15 – 20 let opredeli in prikaže razvoj
energetske in komunikacijske infrastrukture v prostoru naselja na podlagi
soočanja med potrebami po oskrbi z energijo in komunikacijskim
omrežjem za območja bivanja, dela in družbenih dejavnosti ter
možnostmi, ki za energetsko in komunikacijsko oskrbo teh predelov
obstajajo. Pri tem se upoštevajo razvojni načrti lokalne (in širše) skupnosti
in upravljavcev, ki se jih na podlagi rešitev iz UZ po potrebi tudi dopolni in
popravi.

naselje v širšem prostoru: ALANLIZA: preveri se razvitost in
zanesljivost omrežja za dobavo energije na regionalnem in
nacionalnem nivoju. Na enak način se preveri tudi komunikacijsko
omrežje; ZASNOVA: zagotovita se povezava in usklajen razvoj
energetske in komunikacijske infrastrukture z razvojem teh omrežij
na regionalnem in nacionalnem nivoju;
namenska raba prostora: ANALIZA: preuči se (1) energetska in
komunikacijska infrastruktura obstoječih urbanih območij
(stanovanja, družbene dejavnosti, proizvodnja), (2) možnosti
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Analiza
Namen in cilj analize energetske in komunikacijske infrastrukture v UZ je
preveriti kakovost obstoječih sistemov ter možnosti in pogojev za
nadaljnjo oskrbo urbanih območij, skladno z okoljskimi, družbenimi in
gospodarskimi zahtevami.
Na področju oskrbe z energijo se preveri:
▪ stanje in kakovost srednjenapetostnega omrežja, zmogljivost
napajanja z električno energijo iz obstoječe RTP, (2) možnosti / pogoji
priključitve večjih uporabnikov na obstoječe omrežje (npr. širitev
proizvodnih dejavnosti, nova stanovanjska soseska), (3) programi
upravljalca sistema za širitev omrežja in virov napajanja, (4) stanje in
načrti za energetsko varčnost, učinkovitost in dobavo električne
energije iz okoljsko sprejemljivih virov, (5) razvojni načrti lokalne in
širše skupnosti;
▪ stanje in kakovost omrežja in oskrbe z zemeljskim plinom (če obstaja),
(2) možnosti / pogoji priključitve novih urbanih območij (tudi bodoča
priključitev mesta / naselja) na plinovodno omrežje, (3) programi
upravljalca sistema za širitev omrežja, (4) razvojni načrti lokalne in
regionalne skupnosti;
▪ stanje in kakovost omrežja in oskrbe s toplotno energijo (če obstaja),
(2) možnosti / pogoji priključitve novih urbanih območij na
toplovodno omrežje (3) programi upravljalca sistema za širitev
omrežja in energetskega vira napajanja, (4) izkoriščanje viškov
energije za ogrevanje in alternativni viri ogrevanja, (6) stanje pri
učinkovitosti izrabe energije in načrti za energetsko varčnost, (5)
razvojni načrti lokalne in širše skupnosti;
Pri oskrbi z gorivom za motorna vozila se upošteva prehod na brezogljično
družbo in postopno ukinjanje naftnih derivatov kot pogonskega goriva. V
tem smislu se preveri stanje omrežja bencinskih servisov in električnih
polnilnic, (2) potrebe in možnosti za investiranje v nove zmogljivosti, (3)
lokacije za nove električne polnilnice, (4) razvojni načrti lokalne in širše
skupnosti.
Pri komunikacijski infrastrukturi se preveri: (1) stanje omrežja in možnost
dostopa, (2) možnosti za razvoj širokopasovne infrastrukture, tako fiksne
kot mobilne, (3) potrebe uporabnikov omrežja, (4) programi upravljalcev
za širitev omrežja, (4) razvojni načrti lokalne in širše skupnosti.

4

Obnovljivi viri energije (OVE): vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih
naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih
(hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski
toplotni tokovi (geotermalna energija).
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▪

V analitični fazi priprave UZ se s pomočjo (1) podatkov pristojnih
upravljavcev energetske in komunikacijske infrastrukture glede stanja in
načrtovanih izboljšav obeh sistemov, (2) strategije lokalne (in širše)
skupnosti na področju energetike in komunikacij ter na podlagi (3)
primerjave pridobljenih podatkov s potrebami drugih urbanih sistemov
(stanovanja, gospodarstvo, družbene dejavnosti) preveri možnosti
energetske in komunikacijske oskrbe naselja.

Testni primer – Škofja Loka

možne lokacije za pomembnejše objekte energetske in
komunikacijske infrastrukture in principi poteka tras omrežij v okviru
namenske rabe površin na podlagi izdelanih analiz in usmeritev
upravljalcev;

Opredelitev izhodišč za razvoj energetske oskrbe in dostopa do
komunikacijskega omrežja

Za ugotavljanje ustreznosti prostorskih potencialov za urbani razvoj z
vidika možnosti in racionalnosti opremljanja z energetsko in
komunikacijsko infrastrukturo je pomembna celovita (integralna) analiza
vseh urbanih sistemov (uporabnikov komunalnih storitev) v odnosu do
celotne gospodarske javne infrastrukture, t.j. energetske in
komunikacijske infrastrukture vključno s prometno in komunalno
infrastrukturo. Primerjava poteka v obeh smereh, tako z vidika potreb
drugih urbanih sistemov po gospodarski javni infrastrukturi, kakor tudi
možnosti, ki jih gospodarska javna infrastruktura nudi za opremljanje
območij z urbanimi dejavnostmi. Pri tem se proučuje:
▪ opremljenost obstoječih stavbnih zemljišč z energetsko in
komunikacijsko infrastrukturo, viri ogrevanja ter potrebne izboljšave,
pri katerih se upoštevajo sodobni trendi razvoja obeh sistemov
(energetska učinkovitost in varčnost, brezogljična proizvodnja
energije, nagel razvoj elektronskih komunikacij);
▪ grajena območja, primerna za aktivacijo notranjih rezerv
(intenzivnejša izraba, prenova, sanacija degradiranih območij ipd.) in
prosta stavbna zemljišča v odnosu do možnosti, ki jih nudita
energetska in komunikacijska oskrba;
▪ možnost opredelitve novih območij stavbnih zemljišč iz vidika
racionalnosti energetskega napajanja in navezave na komunikacijska
omrežja. Pri tem se preveri obseg in (finančni, tehnični, organizacijski)
pogoji izvedbe kot podlage za (1) ugotovitev primernosti površin za
nadaljnji urbani razvoj, (2) preučijo naj se variantne možnosti
dolgoročnega razvoja naselja v odnosu do dobave energije in dostopa
do komunikacijskih povezav, (3) presodi, ali so določeni prostorski
potenciali za urbani razvoj z vidika opremljanja stavbnih zemljišč
racionalni;
▪ (1) možnosti nadgradnje energetskega sistema v kombinaciji z
obnovljivimi viri energije4 z namenom, da se podpira ogljično
nevtralnost, (2) možnosti za izvajanje industrijske simbioze5 in (3)
druge oblike okolju prijazne dobave energije.

Skladno s Strategijo razvoja občine Škofja Loka 2025+6 so prioritete na
področju razvoja energetske in komunikacijske infrastrukture oskrbe v
Škofji Loki sledeče:
4. energetsko učinkovita občina (izvajanje Lokalnega energetskega
koncepta do leta 2020):
▪ energetski sanaciji naslednjih javnih objektov: OŠ Cvetka Golarja,
Podružnična šola Reteče, Podružnična šola Bukovščica, Podružnična
šola Lenart, Vrtec Pedenjped,
▪ uvajanje sistema upravljanja z energijo v javne objekte (energetske
izkaznice za javne objekte, energetsko knjigovodstvo, energetski
pregledi,…),
▪ uvajanje varčne javne razsvetljave in osvetlitve kulturnih spomenikov,
▪ uskladitvi sistema standarda upravljanja z energijo s standardom ISO
5001,
▪ pridobitvi energetskega certifikata občine, ki pomeni, da se
standardizirajo postopki spremljanja porabe energije v javnih stavbah
na območju občine Škofja Loka,
▪ spodbujanju uporabe rabe lesne biomase, še zlasti v primestnih
naseljih in na podeželju,
▪ spodbujanju oskrbe z zemeljskim plinom in širitve plinovodnega
omrežja v mestnem območju.

5 Industrijsko simbiozo (IS) opredeljuje vključevanje tradicionalno ločenih industrij v skupni

6

pristop, ki obsega fizično izmenjavo materialov, energije, vode in / ali stranskih
proizvodov, za doseganje konkurenčne prednosti (Chertow, 2000, 2007). Chertowova
(2000) je opisala ključ za uspešno IS na temelju sodelovanja in sinergij, ki jih ponuja
geografska bližina.

5. zagotavljanje hitre širokopasovne internetne povezave na območju
celotne občine, saj le ta predstavlja osnovni predpogoj za poslovanje
in učenje:
▪ pridobitev evidence stanja pokritosti s širokopasovnim dostopom do
interneta na gospodinjstvo natančno,
▪ posodobitev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Škofja Loka,
▪ poziv zasebnim ponudnikom telekomunikacijskih storitev k izpolnitvi
obljub o zagotovitvi in širjenju širokopasovnega omrežja v občini,

Povzeto po Strategiji razvoja Občine Škofja Loka 2025+. Dokument sta izdelali podjetji
Razvojna agencija Sora d.o.o. in K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., junija 2014.
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▪
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▪

nadaljnje omogočanje ugodnih pogojev zasebnim izvajalcem, da ob
vseh novogradnjah ali posodobitvah komunalne in druge
infrastrukture hkrati vgrajujejo tudi telekomunikacijsko infrastrukturo
za potrebe širokopasovnega omrežja,
aktivno sodelovanje z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve
RS glede zagotovitve širokopasovnega omrežja tudi na območjih, kjer
ni izkazanega komercialnega interesa za gradnjo omrežja, da se ta
območja vključijo v morebitne programe sofinanciranja s strani
evropskih skladov oz. v območja, kjer bodo zaveze do operaterjev ob
morebitnih razpisih zagotavljale takšen dostop tudi na teh območjih,
iskanje virov financiranja oz. najustreznejših modelov partnerstva pri
izgradnji širokopasovnega omrežja na območjih, kjer ne bo izkazanega
komercialnega interesa zasebnih investitorjev;

Vsebina UZ

▪

lokacije blokovnih kotlarn na plin: naselje Pod Plevno, Groharjevo
naselje, Stara Loka, JV Hafnerjevega naselja, Bodovlje,
obstaja možnost izrabe odpadnih toplot na ČN za ogrevanje
stanovanjskih objektov Pod Plevno ali pa za ogrevanje rastlinjakov oz.
plavalnega bazena (te objekte naj bi šele zgradili). V kotlovnicah naj
se poleg energije iz industrije uporabljajo obnovljivi viri.

Možnosti energetskega in komunikacijskega opremljanja območij za
aktivacijo notranjih prostorskih rezerv mesta
Pozidava nepozidanih stavbnih zemljišč s stanovanji in objektih centralnih
dejavnosti, določenih z veljavnim OPN, je v razvojnih načrtih lokalne
skupnosti in upravljavcev energetskega omrežja upoštevana in vgrajena v
njihove programe. Opremljanje obstoječih prostih stavbnih zemljišč z

energetsko in komunikacijsko infrastrukturo napreduje skladno z
dinamiko izgradnje teh območij.
Pri preureditvi predela ob križišču Ljubljanske in Kidričeve v novo mešano
poslovno stanovanjsko območje višje gostote se v podrobnejši načrtih
urejanja preveri zmogljivost obstoječe energetske in komunikacijske
opreme.
V industrijski coni Trata se nadaljuje posodabljanje komunikacijskega
omrežja v širokopasovno. Za dobavo električne energije novih
proizvodnih odjemnikov ob pozidavi prostih stavbnih zemljišč obstoječe
kapacitete primarnega omrežja zadoščajo ob pogoju normalnih
obremenitev. Glede ogrevanja poslovnih objektov na Trati se upoštevajo
energetski načrti lokalne skupnosti.

6. ažurno zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za vlagatelje;
Oskrba z energijo in komunikacijskim omrežjem poseljenih območij
mesta
7. Oskrba z električno energijo:
▪ oskrba z električno energijo je zadovoljiva. Vse obstoječe vode je
potrebno rekonstruirati na 20 kV napetost,
▪ po letu 2020 bo verjetno potrebna izgradnja nove RTP Železniki
110/20 kV, 2x20 kV, ki se bo lahko vključila v 110 kV s prehodom
obstoječega 35 kV daljnovoda na 110 kV napetost. Drugi napajalni vod
110 kV se zagotovi iz RTP Kranj 400/110 kV do Praprotnega, nato pa
po obstoječi trasi do Železnikov.
8. Oskrba s plinom:
▪ velik del Škofje Loke je opremljen s plinovodnim omrežjem,
▪ predvidena je nadaljnja širitev plinovodnega omrežja, kjer morajo biti
poleg ekonomskih upoštevani tudi ekološki kriteriji.
9. Oskrba s toplotno energijo
▪ v Škofji Loki so stanovanjske soseske opremljene s skupnimi
kotlovnicami. Sedanje toplovodno omrežje je sestavljeno iz več
lokalnih mrež, ki so razvejane okoli večjih kotlarn. V široki rabi je 8
večjih kotlarn (Frankovo naselje – 3, Groharjevo naselje, Partizanska
cesta – 2, Podlubnik in Mestni trg),
▪ v industriji so v uporabi 3 sistemi daljinskega ogrevanja, in sicer
Gorenjska predilnica (priključena podjetja Kroj, Odeja in EGP), Jelovica
(Šešir-brat Trata, Loka-Trgovsko podjetje, Gasilski center) in LTH
(Juma, IZR),
▪ EZ priporoča izgradnjo blokovnega daljinskega ogrevanja v naseljih
Hafnerjevo in Frankovo naselje, Mestni trg, Stari trg, Stara Loka,
Podlubnik. Stara Loka, Binkelj in kompleksa Kasarne ter Dolenčevega
vrta bi se priključila na kotlarno v Centru slepih. Predlagana je
povezava večjih kotlarn v Frankovem in Hafnerjevem naselju v enotno
mrežo, ki bo omogočala priključevanje novih porabnikov. Možne
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Možnost opredelitve novih območij stavbnih zemljišč iz vidika
racionalnosti opreme z energetsko in komunikacijsko infrastrukturo

postopkih umestitve novih vodov v prostor se upošteva varovanje
bivalnega okolja, v postopku priprave izvedbenega prostorskega akta
se uskladi potek trase;
skladno z načrtovano rastjo potrošnje na območju UZ se načrtujejo
nove transformacijske postaje (TP) z navezavo na 20 kV prenosno
omrežje; na podlagi programov opremljanja se postopoma širi
nizkonapetostno omrežje,
načrtujejo se javno dostopne električne polnilnice za motorna vozila;

Večje širitve poselitvenega območja Škofje Loke so predvidene na
območju industrijske cone Trata in v predelu med Kamnitnikom in Sv.
Duhom. Potrebne dograditve energetskega in komunikacijskega omrežja
ter viri zagotavljanja energije se preverijo na podlagi idejnih zasnov
ureditve teh predelov.

▪

Zasnova

12. zemeljski plin:
▪ načrtuje se obnova in dograditev plinovodnega omrežja skladno z
razvojem urbanih sistemov – uporabnikov, ob upoštevanju lokalnih
(in regionalnih) razvojnih načrtov glede oskrbe s plinom, ob
sodelovanju z upravljavci;
▪ pri izkoriščanju notranjih prostorskih rezerv s transformacijo
grajenega tkiva ali odpiranju novih zazidljivih površin se upoštevajo
koridorji obstoječih plinovodov in režimi v koridorjih, ki se jih v
procesu podrobnejšega načrtovanja uskladi s prostorskimi potenciali
za urbani razvoj (trase plinovoda se praviloma prilagaja koridorjem
ostale gospodarske javne infrastrukture),
▪ v naseljih, kjer plinovoda ni, se skladno z razvojnimi cilji in pričakovano
potrošnjo na območju mesta (gospodinjstva, daljinsko ogrevanje,
industrija...) načrtuje priključitev mesta na plinovodno omrežje;

Na podlagi opravljene analize stanja, potreb in možnosti razvoja
energetske in komunikacijske infrastrukture se opredelita koncept in
usmeritve z njuno izboljšanje in dograjevanje. Cilj je opredeliti takšen
razvoj energetske in komunikacijske oskrbe v mestu, da je zagotovljen
skladen razvoj družbenih, gospodarskih in okoljskih prvin urbanega
prostora ob čim manjših stroških vlaganja.

Priporočila
V UZ se opredelijo koncept in usmeritve za nadaljnji razvoj energetske in
komunikacijske oskrbe mesta, usklajen z občinsko vizijo razvoja naselja,
regionalno in nacionalno strategijo oskrbe z energijo in dostopa do
sodobnih komunikacij, kakor tudi z upravljavci energetskih in
komunikacijskih sistemov. Določijo se usmeritve za podrobnejše
načrtovanje na ravni OPN in OPPN.
Koncept in usmeritve za razvoj energetske in komunikacijske
infrastrukture obsegajo:
10. načrtovanje rešitev za oskrbo z električno energijo in toploto, ki so
skladne s prehodom v brezogljično družbo (varčna in učinkovita raba
energije, obnovljivi viri, električne polnilnice, krožno gospodarstvo
ipd.);
11. elektroenergetska infrastruktura:
▪ načrtuje se širitev in obnova srednje– in nizkonapetostnega omrežja
za oskrbo novih, preurejenih ali obstoječih stanovanjskih, družbenih
in poslovnih območij v mestu,
▪ skupaj z upravljavci se določijo trase novih elektroenergetskih vodov
srednje in visoke napetosti. Vsi elektrovodi naj se v urbanih območjih
gradijo izključno v kabelski izvedbi. Po potrebi se načrtuje kabliranje
obstoječega prostozračnega omrežja (hkrati zaščita oskrbe z elektriko
v primeru orkanskih vetrov, žleda, ipd.),
▪ pri namenski rabi prostora se upoštevajo vplivi obstoječih
elektroenergetskih vodov visoke napetosti in režimi v koridorji; v
7

▪

13. toplotna energija:
▪ skladno z razvojem stanovanjskih, družbenih in gospodarskih območij
mesta, ter pričakovano rastjo potrošnje, se obstoječe toplovodno
omrežje obnavlja in načrtuje njegova širitev oziroma gradnja novega
toplovodnega sistema,
▪ pri usmeritvah za urejanje območij prostorskih potencialov (prenova,
transformacija, zapolnitve, nova zazidljiva območja) naj se v največji
možni meri upošteva sistem oskrbe s toplotno energijo iz skupnih
kotlovnic z okolju prijaznim virom energije;
▪ skladno z razvojnimi cilji in pričakovano rastjo potrošnje na območju
mesta se širi in obnavlja obstoječe omrežje oziroma se pripravi
pobuda za priključitev mesta / naselja na daljinsko ogrevanje;
▪ toplovod se praviloma prilagaja koridorjem ostale infrastrukture.
14. oskrba z naftnimi derivati:
▪ skladno s prehodom na brezogljično družbo se načrtuje postopna
zamenjava bencinskih servisov z drugimi viri energije za motorna
vozila,
▪ ob upoštevanju nacionalne dinamike uvajanja električnih polnilnic se
načrtujejo lokacije, kjer bodo te javno dostopne,

▪
▪

v prehodnem obdobju se podajo usmeritve za ohranjanje in
vzdrževanje obstoječih bencinskih postaj,
skladišča naftnih derivatov ne sodijo v območja mest / naselij oziroma
v območja UZ.

15. komunikacijska infrastruktura:
▪ načrtuje se posodobitev in dograditev komunikacijskih omrežij,
skladno z razvojem urbanih sistemov na način, da bosta fiksna in
mobilna širokopasovna infrastruktura dostopni vsem uporabnikom,
▪ fiksno komunikacijsko omrežje se praviloma gradi v koridorjih druge
gospodarske javne infrastrukture, stolpi mobilnega omrežja pa na
neizpostavljenih lokacijah in izven območij, kjer se zadržujejo ljudje.
Kartografski del – tematske karte naj vsebujejo naslednje prikaze:
▪ koridorji elektrovodov visoke in srednje napetosti, RTP in TP – stanje,
načrtovano; kablovodi srednje napetosti in načrtovano kabliranje
obstoječih prostozračnih vodov;
▪ koridorji primarnih in sekundarnih plinovodov – stanje in načrtovano;
načrtovana oskrba s plinom v srednjeročnem in dolgoročnem
obdobju – shematično označena urbana območja;
▪ urbana območja oskrbovana z daljinskim ogrevanjem: stanje,
načrtovana oskrba v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju –
shematično označena urbana območja; lokacija toplarne.
▪ lokacije bencinskih servisov in javno dostopnih električnih polnilnic –
stanje, načrtovano (smiselno prikazati tudi na karti »Prometna
infrastruktura).
▪ v zbirni karti UZ (Koncept razvoja v prostoru) se prikažejo koridorji in
objekti energetske infrastrukture, katerih varstveni režimi se
upoštevajo pri določanju namenske rabe in urejanju urbanega
prostora.

Testni primer –Škofja Loka
Uresničevanje ciljev razvojne vizije lokalne skupnosti
Skladno s Strategijo razvoja občine Škofja Loka 2025+7 se cilji na področju
razvoja energetske in komunikacijske infrastrukture oskrbe v Škofji Loki
izvajajo skladno z opredeljeno časovnico:
16. energetsko učinkovita občina (izvajanje Lokalnega energetskega
koncepta do leta 2020):
▪ energetski sanaciji naslednjih javnih objektov: OŠ Cvetka Golarja,
Podružnična šola Reteče, Podružnična šola Bukovščica, Podružnična
šola Lenart, Vrtec Pedenjped,

Povzeto po Strategiji razvoja Občine Škofja Loka 2025+. Dokument sta izdelali podjetji Razvojna
agencija Sora d.o.o. in K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., junija 2014.
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uvajanje sistema upravljanja z energijo v javne objekte (energetske
izkaznice za javne objekte, energetsko knjigovodstvo, energetski
pregledi,…),
uvajanje varčne javne razsvetljave in osvetlitve kulturnih spomenikov,
uskladitvi sistema standarda upravljanja z energijo s standardom ISO
5001,
pridobitvi energetskega certifikata občine, ki pomeni, da se
standardizirajo postopki spremljanja porabe energije v javnih stavbah
na območju občine Škofja Loka,
spodbujanju uporabe rabe lesne biomase, še zlasti v primestnih
naseljih in na podeželju,
spodbujanju oskrbe z zemeljskim plinom in širitve plinovodnega
omrežja v mestnem območju.

17. zagotavljanje hitre širokopasovne internetne povezave na območju
celotne občine, saj le ta predstavlja osnovni predpogoj za poslovanje
in učenje:
▪ pridobitev evidence stanja pokritosti s širokopasovnim dostopom do
interneta na gospodinjstvo natančno,
▪ posodobitev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Škofja Loka,
▪ poziv zasebnim ponudnikom telekomunikacijskih storitev k izpolnitvi
obljub o zagotovitvi in širjenju širokopasovnega omrežja v občini,
▪ nadaljnje omogočanje ugodnih pogojev zasebnim izvajalcem, da ob
vseh novogradnjah ali posodobitvah komunalne in druge
infrastrukture hkrati vgrajujejo tudi telekomunikacijsko infrastrukturo
za potrebe širokopasovnega omrežja,
▪ aktivno sodelovanje z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve
RS glede zagotovitve širokopasovnega omrežja tudi na območjih, kjer
ni izkazanega komercialnega interesa za gradnjo omrežja, da se ta
območja vključijo v morebitne programe sofinanciranja s strani
evropskih skladov oz. v območja, kjer bodo zaveze do operaterjev ob
morebitnih razpisih zagotavljale takšen dostop tudi na teh območjih,
▪ iskanje virov financiranja oz. najustreznejših modelov partnerstva pri
izgradnji širokopasovnega omrežja na območjih, kjer ne bo izkazanega
komercialnega interesa zasebnih investitorjev;
18. ažurno zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za vlagatelje;
Oskrba z energijo in komunikacijskim omrežjem poseljenih območij
mesta
19. Oskrba z električno energijo
▪ oskrba z električno energijo je zadovoljiva. Vse obstoječe vode je
potrebno rekonstruirati na 20 kV napetost,
▪ po letu 2020 bo verjetno potrebna izgradnja nove RTP Železniki
110/20 kV, 2x20 kV, ki se bo lahko vključila v 110 kV s prehodom
obstoječega 35 kV daljnovoda na 110 kV napetost. Drugi napajalni vod
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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110 kV se zagotovi iz RTP Kranj 400/110 kV do Praprotnega, nato pa
po obstoječi trasi do Železnikov.
20. Oskrba s plinom
▪ velik del Škofje Loke je opremljen s plinovodnim omrežjem,
▪ predvidena je nadaljnja širitev plinovodnega omrežja, kjer morajo biti
poleg ekonomskih upoštevani tudi ekološki kriteriji.
21. Oskrba s toplotno energijo
▪ v Škofji Loki so stanovanjske soseske opremljene s skupnimi
kotlovnicami. Sedanje toplovodno omrežje je sestavljeno iz več
lokalnih mrež, ki so razvejane okoli večjih kotlarn. V široki rabi je 8
večjih kotlarn (Frankovo naselje – 3, Groharjevo naselje, Partizanska
cesta – 2, Podlubnik in Mestni trg),
▪ v industriji so v uporabi 3 sistemi daljinskega ogrevanja, in sicer
Gorenjska predilnica (priključena podjetja Kroj, Odeja in EGP), Jelovica
(Šešir-brat Trata, Loka-Trgovsko podjetje, Gasilski center) in LTH
(Juma, IZR),
▪ EZ priporoča izgradnjo blokovnega daljinskega ogrevanja v naseljih
Hafnerjevo in Frankovo naselje, Mestni trg, Stari trg, Stara Loka,
Podlubnik. Stara Loka, Binkelj in kompleksa Kasarne ter Dolenčevega
vrta bi se priključila na kotlarno v Centru slepih. Predlagana je
povezava večjih kotlarn v Frankovem in Hafnerjevem naselju v enotno
mrežo, ki bo omogočala priključevanje novih porabnikov. Možne
lokacije blokovnih kotlarn na plin: naselje Pod Plevno, Groharjevo
naselje, Stara Loka, JV Hafnerjevega naselja, Bodovlje,
▪ obstaja možnost izrabe odpadnih toplot na ČN za ogrevanje
stanovanjskih objektov Pod Plevno ali pa za ogrevanje rastlinjakov oz.
plavalnega bazena (te objekte naj bi šele zgradili). V kotlovnicah naj
se poleg energije iz industrije uporabljajo obnovljivi viri.

obremenitev. Glede ogrevanja poslovnih objektov na Trati se upoštevajo
energetski načrti lokalne skupnosti.
Možnost opredelitve novih območij stavbnih zemljišč iz vidika
racionalnosti opreme z energetsko in komunikacijsko infrastrukturo
Večje širitve poselitvenega območja Škofje Loke so predvidene na
območju industrijske cone Trata in v predelu med Kamnitnikom in Sv.
Duhom. Potrebne dograditve energetskega in komunikacijskega omrežja
ter viri zagotavljanja energije se preverijo na podlagi idejnih zasnov
ureditve teh predelov.

Možnosti energetskega in komunikacijskega opremljanja območij za
aktivacijo notranjih prostorskih rezerv mesta
Pozidava nepozidanih stavbnih zemljišč s stanovanji in objektih centralnih
dejavnosti, določenih z veljavnim OPN, je v razvojnih načrtih lokalne
skupnosti in upravljavcev energetskega omrežja upoštevana in vgrajena v
njihove programe. Opremljanje obstoječih prostih stavbnih zemljišč z
energetsko in komunikacijsko infrastrukturo napreduje skladno z
dinamiko izgradnje teh območij.
Pri preureditvi predela ob križišču Ljubljanske in Kidričeve v novo mešano
poslovno stanovanjsko območje višje gostote se v podrobnejši načrtih
urejanja preveri zmogljivost obstoječe energetske in komunikacijske
opreme.
V industrijski coni Trata se nadaljuje posodabljanje komunikacijskega
omrežja v širokopasovno. Za dobavo električne energije novih
proizvodnih odjemnikov ob pozidavi prostih stavbnih zemljišč obstoječe
kapacitete primarnega omrežja zadoščajo ob pogoju normalnih
107

Ostala gospodarska javna infrastruktura

Vsebina UZ

Slika 2.10.4.: Zasnova energetske infrastrukture
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Omejitve kot priložnost za razvoj

2.11. Omejitve kot
priložnost za razvoj

Vsebina UZ

Izhodišča
Poseganje v prostor je na določenih območjih omejeno zaradi varovanja
ljudi in njihovega premoženja, varovanja izvajanja gospodarskih in drugih
dejavnosti v prostoru pred posledicami naravnih in drugih nesreč (npr.
plazljivosti zemljišč, poplave, suše, idr.), pa tudi z namenom trajno zaščite
naravnih virov, ki so pomembni za obstoj in razvoj družbe (npr. voda,
kvalitetna kmetijska zemljišča, ipd.) in ekosistemov. Za območja, ki se jih
varuje pred (neustreznimi) urbanizacijskimi procesi in drugimi posegi v
prostor, so omejitve predpisane v področnih predpisih ali pa so
opredeljene na podlagi sektorskih ugotovitev, strokovnih podlag/študij
ipd.

▪

▪

Zasnova
Priporočila
V UZ se tako v analitičnem kot sinteznem delu obravnavajo tista večja in
pomembnejša varstvena območja, ki omejujejo načrtovanje posegov v
prostor na območju UON ali ODRN. V procesu prostorskega načrtovanja
se posegov v prostor na teh območjih načeloma ne načrtuje. Lahko se jih
načrtuje pogojno, v manjšem obsegu, ipd. vendar skladno z predpisanimi
omejitvami, ali pa se načrtujejo z namenom blaženja oz.
zmanjševanja/sanacijo posledic naravnih in drugih nesreč ter drugih
neželenih pojavov (ki so npr. posledica podnebnih sprememb - z vodni
zadrževalniki, nasipi, ipd.).
Varstvena območja
Varstvena območja, ki se jih strateško trajno varuje, izhajajo iz naslednjih
področnih tematik:
▪ območja varstva vodnih virov: Zagotavljanje oskrbe s kvalitetno in
zadostno količino pitne vode je temeljno vodilo trajnostnega razvoja1
in predpogoj za razvoj naselij in dejavnosti na določenem območju.
Voda se uvršča med obnovljive vire, vendar je njihova kvaliteta in
izdatnost zaradi onesnaženja in klimatskih sprememb čedalje bolj
ogrožena. Prednostnega pomena pri posegih v prostor je upoštevanje
varstva vodnih virov oziroma zakonsko predpisanih varstvenih
režimov v njihovih vplivnih območjih. Območja varstva virov pitne
vode se delijo na varstvene pasove, za vsakega od njih pa so v lokalnih

4
1

Zagotavljanje ustrezne pitne vode je eden izmed ciljev Agende 2030, zagotavljanje
kvalitete in ustrezne količine je v pristojnosti lokalnih oblasti.

2

Spodbujanje k omejevanju posledic podnebnih sprememb je tudi eden izmed ciljev
Agende 2030 za trajnostni razvoj.

3

Za načrtovanje ukrepov se v te namene izdela karte poplavne in erozijske nevarnosti.
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Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi
na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru,
gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato
varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in
zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini
z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji
meji gozdne vegetacije (Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 39/15).

▪

▪

▪

5

in regionalnih, lahko tudi nacionalnih predpisih določene stopnje
varovanja in morebitni pogojno dovoljeni posegi v prostor.
območja varstva pred poplavami in plazljivosti2: Zaradi vse večjih
posledic podnebnih sprememb se omejuje posege v prostor tudi na
poplavnih in plazovitih (erozijskih) območjih. Obe tematiki sta med
seboj tesno povezani in se jih zato obravnava sočasno3. Dejavnosti se
v teh območjih ne načrtuje, načrtuje se le tiste posege, ki ščitijo oz.
varujejo naselja pred negativnimi vplivi zaradi poplavne in erozijske
ogroženosti (npr. protipoplavni nasipi, podporni zidovi, ipd.).
območja varstva naravnih kvalitet: zavarovana območja narave,
območja, predlagana za zavarovanje, naravne vrednote, ekološko
pomembna območja, habitatni tipi in posebna varstvena območja
(Natura 2000) ter tudi druga pretežno naravno ohranjena območja se
v prostorski razvoj naselja vključijo na način, da se na teh območjih
zagotavljata biotska raznovrstnost in varstvo naravnih vrednot. Z
naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov
obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni
drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali
opravljanje dejavnosti. Različne vrste kvalitetnih naravnih območij se
ohranja skladno s predpisanimi režimi za vsako specifično vrsto
območja.
območja varstva in vključevanja kulturne dediščine: pri prostorskem
razvoju naselja se varujejo območja in objekti kulturne dediščine, pri
čemer se izkoristi tudi njihov razvojni potencial (npr. za turizem).
Objekte in območja kulturne dediščine se ureja skladno z usmeritvami
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, pri izdelavi izvedbenih
prostorskih aktov pa se za te predele izdelajo strokovne podlage za
kulturno dediščino. Kulturno dediščino je treba v največji možni meri
varovati na mestu samem. Varuje se tako objekte kulturne dediščine
kot njihovo vplivno območje.
varovalni gozdovi4 in gozdovi s posebnim namenom5: Gozdove
varovani s posebnimi režimi se varuje pred prostorskimi posegi zaradi
krajinskih kvalitet, prepoznavnosti naselij, ekoloških funkcij, blaženja
podnebnih sprememb (hlajenje, ponor CO2 ipd.). Zaradi zagotavljanja
kvalitete bivanja se jih vključuje oz. povezuje v razvoj naselij s
rekreacijskimi in drugimi okolju prijaznimi potmi.
območja kvalitetnih kmetijskih zemljišč: V območju UZ se ne načrtuje
območij za intenzivno kmetijstvo, temveč se kmetijske površine
uporablja predvsem za namene urbanega kmetijstva, s čimer se
Gozdovi s posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo so gozdni
rezervati. To so gozdovi, ki so zaradi svoje razvojne faze in dosedanjega razvoja
izjemno pomembni za raziskovanje, proučevanje in spremljanje naravnega razvoja
gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter kulturne dediščine
(Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom (Uradni list RS, št. 39/15).
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▪

▪

spodbuja samooskrba6 v urbanih naseljih (npr. vrtičkarstvo). Območja
kmetijskih zemljišč v UZ se varujejo tudi z vidika zagotavljanja
retencijskih površin v primerih poplavne ogroženosti.
kulturna dediščina: V sklopu urejanja naselij se upošteva tudi vidik
nepremične kulturne dediščine, ki je zaradi prepoznanih kvalitet
zaščitena z zakonskimi predpisi. Na območjih nepremične kulturne
dediščine se prostorske ureditve načrtujejo skladno z zakonskimi
predpisi. Območja kulturne dediščine so določena z vidika
zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in
socialnega vidika7. V procesu načrtovanja naj se ne obravnavajo zgolj
kot omejitev za posege v prostor, temveč tudi kot razvojni potencial
za kulturne, gospodarske in druge dejavnosti.
klimatsko pomembna območja: Posledice podnebnih sprememb
izpostavljajo vse večji pomen načrtovanja prostora z vidika varovanja
koridorjev, ki ugodno vplivajo na klimatske razmere v urbanem
prostoru. Lege naselja, osončenost, prevetrenost, gostota zazidave,
odprti prostori, elementi zelenega sistema v naselju so tisti dejavniki,
ki jim je treba v procesu načrtovanja in urejanja naselij nameniti veliko
pozornost. Na podlagi preučitve koridorjev8, ki se jih varuje z vidika
zagotavljanja ugodnih klimatskih razmer, se pripravijo usmeritve za
oblikovanje naselij.

Navezava na naslednje vsebinske sklope UZ:
▪
▪
▪
▪

koncept prostorskega razvoja,
namenska raba prostora in prostorski potenciali za urbani razvoj,
morfološka zasnova in razpoznavna struktura,
zeleni sistem.

Testni primer - Škofja Loka
Varovana območja
Območje mesta Škofja Loka obsega številna kulturno varstvena in
naravovarstvena območja:
Osrednja območja kulturne dediščine so:
▪ Kulturna krajina Kamnitnik,
▪ Arheološko najdišče Kamnitnik,
▪ Pokopališče pod Kamnitnikom,
▪ Antični vodovod pod Kamnitnikom,
▪ Vaško jedro Stare Loke s cerkvijo sv. Jurija,
▪ Arheološko najdišče Puštal,
▪ Kulturna krajina Selške Sore,

6

Spodbujanje samooskrbe je eden izmed ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj.

7

Splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta za področje varstva
nepremične kulturne dediščine (https://www.gov.si/zbirke/storitve/vkljucevanje-
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Škofja Loka mestno jedro in številni objekti v mestnem jedru,
Škofjeloški grad,
Arheološko najdišče Škofja Loka,
Kulturna krajina Krancelj,
Arheološko najdišče Krancelj,
Kulturna krajina Poljanske Sore,
Dvorec Puštal,
Arheološko najdišče Stari Dvor.

Osrednja območja varstva narave so:
▪ naravna vrednota Kamnitnik,
▪ naravne vrednote: Selška Sora, Poljanska Sora, Sora,
▪ naravna vrednota Lubnik,
▪ naravna vrednota Suha,
▪ naravna znamenitost Grajski park z lipovim drevoredom ob
Škofjeloškem gradu,
▪ ekološko pomembni območji Marijino brezno in Sora,
▪ območja NATURA 2000: Lubnik in Sora,
▪ številne posamične naravne vrednote.

Za zagotavljanje ustreznega varstva urbaniziranih območij pred
poplavami se poleg različnih ukrepov zadrževanja vode gorvodno izvajajo
naslednji protipoplavni ukrepi:
▪

▪

nadvišanje oz. gradnja ter ustrezno vzdrževanje protipoplavnih
nasipov in protipoplavnih zidov (odsek Sore Suha - Sotočje, na
Poljanski Sori na odseku Sotočje-jez Puštal),
izgradnja zemeljskega nasipa in protipoplavnega zidu, nadvišanje
obstoječih protipoplavnih zidov, rekonstrukcija treh mostov na Selški
Sori na odseku Šeširjev jez-Krevsov jez.

Na območju Podna se za potrebe protipoplavne varnosti izvedejo celoviti
omilitveni ukrepi, ki zajemajo ureditev Selške Sore na območju
Krevsovega jezu.
Zaradi zagotavljanja ustreznega varstva urbaniziranih območij pred
poplavami je potrebno odpadne meteorne vode s streh in tlakovanih
površin ponikati, kjerkoli je to možno. V kolikor ponikanje ni možno, se
meteorno vodo odvaja dolvodno od naselja in pred iztokom meteorne
kanalizacije v vodotok le te zadržuje v ustreznih zadrževalnikih.

Navedena območja s posebno kulturno in naravno vrednostjo so del
posebne identitete mesta in predstavljajo velik potencial, ki ga je mesto
vključilo tudi v svojo strateško vizijo razvoja, predvsem na področju
turizma in krepitve kvalitete bivanja.
Urejanje tej območij se izvaja z upoštevanjem kulturno varstvenih in
naravovarstvenih usmeritev.
Ogrožena območja
Škofja Loka je ogrožena predvsem zaradi poplav, med ogrožene predele
spadajo območje srednješolskega centra, del Puštala in območje med
Suško cesto in Soro in območja nepozidanih površin ob Sorah.
Za omilitev poplav je potrebno ohraniti obstoječe retencijske površine,
vse ureditve pa načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
Spreminjanje obsega retencijskih površin ali vodnega režima je možno
izjemoma, a le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih
ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v
prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

varstva-kulturne-dediscine-v-postopek-priprave-in-sprejema-obcinskegaprostorskega-nacrta-opn/ )
8

Običajno se za to tematiko pripravijo strokovne podlage s kartografskimi prikazi.
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Slika 2.11.1.: Zasnova poudarjenega varstva
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2.12.Pomembnejša razvojna
območja in projekti

Vsebina UZ

Izhodišča

dokumentacije poteka usklajeno na ravni država / lokalna skupnost in
predstavlja obvezno izhodišče za nadaljnje urejanje naselja

Eden ključnih rezultatov UZ je opredelitev prostorskih ureditev, ki so
pomembne za udejanjanje razvojne strategije naselja v srednjeročnemu
in dolgoročnemu planskem obdobju Zato naj UZ na podlagi prepoznanih
prostorskih potencialov za uresničevanje razvojnih potreb opredeli tudi
območja naselja, kamor se bodo na podlagi konkretnih projektov v
planskem obdobju usmerjali pozornost, energija in finančna sredstva. Na
takšen način se s premišljenim usmerjanjem naporov v določenem
časovnem obdobju okrepi učinkovitost realizacije z UZ načrtovanih
prostorskih ureditev ter s tem tudi vizije razvoja lokalne in širše skupnosti.

Na ravni UZ se izpostavi nabor ključnih razvojnih projektov in okvirna
faznost njihovega uresničevanja v srednjeročnem in dolgoročnem
obdobju. Nabor prednostnih projektov temelji na razvojnih strategijah in
finančnih virih države, lokalne skupnosti in drugih investitorjev ter ob
upoštevanju soodvisnosti projektov (npr. zaščita pred poplavami kot
predpogoj za nadaljnje prostorske ureditve).

Za prepoznane ključne prostorske ureditve se zagotovijo idejne rešitve, ki
se lahko pripravijo med ali po izdelavi UZ (variantne idejne zasnove,
natečaji, delavnice), praviloma pa dogovorno z različnimi deležniki razvoja
oz. v širokem dialogu z zainteresiranimi javnostmi z uporabo
participativnih orodij.

Priporočila

Pomembnejša razvojna območja velikokrat zajemajo mešanico različnih
rab prostora in več vrst prostorskih posegov, ki se pri podrobnejšem
izvedbenem prostorskem načrtovanju lahko razdelijo na več dokumentov,
vendar jih je v fazi priprave UZ zaradi njihovega smiselnega povezovanja
potrebno obravnavati kot celoto. Sestavina aktivacije prepoznanih
prostorskih potencialov je tudi faznost izvajanja, saj se z UZ načrtujejo tudi
dolgoročne ureditve.
Cilj opredelitve razvojnih območij in projektov je boljša organiziranost pri
izvajanju strategije razvoja naselja. Zajeti je potrebno predvsem
pomembnejše prostorske ureditve, ki prispevajo tako k razvoju občine
oziroma naselja kot celote (in je brez njih težko izvesti tudi druge manj
pomembne prostorske posege) kakor tudi tiste, ki pomembno prispevajo
k dvigu kvalitete bivanja in dela v naselju in njegovi neposredni okolici. S
tem se dosegajo pozitivni učinki na lokalni, regionalni, posledično pa tudi
na nacionalni ravni.
Med pomembnejša razvojna območja in projekte se uvrščajo prostorske
ureditve, ki prispevajo k funkcionalnosti, vizualni podobi ter
prepoznavnosti naselja (npr. prenova starega mestnega jedra, krepitev
družbeno upravnega centra, zaokrožitev / prenova turističnega
kompleksa, gradbena transformacija središčnega urbanega območja z
zagotavljanjem pestrosti programov in boljšega izkoristka prostora,
ureditev nove gospodarske cone in drugih novih sklenjenih kompleksov
za razvoj urbanih dejavnosti idr.).
Širšega pomena pa so predvsem večji infrastrukturni projekti kot so ceste,
železnice, komunalne in energetske ureditve, protipoplavne ureditve ipd.,
torej vse tiste ureditve, ki so hkrati predpogoj za razvoj in širitev naselja.
Navedene ureditve so praviloma državnega pomena, priprava projektne
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Nabor pomembnejših razvojnih območij in projektov je obvezno izhodišče
za pripravo nadaljnje planske in projektne dokumentacije.

V analitičnem delu priprave UZ se opredelijo in ocenijo potenciali za
prostorski razvoj urbanih dejavnosti, z upoštevanjem (1) vizije in razvojne
strategije lokalne (in širše) skupnosti, (2) strukture naselja in (3)
prostorskih razvojnih možnosti, pri čemer ima notranji razvoj naselja
prednost pred njegovo širitvijo.
V zasnovi celovite organizacije dejavnosti v prostoru in urejanja prostora
se izpostavijo pomembnejša razvojna območja in ključne prostorske
ureditve, ki so prednostnega pomena za razvoj naselja kot celote in /ali
njegovih sestavnih, ki vplivajo na funkcijo in urbanistično-arhitekturno
oblikovanje, prepoznavno identiteto naselja ali njegovih delov, ključne
infrastrukturne ureditve in ureditve v njihovem vplivnem območju ipd..
Kot pomembnejša razvojna območja notranjega razvoja naselja naj se
opredeli:
▪ območja kompleksne prenove, reurbanizacije, celovite gradbene in
funkcionalne sanacije;
▪ večja območja prestrukturiranja (npr. sprememba namenske rabe
prostora);
▪ območja za razvoj mešanih dejavnosti (npr. kompleksno / fazno
urejanje središča naselja, morfološko pomembnega območja ipd.);
▪ večja sklenjena območja prostih stavbnih zemljišč, namenjana razvoju
določene urbane dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, turistična dejavnost,
gospodarska cona, športno rekreacijsko območje ipd.).
▪ večji infrastrukturni posegi (npr. rekonstrukcija ceste, vsebinska in
gradbena preureditev vplivnega območja, kompleksna ureditev
prometnega terminala in neposredne okolice ipd..
▪ izpostavijo se območja in ureditve, ki so ključnega pomena za
kakovostno bivalno okolje in identiteto naselja, v katerih se obvezno
ohrani namenska raba (npr. parki in druge sestavine zelenega
sistema), kjer se obvezno ohrani morfološka struktura (historična
naselbinska jedra, prepoznavna stanovanjska območja ipd., varovana
območja zaradi zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami ipd..
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Za navedene prostorske ureditve delno že obstajajo idejne rešitve in
druga dokumentacija, ki se upošteva v usmeritvah UZ. Za ključna razvojna
območja /projekte, ki imajo širši vpliv (na zasnovo naselja kot celote ali
njegov pomemben del), naj se v postopku izdelave UZ prostorske ureditve
podrobneje preverijo (idejne zasnove, variantne rešitve, ipd.) ali se
izpostavijo kot organizacijske naloge (npr. zadolži se investitorja, da
pripravi idejno rešitev nove trase ceste, ki vpliva na ureditev širšega
urbanega območja ipd..
Kot pomembnejša razvojna območja se, skladno z vizijo in strategijo
razvoja, opredelijo tudi površine za dolgoročno prostorsko širitev naselja:
▪ sklenjena območja za razvoj stanovanj, družbenih in oskrbnih
dejavnost,
▪ zeleni sistem,
▪ območja za razvoj gospodarskih dejavnosti (turistični kompleksi,
gospodarske cone, logistično / transportni centri, ipd..
▪ koridorji tras osnovne prometne in druge GJI, oziroma površina za
njihov dolgoročni razvoj.
Navezava na druge vsebinske sklope UZ:
▪ koncept prostorskega razvoja,
▪ namenska raba prostora in prostorski potenciali za urbani razvoj,
▪ morfološka zasnova in razpoznavna struktura,
▪ stanovanja,
▪ družbene dejavnosti,
▪ gospodarstvo,
▪ promet,
▪ druga gospodarska infrastruktura,
▪ zeleni sistem.

Testni primer – Škofja Loka
Za izvajanje z UZ načrtovanih prostorskih ureditev v planskem obdobju 15ih let se podrobneje obravnavajo naslednja območja mesta Škofja Loka
(številke pred opisom prostorskega posega označujejo njegovo lego na
karti):
Območje 1 – staro mestno jedro:
▪ nadaljnja gradbena in vsebinska prenova historičnega jedra mesta,
▪ na podlagi pestre mešanice dejavnosti zagotavljanje prostora za
nadaljnji razvoj družbenih, storitvenih in stanovanjskih funkcij v tem
prostoru.

Vsebina UZ

▪

in ploščadi ob pomembnejših objektih, kakor tudi izvedbo mestnega
parka, v navezavi s sonaravnim območjem Kamnitnika in parkovnimi
površinami ob Škofjeloškem gradu,
zagotavljajo se površine za razvoj družbenih, storitvenih in
stanovanjskih programov;

Območje 3 – rekreativno območje Kamnitnika:
▪ ureditev Kamnitnika v mestni park;
Območje 4 – načrtovana stanovanjska gradnja v opuščenem območju
tovarne LTH zahodno od mestnega jedra:
▪ v veljavnem OPN je degradirano tovarniško območje predvideno za
stanovanjsko gradnjo. Vendar je lega na severnem pobočju hriba ob
okljuku reke za bivanje neugodna, zato je potrebno podrobneje
preveriti možnost umeščanja stanovanj in razmisliti o uvedbi drugih
programov, predvsem kreativnih, kakor tudi večjih parkovnih površin;
Območje 5 – stanovanjski predel med Kamnitnikom in potokom Suha:
▪ zapolnitev prostih zazidljivih površin za stanovanjsko gradnjo med
Kidričevo in načrtovano severno cesto,
▪

ureditev zelenih površin med Kamnitnikom in potokom Suha, vključno
z rekreativnimi površinami;

Območji 6 in 9 – rekreativni območji za obstoječe stanovanjske soseske:
▪ dopolnijo se rekreativne površine v neposredni bližini obsežnih
stanovanjskih predelov na Podlubniku in v območju južno od
Kidričeve ceste ob vasi Suha; ureja se parkovne ter odprte športne
površine z navezavo na obvodni prostor ter lokalni park z večjim
otroškim igriščem in vrtički;
Območje 7 – stolpnice v Podlubniku:
▪ pripravi se projekt sanacije socialnega razvrednotenja predela;
Območje 8 – pas ob Kidričevi v Podlubniku:
▪ predel ob glavni mestni vpadnici iz zahodne smeri je potrebno
poudariti s primerno ulično fasado in umestiti stanovanjske objekte
srednje do višje gostote;
Območje 10 – stanovanjska zapolnitev ob zahodnem izteku nove
severne ceste:
▪ nepozidano vrzel med novo cesto in obstoječo pozidavo se zapolni s
stanovanjsko gradnjo nižje gostote;

Območje 2 – družbeno upravni center med starim mestnim jedem in
Kamnitnikom:

Območje 11 – mešano storitveno stanovanjsko območje ob križišču
Kidričeve in Ljubljanske ceste:
▪ izkoristi se središčna lega območja v poslovnem predelu mesta in
njegov prostorski potencial izkoristi v polni meri;

▪

▪

nadaljnja vsebinska in gradbena prenova širšega območja med
avtobusno postajo in nekdanjo vojašnico pod Kamnitnikom, z
uvajanjem centralnih programov, izvedbo več javno dostopnih trgov
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izvede se zamenjava obstoječe grajene strukture z novimi objekti višje
gostote poslovnih in komercialnih programov v nižjih etažah in

stanovanjskih v višjih, ureditev trga ob križišču Kidričeve in Ljubljanske
ter ureditev parka ob poslovno komercialnem središču;
Območje 12 – pas storitvenih dejavnosti vzdolž Kidričeve:
▪ Kidričeva cesta je centralna ulica v naselju, zato je potrebno okrepiti
javni značaj programov, ki se ob njej nizajo, tudi v predelu industrijske
cone Trata;
Območje 13 – železniška postaja s spremljajočimi storitvami:
▪ izvede se novo poslopje železniške postaje na način, da se poudari
njena vloga ene od glavnih vstopnih točk v mesto,
▪

uredi se trg pred železniško postajo in postajo dopolni s
spremljajočimi storitvenimi programi;

Območje 14 – razširitev ponudbe storitvenih programov v
nakupovalnem središču na Grencu:
▪ potrebno je preseči sedanjo monofunkcionalnost nakupovalnega
središča z uvedbo dodatnih storitvenih programov;
Območje 15 – stanovanjska zapolnitev na Grencu:
▪ nepozidano vrzel med ob cesti proti Kranju se zapolni pretežno s
stanovanjsko gradnjo nižje gostote;
Območje 16 – centralne dejavnosti ob cesti proti Kranju:
▪ z umeščanjem centralnih programov se okrepi lokalni center
nekdanjih vasi Grenc, Sv. Duh in Virmaše;
Območje 17 – nova osnovna šola ob načrtovani severni cesti:
▪ zaradi polne zasedenosti obstoječih osnovnih šol je bilo v veljavnem
OPN občine določeno zazidljivo zemljišče za razvoj družbenih
dejavnosti ob načrtovani severni cesti, kamor je smiselno umestiti
predvsem osnovno šolo. Ta bo še posebej potrebna v primeru
povečanja stanovanjskih in zaposlitvenih kapacitet naselja ter
posledičnem priseljevanju;
Območje 21 – širitev proizvodnega območja na Trati proti jugovzhodu:
▪ za krepitev gospodarskega potenciala Škofje Loke se omogoči širitev
proizvodnega območja v predel, kjer je možna neposredna navezava
na železnico in glavno dostopno cesto v industrijsko cono na Trati;
Območje 25 – rekreativno območje ob Sori:
▪ ureditev rekreativnega območja ob obrežju reke – lokalnega parka s
sprehajališčem ob reki.
Območje 25 – nova severna cesta:
▪ izvedba razbremenilne ceste ob severnem robu naselja;
Škofjeloška krožna pot
▪

ureja se osrednja povezovalna rekreacijska pešpot, načrtovana v dveh
zankah, ki vodita skozi ključne točke in povezujeta različne prostore
mesta
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Za vsa našteta območja se pripravijo podrobnejše urbanistično
arhitekturne idejne zasnove na podlagi variantnih rešitev (natečaji,
delavnice ipd.). opredelijo se območja posameznih OPPN in pristopi k
njihovi pripravi. Tam, kjer izdelava OPPN ni potrebna, zaradi ustreznih
prostorskih izvedbenih pogojev v OPN, se pristopi neposredno k izdelavi
projektne dokumentacije. Občina naredi načrt realizacije ureditev v
območjih podrobnejše obravnave.
Prostorski razvoj v dolgoročnem obdobju
V UZ so predvidene tudi prostorske ureditve, ki imajo večinoma značaj
prostorske rezerve oz. opredelitve lokacij, kamor je možno usmeriti razvoj
stanovanjskih in proizvodnih programov, v kolikor se v obdobju 30 let za
to izkaže potreba. To se lahko zgodi v primeru naglega povečanja
zaposlitvenih možnosti Škofje Loke, ki bi lahko povzročile večje
priseljevanje. V UZ dolgoročno opredeljene stanovanjske prostorske
rezerve namreč nudijo možnost naselitve tudi nekaj tisoč ljudi, kar je za
mesto s slabih 12.000 prebivalcev veliko. K izvajanju tega dela UZ je zato
možno pristopiti šele po zapolnitvi notranjih prostorskih rezerv,
opredeljenih v kratko – do srednjeročnem obdobju izvajanja UZ.
Med dolgoročno opredeljena razvojna območja spadajo (številke pred
opisom prostorskega posega označujejo njegovo lego na karti):
Območji 18 in 19 – stanovanjska soseska severno od nove severne ceste:
▪ ureditev stanovanjske soseske nižje do srednje gostote na
nepozidanih stavbnih zemljiščih, opredeljenih z veljavnim OPN in po
potrebi razširitev stavbni zemljišč za nadaljevanje soseske prosti
severu
Območje 13 – stanovanjska gradnja ob Ljubljanski cesti:
▪ zapolnitev nepozidane vrzeli med Frankovim naseljem in vpadnico v
mesto iz smeri Ljubljane s stanovanjsko gradnjo srednje gostote;
Območja 22, 23 in 24 – širitev proizvodnega območja na Trati:
▪ v primeru obsežnejšega razvoja proizvodnih programov je možna
ureditev proizvodnih površin v ožjem pasu severno od sedanje
industrijske cone na Trati in vzhodno od nje;

Slika 2.12.1: Zasnova razvojnih območij in projektov

Območje 26 – stanovanjska gradnja v zaledju nekdanje vasi Sv. Duh:
▪ Ob vzhodnem robu pozidave ob cesti proti Kranju je možnost
zapolnitve s stanovanjsko gradnjo.
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2.13.Sinteza

Sintezni del temelji na celostnem pristopu prostorskega načrtovanja in
predstavlja enega izmed pomembnejših rezultatov urbanistične zasnove.
Namen sinteze je ponazoriti, na kakšen način lahko urbanistična zasnova
vzpostavi prostorske pogoje za izvajanje razvojnih ciljev lokalne skupnosti.
Prvi primer sinteznega pristopa predstavlja že osnovni razvojni model
naselja (glej poglavje Osnovna struktura in organizacija naselja), ki je
glavno vodilo pri razvoju podrobnejših usmeritev posameznih
urbanističnih tematik.
Pri sintezi gre za preplet različnih urbanističnih sistemov oz. različnih
tematskih področij (npr. morfološki model, prometni in zeleni sistem,
ipd.), ki se združujejo z namenom prikaza prostorskega prispevka k
doseganju konkretnega razvojnega cilja, npr. kvalitete bivanja v naselju1.
Opredelitev razvojnih ciljev je v domeni lokalne (in širše) skupnosti Nabor
in kombinacija ustreznih tematik za dosego Nabor najbolj ustreznih
tematik in kombinacija tematik za dosego določenega razvojnega cilja je
proces in predmet kreativnega ter inovativnega pristopa pripravljavca
urbanistične zasnove. UZ, kot integralni instrument, ponuja priložnost za
celovito dojemanje široke palete nalog in ustvarja podlago za razpravo o
ciljih in določanju prednostnih nalog pri prostorskem urejanju mesta in
urbanega naselja.

▪
▪

skrb za naravne vire, zdravo in varno okolje ("Zelena Loka")
kakovost in pestrost storitev za občane vseh starosti (“Zadovoljna
Loka”).

Navedene prednostne usmeritve iz vizije razvoja lokalne skupnosti se
skladno s specifiko urbanističnega načrtovanja pri pripravi UZ lahko tudi
prilagodijo.
Na kakšen način lahko UZ za Škofjo Loko podpira oz. vzpostavlja
prostorske pogoje za izvajanje temeljnih razvojnih usmeritev ponazarjajo
nekateri primeri v shematskih prikazi v nadaljevanju

Eden izmed vodilnih razvojnih ciljev, ki jih lokalne skupnosti v Sloveniji
želijo doseči je izboljšanje konkurenčnosti naselja. Naselja želijo
konkurenčnost uresničiti skozi različne vidike. Najbolj pogosti vidiki so
npr. dvig kvalitete bivanja oz. izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev,
spodbujanje trajnostne mobilnosti, trajnostna raba naravnih virov, ipd. Ti
razvojni cilj izhajajo tudi iz nadrejenih strateških ciljev razvojnih strateških
dokumentov tudi na EU ravni (glej poglavje: Razvojna vizija in strokovna
izhodišča). Občine in mesta imajo v procesu prostorskega načrtovanja v
Sloveniji pomembno vlogo pri uresničevanju razvojnih ciljev. V
nadaljevanju je prikazan primer kombinacije vsebinskih tematik, ki lahko
pripomorejo k uresničevanju enega izmed razvojnih ciljev.

Testni primer Škofja Loka
Škofja Loka je v Strategiji razvoja občine Škofja Loka 2025+ izpostavila pet
glavnih razvojnih prednostnih usmeritev:
▪ trajnostno mobilna in prometno dostopna Loka (“Mobilna Loka”)
▪ privlačno staro mestno jedro in prepoznavna turistična destinacija
(“Pisana Loka”)
▪ spodbudno okolje in konkurenčno gospodarstvo, ki ustvarja delovna
mesta ("Modra Loka")

1

Slika 2.13.1: Primer UZ tematik, ki podpirajo izvajanje razvojnih ciljev
Škofje Loke

Sinteza tematik za krepitev kvalitete bivanja v naselju obsega prekrivanje sistemov
stanovanjskih površin, oskrbnih dejavnosti, rekreativnih območij, zelenih površin,
komunalnih ureditev bivalnih predelov in rešitev za trajnostno dostopnost. Pri vsakem
od teh sistemov bi bile poudarjene vsebine, ki podpirajo kvaliteto bivanja.
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Slika 2.13.2: Primer UZ tematik, ki podpirajo izvajanje razvojnega cilja, ki
se nanaša na identiteto prostora z vidika privlačnosti in prepoznavnosti
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se nanaša na razvoj gospodarstva
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3.2.

Priloge

Primer vizije razvoja lokalne skupnosti – Strategija
razvoja Občine Škofja Loka 2025+1
Zelena Loka, modro mesto
V Škofji Loki in na Loškem so si zadali visoki cilj postati vodilno območje v
slovenskem prostoru z (1) visoko kulturo bivanja, (2) spodbudnim okoljem
za podjetne in (3) privlačen cilj za obiskovalce.
V okviru svoje Strategije razvoja Občine Škofja Loka 2025+ (Strategija
razvoja) Ločani odgovarjajo na ključna vprašanja:
▪ Kakšno občino si želimo?
▪ V kakšni občini želimo živeti?
▪ Kaj so naše primerjalne prednosti, izjemne lokalne specifičnosti,
razvojni potenciali?
▪ Kako jih kar najbolje izkoristiti?
▪ Kako jih uveljaviti in ohraniti v regiji, državi in v povsem
globaliziranem svetu?
V Strategiji razvoja so vključeni vsi potrebni projekti za dvig kvalitete
življenja. Sloni na načelih pravičnosti, odprtosti, enakopravne obravnave
vseh prebivalcev in daje možnosti vključevanja vseh. Je oblikovana po
meri občanov, obenem pa usklajena z aktualnimi evropskimi razvojnimi
smernicami, saj le uspešno črpanje evropskih in drugih nepovratnih virov,
omogoča izvedbo smelo zastavljenih ciljev in projektov.
Za doseženo kakovost bivanja je najbolj pomembno harmonično sozvočje
tako gospodarskih kot negospodarskih dejavnikov. Vse namreč temelji na
inovativnem sodobnem gospodarstvu in strokovnem izobraževanju, iz
tega pa izhajajo drugi cilji in vizije na vseh ostalih področjih, ki imajo sicer
enakovreden pomen. Pri tem želi občina svoje potenciale razvijati skladno
z načeli trajnostnega razvoja, in biti prepoznavna po kakovostnem,
zdravem in varnem življenjskem okolju, z visoko kulturo bivanja in
kakovostno ponudbo javnih storitev za občane vseh starosti.
Pristop in metodologija
Občina Škofja Loka doslej svojega razvoja ni načrtovala s celostnim
razvojnim dokumentom, temveč se je ravnala po Razvojnem programu za
škofjeloško območje, Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 20072013 in svojih sektorskih programih in prostorskih dokumentih. Namen
samostojnega strateškega dokumenta je, da na pomembni časovni
prelomnici, ko se zaključuje stara in pričenja nova evropska finančna
perspektiva, opredeli ključne razvojne cilje občine v naslednjih letih.

1

Strategija razvoja občine Škofja Loka velja za obdobje od leta 2014 do leta
okvirno 2025.
Strateško načrtovanje je vključevalo tri korake: 1) razumevanje
današnjega stanja (Škofja Loka 2014), 2) zasnovo ciljnega stanja (Škofja
Loka 2025) in 3) opredelitev ključnih projektov in dejavnosti, ki bodo
pripeljali na želeni cilj. Proces iskanja odgovorov je potekal v obdobju od
oktobra 2013 do februarja 2014, vsebinsko pa ga je usmerjal strateški
svet, sestavljen iz vodstva občine, predsednikov odborov občinskega
sveta in predstavnikov gospodarstva. V proces načrtovanja so bili
vključeni tudi občani ter predstavniki različnih interesnih skupin občanov.
Izhodišča
Razvojna izhodišča za Strategijo razvoja so bila analizirana po treh
področjih: 1) okolje in prostor, 2) prebivalci in družbeno okolje ter 3)
gospodarstvo:
▪ okolje in prostor: pri opisu geografskih značilnosti je posebej
izpostavljena vloga Škofje Loke kot pomembnega prometnega
središča, ki povezuje Selško in Poljansko dolino naprej proti
Primorski (4. razvojna os). Pri slednjem je ugotovljeno, da so
prometne povezave do glavnih prometnic, kakor tudi prometna
infrastruktura slabe. Javni promet ni celostno povezan in prilagojen
potrebam uporabnikov. Staro mestno jedro Škofje Loke predstavlja
eno najlepše ohranjenih srednjeveških mest v Sloveniji, izjemen
potencial je tudi v škofjeloškem naravnem okolju. Okoljski parametri
so ugodni (kakovost zraka, tla, hrup, svetlobno onesnaževanje in
elektromagnetno sevanje, kakovosti rek in kopalnih voda).
Vodovodno omrežje je dotrajano, vodni viri količinsko komaj
zadoščajo za kritje sedanje porabe. 71 % prebivalcev je priključenih
na kanalizacijski sistem in čistilno napravo. Občani Škofje Loke
proizvedejo manj odpadkov kot povprečen Gorenjec in Slovenec.
Upravljanje z energijo ne izkorišča dovolj možnosti varčevanja,
alternativnih virov energije je premalo. Občina ni ustrezno pokrita s
širokopasovnim omrežjem. Degradiranih urbanih območij, med
katera se štejejo že pozidana, a iz takšnih ali drugačnih razlogov
opuščena in neizkoriščena zemljišča, je 55 ha. Sem spadajo
degradirana industrijska območja (območje stare industrijske cone
na Trati v širšem območju železniške postaje), degradirana urbana
območja (celotno območje Kapucinskega predmestja, območje
nekdanje vojašnice, območje Dolenčevega vrta ob Cesti talcev,
območje neurejenega parkirišča ter vrtičkov ob športnem igrišču v
Puštalu) in neustrezna raba mestnih površin (Klavnica KGZ Škofja

Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+, sprejeta na 33. redni seji Občinskega sveta
Občine Škofja Loka dne 19.06.2014. V Priporočilih za izdelavo UZ so navedeni izvlečki
in povzetki iz tega gradiva.
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▪

Loka v starem mestnem jedru, območje podjetja Tehnik ob Selški
Sori, tovarna LTH Ulitki na lokaciji v Vincarjih). Glede nevarnosti pred
naravnimi in drugimi nesrečami je Občina Škofja Loka še posebej
izpostavljena nevarnostim plazov in poplav;
prebivalci in družbeno okolje: pri demografskih podatkih je za celo
občino posebej izpostavljena sicer nizka, a stalna rast prebivalcev, ki
je posledica relativno stalnega naravnega prirasta. V občini je bilo
leta 2012 8.008 gospodinjstev s povprečno 3 člani. Kar 27 %
gospodinjstev je enočlanskih. V letu 2011 je bilo 8.214 stanovanj, od
tega 189 v lasti občine. V OPN ŠL je zagotovljenih 150 ha površin za
stanovanjsko gradnjo, od tega 30 ha na območju Kamnitnika v
naselju Škofja Loka. Povprečna starost občanov Škofje Loke se z leti
zvišuje, a počasneje kot v regiji in državi. Institucionalno varstvo
starejših opravlja Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
s kapaciteto 220 postelj, kjer je bilo v letu 2014 nameščenih 125
občanov iz občine Škofja Loka. Občina ima organizirano pomoč na
domu, ki jo je v letu 2012 koristilo 55 občanov. V občini delujeta dva
vrtca (javni in zasebni vrtec). Trenutna infrastruktura vrtcev v občini
Škofja Loka je na spodnjem robu zagotavljanja potreb in normativov.
Osnovnošolsko izobraževanje se izvaja v 4 osnovnih šolah (OŠ
Cvetka Golarja, OŠ Ivana Groharja, OŠ Jela Janežiča, OŠ Škofja Loka
- Mesto). V šolskem letu 2013/2014 je v vseh štirih 0Š in njihovih
podružnicah 2.176 učencev. Škofja Loka ima razvito srednješolsko
mrežo, ki jo sestavljajo 3 srednje šole s 17 programi (Srednja šola za
strojništvo – 8 programov, Srednja šola za lesarstvo – 6 programov,
Gimnazija Škofja Loka – 3 programi), v katere je v šolskem letu
2013/2014 vpisanih skupaj 1.292 dijakov. V okviru Šolskega centra
Škofja Loka deluje tudi Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo
(v šolskem letu 2013/2014 oba programa obiskuje 243 študentov) in
nov sodobno opremljen Medpodjetniški izobraževalni center, ki je
namenjen dijakom, študentom in odraslim, predvsem na področju
praktičnega izobraževanja v podjetjih. Ljudska univerza Škofja Loka
izvaja program Fakultete na management. Tako kot v celi državi je
tudi v Občini Škofja Loka zaznati trend upadanja števila študentov.
Sicer pa je izobrazbena struktura prebivalcev občine glede na
celotno državo nadpovprečna. Število vključenih v vseživljenjsko
izobraževanje narašča. Občina ima bogato in pestro kulturno
dejavnost – v občini na področju kulture delujejo 3 javni zavodi
(Loški muzej, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in Zavod za
kulturo10), nekaj zasebnih zavodov in 44 društev, izvedenih pa je
več kot 1.000 prireditev letno. Škofjeločani v povprečju berejo več
kot povprečni Slovenec. Muzejsko in galerijsko dejavnost opravlja
javni zavod Loški muzej. Na področju kulture v občini Škofja Loka so
v občini štirje objekti opredeljeni kot objekti javne infrastrukture na
področju kulture: kompleks Loškega gradu z muzejem na prostem in
letnim gledališčem, večnamenska dvorana na Mestnem trgu
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(današnji Sokolski dom), Kašča in Martinova hiša. Športna dejavnost
in infrastruktura so raznovrstni – v občini Škofja Loka je 37 objektov
javne športne infrastrukture, med njimi 10 pokritih in 27 objektov
na prostem. Socialno okolje je relativno zdravo. Dostopnost do
zdravstvenih storitev je podpovprečna. V skladu z zakonom o
zdravstvenem varstvu občina določa in zagotavlja mrežo javne
zdravstvene službe na primarni ravni, kar uresničuje z Zdravstvenim
domom v Škofji Loki in koncesionarji. Zaradi posledic gospodarske
krize se je število delovnih mest v občini Škofja Loka v obdobju
december 2007- december 2013 znižalo za 664, za 565 pa je upadlo
število aktivnega prebivalstva s stalnim prebivališčem v občini. V
letu 2014 se kažejo znaki okrevanja. Struktura brezposelnih oseb v
občini Škofja Loka decembra 2013 kaže, da med brezposelnimi
prevladujejo moški (52,2 %) ter starejši od 50 let – 29 %. Vedno več
je brezposelnih mladih. Delež brezposelnih mladih do 30 let je znašal
kar 32 %, kar je več kot slovensko povprečje (26,2 %). Ca. 5.000 oseb
oz. 56 % prebivalstva se vozi na delo izven občine, 51,2 % jih na delo
prihaja iz drugih občin, v domači občini je zaposlenih 44% delovno
aktivnih. Občina Škofja Loka je ustanoviteljica ali soustanoviteljica
15 javnih zavodov in podjetij, v katerih je bilo konec leta 2012 831
zaposlenih – skupaj z občinsko upravo občinski javni zavodi in
podjetja predstavljajo osnovni kadrovski in organizacijski potencial
za uresničevanje razvojnih ciljev občine. Na območju občine Škofja
Loka je bilo po podatku Registra društev februarja 2014 registriranih
220 društev, med njimi 85 na področju športa, 41 na področju
kulture, 18 humanitarnih društev, 10 gasilskih društev ter 66
društev, iniciativ in klubov, v katere se povezujejo občani zaradi
drugih raznovrstnih poklicnih, okoljskih, krajevnih, prostočasnih in
drugih interesov;
gospodarstvo: število poslovnih subjektov in obseg poslovanja
rasteta, upada pa število zaposlenih. Leta 2012 je v Občini Škofja
Loka poslovalo 815 samostojnih podjetnikov in 613 gospodarskih
družb, pri čemer so gospodarske družbe zaposlovale 4.903 oseb
(11,6% zaposlenih na Gorenjskem), samostojni podjetniki pa 359
oseb. Kljub upadu števila zaposlenih pa so gospodarske družbe
povečale obseg poslovanja in čisti dobiček iz poslovanja. Največji
delež zaposlenih v Občini Škofja Loka je bil v 5 velikih gospodarskih
družbah (41,3 %). Kar 72 % (3.531) vseh zaposlenih v gospodarskih
družbah deluje v predelovalni dejavnosti, 6,77 % vseh zaposlenih v
gospodarskih družbah pa je na področju gradbeništva in 6,47 % na
področju trgovine. Največja podjetja s sedežem v Občini Škofja Loka
v letu 2012 so po vrsti po prihodkih: (1) LTH ULITKI D.O.O. (1.182
zaposlenih), (2) KNAUF INSULATION, D.O.O.
INDUSTRIJA
TERMIČNIH IZOLACIJ, ŠKOFJA LOKA (410 zaposlenih), (3) FILC
TOVARNA FILCA D.D. (193 zaposlenih), (4) INDRAMAT
ELEKTROMOTORJI, PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH MOTORJEV, D.O.O.,

ŠKOFJA LOKA (250 zaposlenih), (5) SIBO G. RAZVOJ IN PROIZVODNJA
EMBALAŽE, D.O.O. (185 zaposlenih), (6) DIFA TLAČNA LIVARNA IN
OBDELAVA ULITKOV D.O.O. (104 zaposlenih), (7) EGP EMBALAŽNO
GRAFIČNO PODJETJE D.D. (144 zaposlenih), (8) LOŠKE MESNINE
D.O.O. (49 zaposlenih). Plače so na ravni slovenskega povprečja. V
nasprotju z ugodno izobrazbeno strukturo prebivalstva je
izobrazbena struktura zaposlenih na delovnih mestih, s sedežem v
Občini Škofja Loka, slabša. Kmetijstvo povečuje obseg: 459
kmetijskih gospodarstev, 126 registriranih dopolnilnih dejavnosti,
279 samozaposlenih kmetov. Osrednja turistično-rekreacijska
razvojna območja v občini Škofja Loka predstavljajo mesto Škofja
Loka, območje Stari vrh s smučiščem in območje Visoko pri Poljanah.
Občina Škofja Loka je glede na majhen obseg namestitvenih
zmogljivosti pretežno izletniška destinacija, kamor obiskovalci
pridejo za nekaj ur. Enodnevne obiskovalce privlačijo: ogled starega
mestnega jedra Škofje Loke, smučišče Stari vrh, najodmevnejše
prireditve. Po podatkih RAS je bilo v letu 2012 v občini Škofja Loka
13 ponudnikov namestitvenih zmogljivosti s skupaj 210 ležišči, med
njimi 42 ležišč v 2 malih hotelih, 52 ležišč na 2 turističnih kmetijah,
29 ležišč pri 4 ponudnikih apartmajev, 65 ležišč v 3 gostiščih, 18
ležišč v planinski koči na Lubniku in 4 ležišča pri zasebnemu
oddajalcu sob. Skupaj ponudba ležišč v občini predstavlja manj kot
1% vseh ležišč na Gorenjskem. V občini ni mestnega hotela, kampa
in parkirišča za avtodome
Občinski proračun lahko za potrebe izvajanja projektov iz Strategije
razvoja zagotovi 3 mio EUR od vključno leta 2017 naprej.
Razvojni izzivi in priložnosti
Razvojni izzivi in priložnosti so ovrednoteni skozi SWOT analizo po
naslednjih področjih: 1) zagotavljanje kakovosti bivanja občanov, 2)
zagotavljanje pogojev za poslovanje podjetij in 3) odnos občine do
sosednjih in konkurenčnih občin v regiji.
Prednosti Občine Škofja Loka:
1. geostrateški položaj,
2. izjemna kulturna dediščina,
3. bližina narave in ohranjenost okolja,
4. uspešna podjetja, obrtno podjetniška tradicija in znanja,
5. kakovostne srednje in višje šole, še posebej tehnične,
6. razvita športna infrastruktura,
7. raznolika kulturna ustvarjalnost,
8. relativno ugodni demografski trendi,
9. prostovoljstvo in društvena dejavnost,
10. močna lokalna pripadnost,
11. sodelovanje občin na Škofjeloškem in pestro mednarodno
sodelovanje,
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12. sprejet Občinski prostorski načrt.
Slabosti:
1. slabe prometne povezave do glavnih prometnic in neurejena
prometna infrastruktura,
2. odsotnost strategij,
3. visoka brezposelnost med mladimi,
4. pomanjkljiva turistična infrastruktura in neprepoznavni turistični
produkti,
5. neurejen ožji in širši urbani del mesta, vključno z zelenimi površinami,
6. neenakomeren infrastrukturni razvoj mesta in podeželja,
7. prazne stavbe in degradirane površine,
8. neustrezni prostori knjižnice in vrtca,
9. energetsko potratni javni objekti,
10. nezadostna pokritost s širokopasovnim omrežjem,
11. slaba informiranost starejših,
12. premalo dostopnih stanovanj in storitev za mlade družine,
13. odsotnost koordinacije med javnimi institucijami in civilno družbo.
Priložnosti:
1. dokončanje obvoznic & povezovalnih cest,
2. prostorska in vsebinska prenova starega mestnega jedra,
3. specializacija v 4 dejavnosti in znanja,
4. podpora start – up podjetjem,
5. pritegniti investitorje,
6. rast okoljske zavesti in družbene odgovornosti,
7. medgeneracijsko sodelovanje in nadgradnja storitev za pomoč
starejšim,
8. lokalna samooskrba s hrano in energijo,
9. mednarodno odpiranje na vseh segmentih,
10. internet, družbena omrežja, e-storitve,
11. boljše izkoriščanje železnice,
12. prenova in oživljanje vasi in trgov,
13. koriščenje EU virov,
14. vključevanje zasebne pobude v vsa področja lokalne samouprave.
Tveganja:
1. nadaljevanje gospodarske krize,
2. zmanjšanje finančne sposobnosti občine,
3. politična nestabilnost države,
4. preoptimistično načrtovanje in previsoka pričakovanja,
5. neskladna in neživljenjska zakonodaja ter sektorske politike,
6. staranje prebivalstva,
7. negativni vplivi klimatskih sprememb na obratovanje smučišča, pojav
poplav, plazov in drugih naravnih nesreč,
8. časovno prelaganje izvedbe ključnih državnih naložb na območju
občine.
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Občino Škofja Loka tako danes v odnosu do sosednjih občin, regije in
države opredeljuje 5 ključnih razvojnih izzivov, ki jih je s to strategijo
potrebno prednostno obravnavati:
→ Izziv 1: IZBOLJŠANJE PROMETNEGA SISTEMA IN DOSTOPNOSTI
Škofja Loka ima ugoden geo-strateški položaj, vendar pa izredno slabo
prometno povezavo do strateških prometnic in vozlišč ter neurejeno
prometno infrastrukturo v mestnem središču. Oboje ogroža normalno in
varno mobilnost občanov, predstavlja oviro za večjo konkurenčnost
gospodarstva, privabljanje investitorjev, razvoj turizma ter ohranjanje in
oživljanje starega mestnega jedra. Boljša povezanost in pretočnost
prometa Škofje Loke posredno pomeni tudi izboljšanje dostopnosti za
ostale občine škofjeloškega območja in Severne Primorske. Izgradnja
infrastrukture in uvedba ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti je
ena od prednostnih usmeritev Slovenije in programov Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020;
→ Izziv 2: VAROVANJE OKOLJA IN NARAVE
Občani Škofje Loke so zelo ponosni na kakovosten bivanjski prostor, ki jim
omogoča neposreden stik z naravo. Dosedanja intenzivna vlaganja v
okoljsko infrastrukturo v urbanih delih občine bo potrebno nadgraditi z
izboljšanjem okoljske infrastrukture na podeželju ter z večjo skrbjo
upravljati z energijo. Pomemben izziv občine predstavlja zagotavljanje
ohranjanja naravnih virov (še zlasti vodnih) in narave, ob hkratnem
aktiviranju njene trajnostne rabe za rekreacijo in turizem ter izrabe
gozdov in kmetijskih zemljišč za povečanje lokalne samooskrbe s hrano in
posledično zaposlovanja. Po drugi strani pa večjo pozornost zahtevajo
degradirane urbane površine;
→ Izziv 3: OŽIVLJANJE STAREGA MESTNEGA JEDRA
Srednjeveško mestno jedro Škofje Loke je osrednji element zunanje
prepoznavnosti občine, izjemno kulturno bogastvo ter potencial, ki žal
zaradi težav s prometom, zaostajanjem v prenovi ter pomanjkanjem
zasebnih investitorjev v ključne objekte ne izkorišča priložnosti in trendov
v turizmu. Odločitev za celosten pristop k prostorski in vsebinski prenovi
starega mestnega jedra s širšim vplivnim območjem je pomembna z vidika
kvalitete življenja in ohranjanja vitalnosti mestnega središča ter večje
privlačnosti za investitorje v neizkoriščene objekte v mestnem središču.
Poseben izziv predstavlja usklajevanje interesov občanov,
turizma/kulture, trgovskih in drugih poslovnih dejavnosti v mestnem
jedru in tudi na celotnem območju destinacije (občine Škofja Loka);
→ Izziv 4: ZAGOTAVLJANJE GENERACIJSKEGA IN SOCIALNEGA
RAVNOTEŽJA
Škofja Loka, tako kot celotna Slovenija in Evropa, beleži naglo rast
starejših generacij, zato je pomembna prednost in izziv za prihodnost
občine ohranjanje današnje vitalnosti prebivalstva (t.j. števila rojstev) ter
iskanje ustreznega ravnotežja med generacijami. Poskrbeti bo potrebno

za ukrepe, ki bodo spodbudili mlade in mlade družine, da ostanejo v
občini, hkrati pa zagotoviti tako srednji, kot starejši generaciji kakovostno,
dostopno ter finančno vzdržno ponudbo izobraževalnih, zdravstvenih,
socialno-varstvenih, športno-rekreacijskih in kulturnih programov ter
infrastrukture;
→ Izziv 5: GOSPODARSKA SPECIALIZACIJA IN RAST
V primerjavi z drugimi gorenjskimi občinami je škofjeloško gospodarstvo
kljub krizi uspelo obdržati svoja temeljna jedra, obseg poslovanja in
konkurenčnost, čeprav tudi na račun zmanjševanja števila zaposlenih.
Med konkurenčnimi prednostmi Škofje Loke podjetniki izpostavljajo
tehnična in proizvodna znanja ljudi, prisotnost programsko naprednih
srednjih in višjih šol v občini ter prihodnjo prednostno usmeritev v 4
panoge: 1) lesna dejavnost, 2) kovinsko predelovalna dejavnost, 3)
turizem in 4) proizvodnja hrane (samooskrba). Pristojnosti občine na
področju pospeševanja gospodarstva so omejene, zato ključen izziv
predstavlja, kako ohraniti dovolj spodbudno lokalno poslovno in
infrastrukturo okolje, da bodo tu podjetja ostala in rasla, da bodo tu
podjetja nastajala in prihajala nova ter da bomo izboljšali možnosti za
zaposlovanje mladih, še posebej v štirih prepoznanih perspektivnih
panogah.
Vizija
Vizija opisuje želeno »idealno« stanje, ki ga želi občina doseči v naslednjih
letih. Povezuje današnjo Škofjo Loko in njeno prihodnost. Razvojna vizija
mora biti kratka, jasna in natančna. Vizija mora biti realna, a obenem
motivacijska, da spodbudi vodstvo občine, občinskih ustanov in vse
zaposlene k odgovornosti in izvedbi nalog, ki iz strategije izhajajo:
»ZELENA LOKA, MODRO MESTO: Škofja Loka bo leta 2025 v Sloveniji
prepoznana kot prostor z visoko kulturo bivanja, spodbudno okolje za
podjetne in privlačen cilj za obiskovalce.«
Z razvojno vizijo se občina Škofja Loka želi v Sloveniji in prek nje v širši
regiji uveljaviti kot:
1. sodobna, urejena in trajnostno naravnana občina, ki spoštuje okolje
in skrbi za sožitje mesta in podeželja,
2. prostor z visoko kulturo bivanja in kakovostno ponudbo javnih
storitev za občane vseh starosti,
3. občina z zdravim, uspešnim in tehnološko naprednim gospodarstvom,
ki temelji na kakovostnem tehničnem znanju ljudi in naprednih šolah,
4. privlačno srednjeveško mesto z živahnim turističnim utripom.
Strategija, s katero bo Škofja Loka uresničevala vizijo razvoja kot prostora
prepoznavnega po 1) visoki kulturi bivanja, 2) spodbudnem okolju za
podjetne in 3) privlačnem cilju za obiskovalce, obsega na 5 med seboj
enakovrednih in soodvisnih razvojnih prednostnih usmeritev (osi):
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1 → TRAJNOSTNO MOBILNA IN PROMETNO DOSTOPNA LOKA (“Mobilna
Loka”)
2 → PRIVLAČNO STARO MESTNO JEDRO IN PREPOZNAVNA TURISTIČNA
DESTINACIJA (“Pisana Loka”)
3 → SPODBUDNO OKOLJE IN KONKURENČNO GOSPODARSTVO, KI
USTVARJA DELOVNA MESTA ("Modra Loka")
4 → SKRB ZA NARAVNE VIRE, ZDRAVO IN VARNO OKOLJE ("Zelena Loka")
5 → KAKOVOST IN PESTROST STORITEV ZA OBČANE VSEH STAROSTI
(“Zadovoljna Loka")
Za vsako prednostno usmeritev so natančneje opredeljeni:
▪ razvojni cilji in merljivi kazalniki,
▪ strateški projekti oz. programi,
▪ podporni projekti oz. programi,
▪ usmeritve za dejavnost in njeno upravljanje.
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Prednostna usmeritev 1: TRAJNOSTNO MOBILNA IN PROMETNO
DOSTOPNA LOKA (“Mobilna Loka”)
S prednostno usmeritvijo »Trajnostno mobilna in prometno dostopna
Loka« se uvajajo nova izhodišča celostne in trajnostno naravnane
prometne politike občine. Težišče prizadevanj občine se bo tako usmerilo
v izboljšanje dostopnosti Škofje Loke do glavnih prometnic ter v
zmanjševanje motornega prometa v občini. V ospredje so postavljeni
pešci in kolesarji ter večja uporaba javnih prevoznih sredstev.

Strateški projekti in programi:
1. Celostni sistem trajnostne mobilnosti:
▪
▪
▪
▪

▪

▪
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ureditev območja avtobusne postaje ter ureditev in širitev mreže
avtobusnih postajališč,
ureditev parkirišč P+R (parkiraj in se odpelji) na železniški postaji,
ureditev železniške postaje Škofja Loka (osrednje prometno vozlišče
občine) in Reteče,
ureditev mirujočega prometa s sistemom parkirišč in režimi
parkiranja, objavo sheme mirujočega prometa in informacijami o
zasedenosti parkirišč ter možnostih brezplačnega parkiranja
ureditev pločnikov, pešpoti in brvi s posebno pozornostjo na gibalno
oviranih osebah, izboljšanje varnosti pešpoti in dostopa do javnih
objektov,
izgraditi, nadgraditi, povezovati in označiti sistem kolesarske mreže:
i) znotraj mesta in ii) proti dolinam, Kranju in Ljubljani,
124

Zaključni del
▪

▪

▪
▪
▪

vzpostavitev sistema kolesarskih mest (kolesarska stojala,
kolesarnice, varovana kolesarska mesta) in izposoje koles na
avtobusni in železniški postaji ter drugih točkah (pr. nakupovalno
središče, staro mestno jedro, šole,..),
celostna povezava in nadgradnja javnega mestnega in primestnega
prometa (sofinanciranje, sinhronizacija voznih redov, kombiniranje
kolo-avtobus-vlak; uvedba novih linij glede na potrebe občanov,
uporabniku prijazen javni prevoz, nadaljnja posodobitev avtoparka
mestnega javnega prevoza na okolju prijaznejše energetske vire,..)
in uvajanje alternativnih oblik za podeželje,
ozaveščanje in boljše informiranje občanov o ponudbi javnega
prometa,
prostor za avtodome in taksi postajališča,
polnilne postaje za električna vozila;

2. Regionalne cestne povezave:
▪
▪
▪
▪
▪

Poljanska obvoznica (2015),
severna obvoznica (s strani občine pričakovano leto izgradnje 2025),
povezovalna cesta Škofja Loka – Meja (s strani občine pričakovano
leto izgradnje 2020),
neposredna povezava Škofje Loke na avtocesto (s strani občine
pričakovano leto izgradnje 2025),
rekonstrukcija državne ceste Škofja Loka – Železniki (s strani občine
pričakovano leto izvedbe 2025+);

3. Ostali projekti in programi:
▪

▪
▪
▪

rekonstrukcije in vzdrževanje lokalnih prometnic v skladu z letnim
programom obnove in urejanja cest ter vsakokratno z razpoložljivimi
proračunskimi sredstvi,
urejanje panoramsko – turističnih cest (vsaj 1),
rekonstrukcije medobčinskih lokalnih cest v sodelovanju s
sosednjimi občinami,
prometne ureditve vaških jeder in mirujočega prometa na območjih
javnih objektov po naseljih v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.

Usmeritve za dejavnosti in upravljanje:
▪ dinamično vodenje prometne politike (sprotno prilagajanje
potrebam uporabnikov);
▪ tesno sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo, DRSC in
Slovenskimi železnicami;
▪ spremembe odlokov na področju mestnega prometa (razširitev
linij);
▪ sodelovanje in medsebojno usklajevanje vseh prevoznikov za večjo
dostopnost in izkoriščenost (javni in šolski prevozi, programi društva
Sožitje, mreža za starejše Matija,..);
▪ spodbujati rabo nemotoriziranega prometa (kolesarstvo, hoja) ter
uporabo javnega potniškega prometa (avtobusni, železniški):
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▪
▪
▪

promocijske akcije, dobri zgledi, izobraževanje o pomenu trajnostne
mobilnosti;
optimizacija križišč (nadomeščanje semaforiziranih križišč s krožišči,
kjer je možno);
spodbuditi Slovenske železnice za krepitev železniške povezave z
Ljubljano (večja hitrost in frekvenca vlakov);
pravočasna priprava projektno tehnične in investicijske
dokumentacije za kandidiranje na razpise nove finančne perspektive
2014-2020.

Prednostna usmeritev 2: PRIVLAČNO STARO MESTNO JEDRO IN
PREPOZNAVNA TURISTIČNA DESTINACIJA (“Pisana Loka”)
Oživitev in prenova starega mestnega jedra in ambicioznejše turistično
pozicioniranje občine Škofja Loka kot turistične destinacije so predpogoj
za uresničevanje vizije občine kot prostora z visoko kulturo bivanja in
privlačnega cilja za obiskovanje.
Staro mestno jedro je osrednja vrednota, turistični produkt in izhodiščna
atrakcija, ki primarno v celotno občino lahko pritegne več obiskovalcev.
Trgi, ulice in druge odprte javne površine starega mestnega jedra Škofje
Loke (vključno s parki in obrežji Sore) bodo deležni fazne arhitekturne
prenove. S turistično tematsko pešpotjo se vzpostavi povezava med
Puštalom, starim mestnim jedrom in Staro Loko. Vzporedno s tem bo
občina nadaljevala s spodbudami za obnove fasad zasebnih objektov in
uvedla ukrepe za povečanje pestrosti, inovativnosti in kakovosti ponudbe
v starem mestnem jedru. Občina bo posebno pozornost posvetila
pritegnitvi vlagateljev v prazne objekte, še zlasti za namene mestnega
hotela in drugih s turizmom ali kulturo povezanih dejavnosti na območju
celotne občine.
Kulturni in turistični dogodki, muzeji, galerije, kulinarična, rokodelska,
sejemska in druga butična ponudba so nepogrešljive vsebine, ki bodo
pospešile oživljanje starega mestnega jedra, prispevale k edinstvenosti
mesta in opozorile na njegovo navezanost na ponudbo zelenega loškega
podeželja.
Med množico prireditev se izbrani kulturni produkti nadgradijo in okrepi
njihova prepoznavnost v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru. V
skladu s strategijo turizma širšega Škofjeloškega območja, se Škofjeloški
pasijon izpostavi kot krovno zgodbo v trženjskem pozicioniranju Škofje
Loke med slovenskimi zgodovinskimi mesti. Izvedeni bodo organizacijski
ukrepi, ki bodo izboljšali koordinacijo deležnikov in dogodkov na področju
turizma, kulture in športa.

Strateški projekti in programi:
1. Ureditev odprtih javnih površin starega mestnega jedra Škofje Loke
ter ureditev obrežja obeh Sor:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cankarjev trg in Blaževa ulica,
Mestni trg,
Spodnji trg s povezavami,
Puštal (kopališče) in desni breg Poljanske Sore do mostu v Puštalu,
otroško igrišče pri UE,
del grajskega hriba z ureditvijo trga pred UE,
Grajski vrt in park s potmi do gradu,
Pot v Vincarje s Kapucinskim ali Kamnitim mostom,
levi in desni breg Selške Sore v območju avtobusne postaje,
dostop do gradu – dvigalo,
ureditev in odpiranje vež, atrijev hiš in mestnih vrtov za javnost - v
soglasju s stanovalci oz. lastniki (dodatno, ni del javnega natečaja);

2. Trženjsko pozicioniranje destinacije Škofja Loka skozi krovno zgodbo
Škofjeloški pasijon:
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▪
▪
▪
▪

▪
▪

izvedba Škofjeloškega pasijona 2015 in 2021,
razvoj in izvedba novega celostnega trženjskega koncepta Škofje
Loke,
razvoj vsebin in produktov za trženje v medpasijonskem času,
načrtovanje in urejanje spremljajoče infrastrukture, ki zagotavlja
spoznavanje in podoživljanje pasijona v medpasijonskem času (pr.
Pasijonska pot, stalna razstava - info center, forma viva,..),
trženje v medpasijonskem času,
uvrstitev Škofjeloškega pasijona na seznam Unescove dediščine –
živa kulturna dediščina;

3. Vključevanje kulture v turizem: prenova kulturnih produktov in
kulturne dediščine za njihovo vključevanje v turistično ponudbo
Škofje Loke:
▪

▪

▪

nadgradi, kakovostno prenovi in okrepi se prepoznavnost izbranih
kulturnih produktov, za katere se oceni, da imajo potencial, da
prerastejo iz lokalnega v nacionalni ali celo mednarodni značaj in kot
takšne postanejo zanimivejše za zunanje obiskovalce in turiste (npr.
Škofjeloški pasijon, Pisana Loka, O'glasbena Loka, Mala Groharjeva
kolonija, Smučanje po starem, Kolesarjenje po starem, Historial –
festival zgodovine...),
spodbudi se kulturne ustanove (muzej, knjižnica) in društva
(ljubiteljska kultura) k ustvarjanju kulturnih programov, ki bodo
pritegnili tako domače kot tudi tuje obiskovalce (turiste) ter bodo
skladni s strategijo razvoja turizma,
prek spremembe meril se prednostno podpre obnovo tiste
nepremične kulturne dediščine, ki dopolnjuje turistične produkte,
ponuja tudi vsebinski program in zagotavlja vzdržno upravljanje in
financiranje po prenovi;

▪
▪
▪

enotna urbana oprema ter sistem označevanja in usmerjanja na
območju celotne občine,
Stari vrh 365+,
oživljanje objektov skozi različne vizualizacije in multimedijske
predstavitve vsebin /zgodb.

Usmeritve za dejavnosti in upravljanje:
▪ pospešiti sodelovanje vseh akterjev na področju turizma z
vzpostavitvijo redne koordinacije turizem – kultura – šport pri RAS,
PE Turizem;
▪ zagotoviti časovno usklajevanje dogodkov in nadgraditi portal
prireditev v okviru RAS, PE Turizem;
▪ produktno in promocijsko vključevanje Škofje Loke v destinacijo
Škofjeloško ter sodelovanje z RDO Gorenjska in Ljubljana;
▪ vključevanje ponudnikov in atrakcij iz območja občine v produkt
Zelena kartica gosta Gorenjske;
▪ spodbujanje alternativnih in interdisciplinarnih kulturnih
programov;
▪ spodbujati povezovanja med društvi na vseh ravneh (javni nastopi,
prijava na razpisih,..);
▪ spodbujati likovno, glasbeno in dramsko dejavnost, tudi z
vključevanjem profesionalnih kulturnih delavcev;
▪ spodbujati društva, da v delovanje vključujejo mlade in spodbujati
prostovoljstvo med mladimi;
▪ zagotavljati društvom promocijo njihove dejavnosti,
▪ povezovanje, promocija, sodelovanje lokalnih kulturnih društev z
društvi v pobratenih mestih;
▪ skrbeti za pestro in izbrano kulturno dogajanje, ki bo privlačno za
turiste in domačine, tako v mestnem jedru s kulturno infrastrukturo
(Sokolski dom, Kino Sora) kot tudi na širšem loškem območju.

sodelovanju s ponudniki bo občina zagotavljala hitre širokopasovne
internetne povezave na območju celotne občine, saj le ta predstavlja
osnovni predpogoj za poslovanje in učenje. Načrtneje se bodo spodbujale
naložbe v degradirane in neizkoriščene industrijske površine in objekte.
Prednostno se usmerja v 4 prepoznane perspektivne panoge: predelava
lesa, kovinsko - predelovalna dejavnost, turizem ter pridelava in
predelava lokalne hrane.
Podjetniške veščine in tehnična znanja so pomembna konkurenčna
prednost škofjeloških podjetij, zato bodo podprta prizadevanja šol za
kakovostni razvoj programov srednjih, višjih in visokih strokovnih šol v
skladu s pričakovanji in potrebami lokalnih podjetij.
Občane se bo spodbudilo k pridobivanju novih kompetenc in izboljševanju
splošne izobrazbene ravni skozi vseživljenjsko izobraževanje.
Vzpostavljeni bodo novi prostori osrednje knjižnice, ki bo postala sodobno
središče pretoka informacij in znanj v občini. Knjižnica, vrtec, osnovne in
srednje šole ter ljudska univerza bodo skozi svoj vzgojni in izobraževalni
proces razširjale podjetniško kulturo, okoljsko zavest in družbeno
odgovornost.

4. Ostali projekti in programi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

prenova Kapucinskega predmestja s tržnico, javnimi površinami in
parkiranjem,
obnova Loškega gradu,
vzpostavitev peš povezave Puštal – Mestni trg – Stara Loka,
oživljanje Stare Loke (izdelava OPPN in konservatorskega načrta,
postopna prenova skladno s prostorskimi načrti),
oživljanje dvorca Visoko,
razvoj, promocija in trženje ključnih turističnih produktov Škofje
Loke,
promocija in ozaveščanje okolja za vlaganja v turizem in prazne
objekte kulturne dediščine,
uvedba spodbud za oživljanje ponudbe mestnega jedra,
podpora vlagateljem v turistične namestitvene zmogljivosti, ki jih v
občini primanjkuje,
nadgradnja spodbud za obnovo fasad v starem mestnem jedru,
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Prednostna usmeritev 3: SPODBUDNO OKOLJE IN KONKURENČNO
GOSPODARSTVO, KI USTVARJA DELOVNA MESTA ("Modra Loka")
Močno in dinamično gospodarstvo omogoča kakovostna delovna mesta
in ustrezen standard občanom ter s tem tudi trdnejše temelje občine za
financiranje javnih storitev. Občina Škofja Loka bo v okviru svojih, sicer
omejenih pristojnosti, skrbela za pozitiven odnos do vseh, ki v občini
poslujejo, investirajo, zaposlujejo ali odpirajo nova podjetja. Končni
namen vseh prizadevanj je omogočanje novih zaposlitvenih priložnosti za
občane, še zlasti mlade.
Primarno se bo občina v naslednjem obdobju usmerila v vključevanje
podjetniških veščin v vse ravni izobraževanja ter spodbujanje nastajanja
novih podjetij prek t.i. podjetniškega razvojnega in start-up centra.
Posebna pozornost bo namenjena ažurnemu zagotavljanju prostorskih
aktov in infrastrukturnih pogojev za vlagatelje. Znižana bo višina
komunalnega prispevka za industrijske in poslovne naložbe. V
126

Zaključni del
Strateški projekti in programi:

▪

industrijska cona Trata in ostale poslovne lokacije: izboljšanje
podobe, ekološkega stanja in dostopnosti (priprava predvidenih
OPPN-jev za poslovne lokacije; inventarizacija degradiranih
industrijskih območij in promocija ponudbe praznih objektov;
spodbujanje lastnikov degradiranih industrijskih površin in objektov
za koriščenje predvidenih sredstev EU; izboljšanje dostopnosti
poslovnih lokacij: most v Vincarje, južna dovozna cesta v IC Trata,…;
revitalizacija javnih zelenih površin znotraj Industrijske cone Trata);
spletni portal in promocija investicijskih priložnosti in ponudbe
poslovnih lokacij v Občini Škofja Loka
nadgradnja Centra DUO, Center domače in umetnostne obrti
dodajanje vrednosti regionalnim lesnim izdelkom
podpora razvoju mreže srednjih, višjih in visokih strokovnih šol ter
medpodjetniškemu izobraževalnemu centru (MIC)
programi za izboljšanje splošne izobrazbene ravni občanov.

Leta 2016 se zaključijo velike okoljske naložbe v čistilno napravo Škofja
Loka in Reteče ter izgrajeno manjkajoče kanalizacijsko omrežje v
ravninskem delu občine, kar bo zmanjšalo tveganja za onesnaževanje tal,
površinskih vodotokov in podtalnice. V nadaljevanju bo potrebno z
manjšimi sistemi in malimi čistilnimi napravami urediti še odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v hribovskih oziroma podeželskih naseljih.

Usmeritve za dejavnosti in upravljanje:
▪ znižanje in poenotenje točk komunalnega prispevka za industrijske
in poslovne naložbe;
▪ skrb za podjetnike in investitorje v vseh segmentih delovanja
občine;
▪ intenzivnejše sodelovanje občine in gospodarstva (pr. neformalni
forumi ali organizacija mednarodnih konferenc);
▪ redne dopolnitve OPN in prostorskih dokumentov;
▪ podpora razvoju programov in dvigovanju kakovosti SS, VŠ in visokih
strokovnih šol;
▪ spodbujanje sistematičnega povezovanja na področju šolstva,
zaposlovanja in gospodarstva v obliki koordinacijskih srečanj, ki jih
organizirata oddelek za družbene dejavnosti in RAS;
▪ izkoristiti mednarodne povezave občine (tudi pobratenih občin),
razvojne agencije, zbornice in drugih organizacij za širitev poslovnih
priložnosti škofjeloških podjetij;
▪ opcijsko: Spodbujanje lastnikov degradiranih urbanih površin in
objektov za koriščenje predvidenih.

Gibanje je poleg hrane pomemben element zdravega življenjskega sloga.
Občina Škofja Loka zaostaja po urejenih odprtih rekreacijskih in športnih
površinah, zato se bo v naslednjih letih prednostno usmerila v urejanje
športno rekreacijskih parkov in poti v naravi.

1. Podjetniški razvojni in start up center (pospeševalnik):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

spodbujanje podjetniške kulture in inovativnosti v lokalnem okolju,
podporne storitve predinkubacije (mentorstvo, preverjanje idej,...),
podporni servis v fazi inkubacije podjetij,
podpora v razvoju in rasti podjetij ter internacionalizaciji,
dogodki in usposabljanja,
ponudba prostorov (prostori za srečevanja in mreženje, coworking23 prostori za samostojne ustvarjalce, inkubacijski prostori za
nova podjetja, skupni tehnični prostori,..),
pomoč pri financiranju inovativnih in podjetnih idej s pomočjo finančnih
in kreditnih shem ter prijav na razpise,
spodbude za mlade podjetnike za uresničevanje inovativnih in kreativnih
poslovnih idej v sodelovanju z OOZ Škofja Loka in RA Sora;

2. Nova knjižnica in multimedijski center:
▪

sodobne knjižnice postajajo pomemben posrednik informacij,
center znanj in druženja občanov vseh starosti, zato bodo knjižnične
storitve približane občanom s ponudbo specializiranih oddelkov,
novih programov in dogodkov ter avtomatiziranim procesom
izposoje;

3. Razvoj širokopasovnega omrežja Škofje Loke:
▪
▪
▪

▪

▪

▪

pridobitev evidence stanja pokritosti s širokopasovnim dostopom
do interneta na gospodinjstvo natančno,
posodobitev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Škofja Loka,
poziv zasebnim ponudnikom telekomunikacijskih storitev k
izpolnitvi obljub o zagotovitvi in širjenju širokopasovnega omrežja v
občini,
nadaljnje omogočanje ugodnih pogojev zasebnim izvajalcem, da ob
vseh novogradnjah ali posodobitvah komunalne in druge
infrastrukture hkrati vgrajujejo tudi telekomunikacijsko
infrastrukturo za potrebe širokopasovnega omrežja,
aktivno sodelovanje z Agencijo za komunikacijska omrežja in
storitve RS glede zagotovitve širokopasovnega omrežja tudi na
območjih, kjer ni izkazanega komercialnega interesa za gradnjo
omrežja, da se ta območja vključijo v morebitne programe
sofinanciranja s strani evropskih skladov oz. v območja, kjer bodo
zaveze do operaterjev ob morebitnih razpisih zagotavljale takšen
dostop tudi na teh območjih,
iskanje virov financiranja oz. najustreznejših modelov partnerstva
pri izgradnji širokopasovnega omrežja na območjih, kjer ne bo
izkazanega komercialnega interesa zasebnih investitorjev;

▪
▪
▪
▪
▪

V skladu z nedavno sprejetim Lokalnim energetski konceptom bo občina
izvedla energetske sanacije petih vrtcev in šol ter ukrepe, ki bodo izboljšali
upravljanje z energijo, spodbujali zamenjavo energentov v mestu in
dolgoročno zmanjšali emisije iz individualnih kurišč v zrak.
Kakovostni naravni pogoji, ohranjene in vse bolj aktivne kmetije,
predelovalni obrati ter povečan interes za vrtičkarstvo so podlaga za
ambicioznejšo usmerjenost občine Škofja Loka in njenih prebivalcev v
lokalno samooskrbo s hrano.

Prednostna usmeritev 4: SKRB ZA NARAVNE VIRE, ZDRAVO IN VARNO
OKOLJE ("Zelena Loka")
Občina Škofja Loka bo skrbela za dobro stanje vseh prvin okolja
(površinske in podzemne vode, ravnanje z odpadki, zrak, hrup,
elektromagnetna sevanja) in varovanje narave postavila kot eno od petih
prednostnih področij delovanja v naslednjih letih. Naložbe v okoljsko
infrastrukturo, ukrepi učinkovitejšega upravljanja z energijo in odpadki ter
vzporedne mehke aktivnosti ozaveščanja in stalnega spremljanja stanja
okolja predstavljajo osnovo bodočega delovanja občine na področju
zagotavljanja zdravega in kakovostnega okolja.

4. Ostali projekti in programi:
Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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▪
▪

▪
▪

uskladitvi sistema standarda upravljanja z energijo s standardom ISO
5001,
pridobitvi energetskega certifikata občine, ki pomeni, da se
standardizirajo postopki spremljanja porabe energije v javnih stavbah
na območju občine Škofja Loka,
spodbujanju uporabe rabe lesne biomase, še zlasti v primestnih
naseljih in na podeželju,
spodbujanju oskrbe z zemeljskim plinom in širitve plinovodnega
omrežja v mestnem območju.

4. Lokalna prehranska samooskrba:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Strateški projekti in programi:
1. Dokončanje začetih okoljskih naložb:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ureditev porečja Sore - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
Sore (primarni vod) – sofinanciran iz EU Kohezijski sklad,
Ureditev porečja Sore - Oskrba s pitno vodo v porečju Sore (primarni
vod) - sofinanciran iz EU Kohezijski sklad,
Komunalna ureditev Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje, Vešter –
sofinanciran iz EU ESRR,
Komunalna ureditev Godešič, Reteče, Gorenja vas – Reteče – prijava za
sofinanciranje iz EU ESRR,
Komunalna ureditev Puštal – prijava za sofinanciranje iz EU ESRR,
Komunalna ureditev Virmaše, Grenc.

2. Ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah iz
dodatnega programa Operativnega programa;
3. Energetsko učinkovita občina (izvajanje Lokalnega energetskega
koncepta do leta 2020):
▪

▪

▪

energetski sanaciji naslednjih javnih objektov: OŠ Cvetka Golarja,
Podružnična šola Reteče, Podružnična šola Bukovščica, Podružnična šola
Lenart, Vrtec Pedenjped,
uvajanju sistema upravljanja z energijo v javne objekte (energetske
izkaznice za javne objekte, energetsko knjigovodstvo, energetski
pregledi,…),
uvajanju varčne javne razsvetljave in osvetlitve kulturnih
spomenikov,
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spodbujanje lokalne pridelave in predelave,
trženje lokalne hrane (tržnice, trgovine z lokalno ponudbo,
prireditve),
oskrba vrtcev, šol, domov za ostarele, gostincev itd. z lokalno hrano (zbirni
center, jedilniki, izobraževanje kuharskega osebja, šolski učni vrtovi),
popestritev gostinske ponudbe z lokalno hrano,
pilotni vrt, urbani vrt, ureditev javnih površin z zasaditvijo sadnega
drevja,
ozaveščanje potrošnika o prednostih lokalno pridelane hrane,
povezovanje ponudnikov lokalne hrane.

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Protipoplavne zaščite ogroženih območij
Gasilstvo, sistem zaščite, reševanja in pomoči, obnova in izgradnja
infrastrukture ter opreme s področja gasilstva ter zaščite, reševanja
in pomoči
Varovanje in predstavljanje območij Natura 2000
projektu prepoznavanja, odstranjevanja in ozaveščanja prebivalstva
o tujerodnih in invazivnih rastlinah
širjenje čebelarstva in čebelarskih znanj na nove generacije
Ureditev osrednje tržnice.

Usmeritve za dejavnosti in upravljanje:
▪ ureditev koncesij gospodarskih javnih služb pred iztekom leta 2018;
▪ vzpostavitev urejenega urbanističnega razvoja in temeljitega
nadzora nad razvojem prostora;
▪ spodbujanje uporabe zemeljskega plina v urbanih območjih;
▪ ozaveščanje otrok, mladine in odraslih občanov za trajnostno rabo
naravnih virov (voda,..) in preprečevanje nekontroliranega
odlaganja odpadkov v naravno okolje;
▪ promocija lokalne samooskrbe;
▪ sprememba pravilnika za kmetijstvo v smeri večjega poudarka na
zagotavljanje večje lokalne samooskrbe s hrano in ekološke
proizvodnje.

5. Urejanje zelenih športnih in rekreacijskih površin:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Športno igrišče Gorajte,
Športno igrišče Puštal,
Športni park Trata (posodobitev),
Športne površine Viršk,
Kopalno območje Puštal),
obstoječa in nova manjša športna otroška igrišča po vseh krajevnih
skupnostih,
sprehajalne, rekreacijske in fitnes poti v naravi v bližini mesta s
počivališči in razgledišči,
športna plezališča,
tihe cone v parkih, še posebej v bližini šol v mestnem središču,
sprehajalno pot ob Sori (od sotočja do Godešič – Reteške loke);

6. Ostali projekti in programi;
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nadaljevanje sistematičnih obnov dotrajanega vodovodnega
omrežja;
Sofinanciranje naložb v obnovo zasebnih vodovodnih sistemov
Ohranjanje vodnih virov in ozaveščanje potencialnih
onesnaževalcev
Optimiziranje upravljanja z odpadki in čiščenje morebitnih divjih
odlagališč
Izvajanje Programa varstva zraka
Nadaljevanje akcije Loško je ekološko z osveščanjem in
informiranjem prebivalstva o varstvu okolja

Prednostna usmeritev 5: KAKOVOST IN PESTROST STORITEV ZA OBČANE
VSEH STAROSTI (“Zadovoljna Loka")
Pozornost bo namenjena boljši dostopnosti in raznovrstnosti vzgojnih,
socialno-varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih storitev, ki bodo
olajšale vsakodnevne življenjske potrebe občanov. Še posebna skrb se
nameni potrebam mladih družin in starejših ter medgeneracijskemu
povezovanju.
Do šolskega leta 2017/2018 se v občini Škofja Loka zagotovi dovolj
prostorskih, kadrovskih in materialnih zmogljivosti, da bodo lahko v
kakovostne programe predšolske vzgoje v vrtcih vključeni vsi otroci iz
občine Škofja Loka.
V drugem obdobju izvajanja strategije se vzpostavi medgeneracijsko
središče, kjer bodo različne organizacije ponujale nove oblike storitev za
starejše: od dnevnega varstva, storitev na daljavo do medgeneracijskega
učenja. Zasebnike bomo spodbudili k vlaganjem v varna stanovanja za
starejše.
Do leta 2025 Občina namerava skupaj s partnerji urediti prvo pilotno
stanovanjsko zgradbo za mlade družine in pri tem uporabiti model
mešanega financiranja po vzoru kooperativ iz tujine.
Z optimizacijo in racionalizacijo poslovanja v javnih zavodih se stremi k
optimiziranju ekonomskih cen, tako da bodo le te dostopne za občane.

128

Zaključni del
3. Ureditev stanovanjske politike s posebnim poudarkom na reševanju
stanovanjske problematike mladih;
4. Ostali projekti in programi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Strateški projekti in programi:
1. Vrtec Kamnitnik;
2. Družbeni medgeneracijski center:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dnevni oskrbovalni center in dnevno varstvo starejših,
nadgradnja mreže oskrbe na domu s profesionalnim klicnim
centrom in celovito ponudbo raznovrstnih storitev za oskrbo na
domu in izvajanje storitev na daljavo,
medgeneracijsko druženje starejših,
medgeneracijsko učenje – mentorstvo in prenos znanj in kompetenc
na mlajše,
delavnice in učilnice na prostem,
informiranje starejših o ponudbi raznovrstnih storitev pomoči pri
vsakodnevnih opravilih, negi, družabništvu, prevozih,..
ozaveščanje občanov vseh generacij o pomenu medgeneracijske
solidarnosti in sodelovanja,
spodbujanje aktivne vključenosti starejših z možnostjo njihovega
dodatnega zaslužka,
organiziranje izmenjav med domovi za ostarele, medgeneracijskimi
centri, društvi,..;

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020

OŠ Škofja Loka – Mesto: posodobitev telovadnice v skladu z
normativi
Oskrbovana stanovanja za starejše in v primeru potreb – izgradnja
doma starejših občanov
Zagotovitev prostorov za širitev programov primarne zdravstvene
mreže
Preventivni programi za krepitev zdravja in zdravega življenjskega
sloga
Večnamenski centri družbenih dejavnosti na podeželju
Samostojni prostori za spodbujanje in preživljanje kvalitetnega
prostega časa mladih.

Usmeritve za dejavnosti in upravljanje:
▪ aktiviranje in promocija prostovoljstva;
▪ spodbuja in pričakuje se sodelovanje društev in nevladnih
organizacij z javnimi zavodi (vrtec, OŠ, šport, kultura) z namenom
krepitve dodatnih vsebin in povezovanja z lokalno skupnostjo;
▪ zagotoviti povezavo ponudnikov javnih storitev in informiranost
uporabnikov storitev na vseh področjih (pr. skupni katalogi ponudbe
prostočasnih aktivnosti za otroke in mladino);
▪ od javnih zavodov se pričakuje stroškovno učinkovito upravljanje z
občinskim premoženjem;
▪ spodbuja se navzkrižno rabo občinskih dobrin in infrastrukture,
predvsem na področju izobraževanja, športa in kulture (pr. omogoči
se uporaba športnih in kulturnih dvoran za potrebe vrtcev, otroška
igrišča vrtcev in šol naj bodo dostopna občanom tudi izven
obratovalnega časa,..);
▪ spodbujanje sodelovanja med generacijami;
▪ ohranjanje podružničnih šol na podeželju;
▪ uvajanje skupnih šolskih okolišev, kjer je smotrno;
▪ podpre se širjenje koncesij za alternativno oskrbo starejših na domu
▪ spodbujanje javno – zasebnega partnerstva in zasebne iniciative na
področju starejših;
▪ na podlagi standardov bo morala občina določiti primarno mrežo
javne zdravstvene službe na svojem območju vključno z
opredelitvijo razmerja izvajana dejavnosti s koncesijo oz. v okviru
zdravstvenega doma s ciljem zagotavljanja stabilnosti sistema in
dostopnosti do zdravstvenih storitev;
▪ obnovitev obstoječih koncesij, ki se iztečejo;
▪ sprejeti ukrepe za zagotavljanje stabilnega zaposlovanja zdravnikov
– nadomeščanje zdravnikov, ki se bodo v naslednjih letih
upokojevali;

▪

▪

glede na standardne in pričakovane demografske trende se
pričakuje potreba po razširitvi zdravstvenih storitev na 2 splošna
zdravnika, 1 otroški dispanzer, 1,5 zobozdravstvene ekipe, 2
fizioterapevta, 3,5 nege in patronaže (velja za celotno območje UE
Škofja Loka);
ohranitev nujne medicinske pomoči in dežurnih ambulant v Škofji
Loki.

Izvajanje in spremljanje Strategije razvoja Občine Škofja Loka
Finančni okvir strategije je ocenjen na 57.139.000,00 EUR. Pri tem je
upoštevanih 36.000.000,00 EUR lastnih razvojnih sredstev proračuna
Občine Škofja Loka in 23.139.000,00 EUR drugih virov (EU, sredstva RS,
okoljske takse, zasebni viri,..).
Finančni okvir je izdelan na osnovi naslednjih predpostavk:
▪ Občina Škofja vsako leto v obdobju od leta 2017 - 2028 (12 let)
zagotavlja 3.000.000,00 EUR lastnih proračunskih razvojnih
sredstev,
▪ občina pridobi načrtovana dodatna sredstva iz virov EU, RS in
zasebnih partnerjev,
▪ tekoča poraba ne narašča,
▪ ocenjene vrednosti projektov in programov so v stalnih cenah in se
ne povišajo,
▪ realizirajo se načrtovani dodatni viri,
▪ prednost se nameni projektom, kjer bo možno pridobiti več zunanjih
virov sofinanciranja.
V kolikor posamezna predpostavka ne bo izvedljiva, bo potrebno:
▪ realizacijo razvojnega programa podaljšati,
▪ iskati druge modele financiranja posameznega projekta,
▪ še bolj zmanjšati obseg ali opustiti še nekatere druge projekte,
▪ bistveno poseči v zmanjšanje tekoče porabe proračuna.

Strategija razvoja občine Škofja Loka je opredeljena do leta 2025 z
dodatkom treh let za dokončanje naložb začetih v letu 2025.
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Strategijo razvoja sprejme občinski svet. Operativno se strategija izvaja
prek projektov in aktivnosti, finančno pa prek umestitve projektov v
vsakoletne načrte razvojnih programov. Izvajanje poteka na projektni
način in v skladu z zakonodajo za posamezno področje:
▪ Faza ideje projekta: pred umestitvijo posameznega projekta v Načrt
razvojnih programov in pred pričetkom priprave izvedbene
projektne dokumentacije je za vsak projekt potrebno preveriti
njegovo izvedljivost, variantne rešitve in družbeno ekonomsko
opravičljivost z Dokumentom o identifikaciji investicijskega projekta
(oz. predštudijo). V primeru mehkih (neinvesticijskih) projektov se
izdela kratka projektna oz. programska naloga. Vsak projekt mora
biti skladen z Občinskim prostorskim načrtom, zato je potrebno v tej
fazi pristopiti tudi k izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov
(OPPN) in drugih izvedbenih prostorskih aktov, v kolikor le ti še niso
pripravljeni in veljavni;
▪ Faza priprave projekta: v primeru investicijskih projektov faza
priprave vključuje izdelavo investicijske dokumentacije (investicijski
program, predinvesticijsko zasnovo) in izdelavo projektno tehnične
dokumentacije (idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt za razpis). V primeru
mehkih (neinvesticijskih) projektov se glede na posamezen značaj
projekta izdela poslovni načrt oz. drug ustrezen dokument (pr.
operativni program, odlok, navodilo …);
▪ Faza izvedbe projekta: vključuje izbor zunanjih izvajalcev, časovno,
vsebinsko in finančno koordiniranje spremljanje izvedbe ter
prevzem objekta s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj. V fazi
izvedbe je že potrebno poskrbeti za izbor upravljalca in pripravo
objekta, programa oz. nove organizacijske oblike na zagon.
Župan enkrat letno seznani občinski svet o izvajanju strategije.

Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove, maj 2020
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