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Povzetek 

ReNSP15–25 opredeljuje PROSO kot prednostna območja za stanovanjsko oskrbo, t.j. območja, kjer 

je potreba prebivalstva in gospodarstva po javnih najemnih stanovanjih največja. Opredelitev PROSO 

se vključuje tako v prostorsko kot tudi stanovanjsko politiko države. Predvideno je namreč, da bo 

MOP usmerjal izvajanje obeh politik tako na lokalni kot na regionalni ravni v območja, kjer je izkazana 

potreba po stanovanjih največja. SSRS pa naj bi najmanj 60 % sredstev, namenjenih financiranju 

gradnje novih stanovanj, usmeril v gradnjo javnih najemnih stanovanj na PROSO. 

Ključno izhodišče naloge je bila določitev metode s kriteriji, ki se lahko uporablja za prepoznavanje 

območij s potencialom za poselitev (potencialnih območij PROSO). Na podlagi analize dostopnih 

podatkov, izhodišč relevantnih študij, gradiv ter dokumentov s področja stanovanjske oskrbe in 

drugih z njim povezanih področij ter skozi vključevanje različnih deležnikov in širše javnosti sta bila 

opredeljena modela določitve PROSO na regionalni in lokalni ravni. Model določitve PROSO na 

regionalni ravni je opredeljen s kriteriji in kazalniki in omogoča enoznačno določitev območij, 

medtem ko ima model določitve PROSO na lokalni ravni usmeritveno in priporočilno vlogo. Oba 

nivoja predstavljata izhodišče za načrtovanje na različnih ravneh – model določitve PROSO na 

regionalni ravni je namenjen predvsem strateškemu načrtovanju, model določitve PROSO na lokalni 

ravni pa daje večji poudarek izvedbenemu načrtovanju. 

Za potrebe določitve PROSO na regionalni ravni je bil opredeljen dvostopenjski model, pri čemer se v 

prvem koraku ocenjujejo stanovanjske potrebe (potrebe prebivalstva in gospodarstva), drugi korak 

pa je namenjen prostorskim dejavnikom (usmerjanju gradnje). 

Potrebe prebivalstva so v modelu opredeljene z demografskimi kriteriji in kriteriji stanovanjskega 

trga, potrebe gospodarstva pa s kriteriji gospodarskega razvoja. Analiza demografskih kriterijev in 

kriterijev stanovanjskega trga ter kriterijev gospodarskega razvoja je namenjena oceni stanovanjskih 

potreb na posamezni lokaciji in je načeloma povsem neodvisna od prostorskih dejavnikov, t.j. 

ocenjuje se zgolj obseg potreb, ne dejanska primernost gradnje na posamezni lokaciji. Model razvršča 

potencialne lokacije glede na relativen obseg potreb na območja z večjimi potrebami (prebivalstva 

in/ali gospodarstva) po stanovanjih, območja s srednjimi potrebami (prebivalstva in/ali gospodarstva) 

po stanovanjih in preostala območja. Slednja niso nujno brez potreb po stanovanjih, vendar so 

izkazane potrebe (pre)majhne glede na cilje ReNSP15–25. 

Drugi korak je namenjen usmerjanju gradnje (umeščanju PROSO) v kontekstu prostorske in prometne 

politike. Ukvarja se z makrolokacijskimi kriteriji (kriteriji regionalnega razvoja), s katerimi se zaključuje 

proces določitve PROSO na regionalni ravni. 

Model določitve PROSO na lokalni ravni se uporablja po tem, ko se na regionalni ravni že določijo 

najprimernejši tipi območij za umestitev PROSO. Podobno kot model določitve PROSO na regionalni 

ravni ima tudi model na lokalni ravni več sklopov, ki pa niso več v hierarhičnem razmerju, temveč se 

povezujejo horizontalno. Stanje in potrebe se vrednotijo skozi dva vidika – prvi vidik se nanaša na 

potrebe oziroma povpraševanje gospodinjstev, drugi vidik pa na stanje in potenciale stanovanjske 

oskrbe. V obeh sklopih je potrebno izhajati iz regionalnega nivoja ter zagotavljati skladnost med cilji 

lokalnega in regionalnega razvoja. Mikrolokacijski kriteriji so namenjeni vrednotenju prostorskih 

potencialov (usmerjanju gradnje) in se nanašajo na privlačnost oziroma primernost mikrolokacij za 

stanovanjsko oskrbo (s poudarkom na javnih najemnih stanovanjih). Izhajajo predvsem iz 

urbanističnih in varstvenih vidikov ter so pomemben dejavnik izpolnjevanja temeljnih načel 

prostorskega načrtovanja. 
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Skozi testno aplikacijo modela za območje države je bila podana skupna ocena potreb po PROSO na 

regionalni ravni. Le-ta je kombinacija potreb glede na demografske kriterije in kriterije 

stanovanjskega trga ter potreb glede na kriterije gospodarskega razvoja. Skozi kombinacijo obeh 

vidikov je poudarjen zlasti pomen največjih središč (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo 

mesto, Krško in Ptuj) kot potencialnih nosilcev nadaljnjega razvoja stanovanjske gradnje. 

Nadpovprečno visoke potrebe izkazujejo tudi nekatera druga središča (Velenje, Slovenj Gradec, in 

Trebnje, z gospodarskega vidika pa tudi Nova Gorica), nekatere občine ožjega zaledja Ljubljane 

(Domžale, Komenda in Škofja Loka) ter Žalec in Kidričevo (slednje zgolj z gospodarskega vidika). 

Z demografskega, manj pa z gospodarskega vidika izstopa tudi večina drugih občin na širšem 

mestnem območju Ljubljane. Srednje do nizke potrebe je možno zaznati zlasti v območjih ob 

avtocestnem križu, še bolj izrazita pa je korelacija med območji, ki ne izkazujejo potreb, in slabšo 

dostopnostjo do avtocestnega križa oziroma drugimi neugodnimi razvojnimi dejavniki (hribovita 

območja, obmejna območja). 

Območja povečanih potreb po stanovanjih so bila skozi drugi korak modela določitve PROSO na 

regionalni ravni preverjena tudi z vidika primernosti za gradnjo. Model je pokazal, da naj bi se PROSO 

usmerjala v nacionalna središča mednarodnega pomena, središča nacionalnega pomena, središča 

regionalnega pomena in središča medobčinskega pomena ter v naselja v širših mestnih območjih, ki 

imajo vsaj srednje dober dostop do javnega potniškega prometa. 

Pri opredelitvi obeh modelov sta bili ključni vodili enostavnost, pri regionalnem modelu pa tudi 

ponovljivost rezultatov. Hkrati omogočata prilagoditve, ki so pomembne zlasti v kontekstu prenove 

prostorskih politik. Izbrani kriteriji in usmeritve namreč zasledujejo aktualna izhodišča prostorskega 

razvoja, ki pa se bodo verjetno v kratkem spremenila ali vsaj dopolnila. Modela služita predvsem kot 

orodje, podlaga za sprejemanje odločitev o nadaljnjih usmeritvah strateškega razvoja države, 

regionalnih območij in občin, nista pa namenjena neposredni določitvi modela prostorskega razvoja. 
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1. Uvod 

1.1. Namen naloge 

Konec leta 2015 sprejeta ReNSP15–25 predstavlja premik stanovanjske politike države v večjo 

razvojno naravnanost. Stanovanjsko politiko vidi v funkciji spodbujanja in podpore gospodarskemu 

razvoju ter razvoju celotne družbe v smislu ohranjanja prebivalstva in zagotavljanja kakovostnega 

življenjskega okolja prebivalcem. Gre za srednjeročni dokument, ki naj bi se bolj aktivno odzival na 

dejanske razmere na področju stanovanjske oskrbe. 

Za realizacijo zastavljenih ciljev ReNSP15–25 opredeljuje nabor projektov, ki naj bi bili realizirani do 

leta 2025. Eden prednostnih projektov je gradnja stanovanj, kjer je potreba po njih največja. V sklopu 

projekta sta predvidena dva glavna ukrepa. Prvi je gradnja javnih najemnih stanovanj, drugi pa 

vzpostavitev aktivne zemljiške politike. Aktivnosti za gradnjo javnih najemnih stanovanj bodo 

prednostno usmerjene v območja, kjer je potreba prebivalstva in gospodarstva po teh stanovanjih 

največja. ReNSP15–25 sicer v osnovi že predpostavlja, da so to predvsem območja mest in njihovih 

zaledij, za podrobnejšo opredelitev pa MOP nalaga določitev prednostnih razvojnih območij za 

namen stanovanjske oskrbe (PROSO). PROSO bodo vključena tudi v prenovljeno OdSPRS ter v 

smernice za razvoj poselitve. Predvideno je, da bo MOP usmerjal izvajanje nacionalne stanovanjske in 

prostorsko razvojne politike tako na lokalni kot na regionalni ravni v območja, kjer je izkazana 

potreba po stanovanjih največja. SSRS naj bi najmanj 60 % sredstev, namenjenih financiranju gradnje 

novih stanovanj, usmeril v gradnjo javnih najemnih stanovanj na PROSO. 

ReNSP15–25 želi z gradnjo javnih najemnih stanovanj na lokacijah, kjer je potreba po njih največja, 

zlasti povečati ponudbo stanovanj v bližini delovnih mest. Pričakuje se, da se bodo s tem zmanjšale 

potrebe po dnevnih delovnih migracijah med naselji. Posledično naj bi se zmanjševal obseg sredstev, 

potrebnih za gradnjo prometne infrastrukture zaradi povečevanja dnevnih delovnih migracij, 

zmanjšal naj bi se tudi pritisk za gradnjo na kmetijskih zemljiščih na robu obstoječih naselij, s čimer 

naj bi dosegli ohranitev strnjene poselitvene strukture. ReNSP15–25 predvideva tudi, da bo povečana 

ponudba javnih najemnih stanovanj prispevala k povečanju stanovanjske mobilnosti prebivalstva.  

Predpostavke ReNSP15–25 pretežno sovpadajo tudi z usmeritvami veljavne OdSPRS, ki poselitveni 

razvoj (kar vključuje tudi stanovanjsko gradnjo) prednostno usmerja v izbrana naselja (središča 

policentričnega urbanega sistema). Predvsem urbana naselja se opredeljuje kot bolj ali manj 

pomembna središča, v katerih se skrbi za zadosten stanovanjski fond, razvija storitvene ter 

proizvodne dejavnosti in delovna mesta. Na širšem mestnem območju (ki po navadi zajema območja 

več lokalnih skupnosti) se razvija večje število medsebojno sodelujočih in učinkovito povezanih 

središč. Urbani razvoj, za katerega je značilna koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih, 

storitvenih in oskrbnih dejavnosti, se vzpodbuja v obstoječih središčih ali na poselitvenih območjih, ki 

imajo potenciale za razvoj v nova središča. Pri tem se kot poseben izziv pojavlja razvoj širših mestnih 

območij, ki je sicer na deklarativni ravni jasno opredeljen, v praksi pa se praktično ne izvaja. OdSPRS 

opredeljuje, da se na širšem mestnem območju razvija večje število medsebojno sodelujočih in 

učinkovito povezanih središč. Zaradi racionalizacije prometnih tokov, smotrnega razmeščanja 

delovnih mest, stanovanj, storitvenih in proizvodnih dejavnosti na širšem mestnem območju, ki 

obsega območja več lokalnih skupnosti, naj bi se prostorske potrebe razvoja mest in drugih naselij 

načrtovale in urejale na osnovi medobčinskega sodelovanja. 

Ne glede na to, da ReNSP15–25 s predvidenimi učinki izvajanja ukrepa gradnje javnih najemnih 

stanovanj v povezavi s temeljnimi usmeritvami prostorskega razvoja Slovenije, med drugim 

opredeljenimi v OdSPRS, vsaj okvirno že sugerira preferenčne lokacije PROSO (mesta in mestna 

središča, zaposlitvena središča), je MOP kot naročnik v projektni nalogi za opredelitev in določitev 

območij PROSO predvidel nekoliko širši pristop. Naloga naj bi tako odgovorila na naslednja vprašanja: 
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 Kako se opredelijo PROSO, kje so potrebe za stanovanjsko gradnjo največje in na katerih 

območjih lahko pričakujemo, da bodo visoke tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju (do 

2025)? 

 Katere kriterije je treba upoštevati pri opredelitvi PROSO? 

 Katere so značilnosti PROSO in kako ter s katerimi kazalniki te značilnosti merimo? 

 Katera geografska območja se določijo kot PROSO? 

MOP je želel pridobiti predvsem metodo s kriteriji, ki se bo lahko uporabljala za prepoznavanje 

območij s potencialom za poselitev zlasti pri pripravi prostorskih aktov (tudi v luči prenove prostorske 

zakonodaje). Namen projekta primarno torej ni iskanje konkretnih lokacij (izračuni naj bi bili 

namenjeni predvsem testiranju uporabnosti metodološkega pristopa), temveč razvoj metode in 

kriterijev za prepoznavanje slednjih. 

 

1.2. Metodološki pristop 

Aktivnosti v prvih fazah projekta so se osredotočale na pregled dostopnih podatkov (Ajpes, GURS, 

SURS, baze podatkov, pripravljene v sklopu posameznih projektov MOP itn.), pridobivanje in pregled 

relevantnih študij, gradiv ter dokumentov s področja stanovanjske oskrbe in drugih z njim povezanih 

področij. Poudarek je bil tako na slovenskih izkušnjah kot tudi na iskanju in analizi primerljivih študij 

ter projektov iz tujine. Ključna izhodišča relevantnih dokumentov so predstavljena v drugem 

poglavju. Izvedeni so bili tudi sestanki s ključnima deležnikoma, ki imata poleg naročnika vpliv na 

usmerjanje stanovanjske gradnje (SSRS in MZI, Direktoratom za promet). Na podlagi izvedenih 

aktivnosti so bila pripravljena metodološka izhodišča ter nabor kriterijev za potrebe določitve PROSO 

(model določitve PROSO). 

Predlagani model določitve PROSO je bil preverjen skozi vključevanje širše javnosti (izvedba prvega 

posveta s tematskimi delavnicami dne 20. 9. 2016 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki se ga je 

udeležilo več kot 40 predstavnikov ministrstev, občin, javnih stanovanjskih skladov, organizacij, ki se 

ukvarjajo z oddajanjem in prodajo stanovanj, ter raziskovalnih in izobraževalnih institucij) ter dodatna 

usklajevanja z naročnikom in predstavniki stanovanjskih skladov (SSRS, JSS MOL). Ključna izhodišča 

posveta in usklajevanj so predstavljena v drugem poglavju. 

Na podlagi izvedenih aktivnosti je bil prvotno enotni model določitve PROSO nekoliko preoblikovan in 

dopolnjen ter v končni fazi razdeljen na ločena modela določitve PROSO na regionalni in urbanistični 

ravni. Aplikacija modela z izračunom in vrednotenjem kazalnikov in kriterijev je bila preverjena skozi 

določitev PROSO v Sloveniji na regionalni ravni ter testni primer določitve PROSO na lokalni ravni. 

Rezultati so bili predstavljeni na zaključnem posvetu dne 16. 11. 2016 na Filozofski fakulteti v 

Ljubljani (udeležilo se ga je okvirno 30 predstavnikov ministrstev, občin, javnih stanovanjskih skladov, 

organizacij, ki se ukvarjajo z oddajanjem in prodajo stanovanj, ter raziskovalnih in izobraževalnih 

institucij). Na podlagi posveta so bili izvedeni manjši popravki in dodatne preveritve izbranih 

kazalnikov. Ključna izhodišča posveta so predstavljena v drugem poglavju. 
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2. Izhodišča za opredelitev PROSO 

2.1. Državni strateški razvojni dokumenti in druge politike 

2.1.1. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 

Z nacionalnim stanovanjskim programom je bila oblikovana politika, s katero država želi v 

srednjeročnem obdobju do leta 2025 zasledovati cilje, zastavljene v svojih razvojnih, zlasti 

prostorskih in socialnih programih. Namenjen je ureditvi razmer na stanovanjskem trgu, 

dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce ter zagotavljanju enakopravnih 

možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja širokemu krogu prebivalcev (cilj države, da vsem 

državljanom zagotavlja možnost pridobitve primernega stanovanja je zapisan celo v 78. člen URS).  

ReNSP15–25 je integralen dokument, ki vključuje širok nabor resorjev, zlasti pa področja financ, 

sociale, gospodarskega razvoja in prostora. V sklopu ukrepa zagotavljanja javnih najemnih stanovanj 

predvideva tudi vključevanje lokalnih skupnosti z učinkovito zemljiško politiko in zagotavljanjem 

zadostnih količin komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo stanovanj (tudi v kontekstu načrtovanih 

sprememb prostorske zakonodaje). 

Cilji nove stanovanjske politike po ReNSP15–25 so: 

1. Uravnotežena ponudba novih stanovanj, ki upošteva dejansko stanje ponudbe na trgu 

ReNSP15–25 ocenjuje, da je pomanjkanje stanovanj značilno predvsem za mesta in mestna 

središča, kjer naj bi bilo povpraševanje zaradi možnosti zaposlitve, šolanja, dostopnosti do 

javnih funkcij, storitev in boljših prometnih povezav največje, cene pa posledično najvišje. 

Nasprotno naj bi bila razpoložljivost stanovanj v obrobnih, gospodarsko manj perspektivnih 

območjih večja in naj bi presegala potrebe prebivalstva. Za zagotavljanje uravnotežene 

ponudbe novih stanovanj ReNSP5–25 v prvi vrsti predvideva aktivacijo obstoječega 

nenaseljenega stanovanjskega fonda, na območjih, kjer je potreba po stanovanjih velika, pa 

tudi gradnjo novih, zlasti najemnih stanovanj. 

2. Lažja dostopnost do stanovanj 

Izpostavljeno je zlasti pomanjkanje primernih stanovanj za ciljne (ranljivejše) skupine 

prebivalstva (socialno ogroženi, mladi in mlade družine, starejši). Ocenjeno je, da na slabšo 

dostopnost do stanovanj v veliki meri vpliva pomanjkanje najemnih stanovanj, ki zaenkrat 

predstavljajo manj kot 10 % vseh stanovanj. Na neprofitno stanovanje je v času priprave 

ReNSP15–25 čakalo okrog 6600 gospodinjstev, od tega dobra tretjina v Ljubljani. Za 

zagotavljanje lažje dostopnosti do stanovanj ReNSP15–25 poleg povečanja ponudbe 

stanovanj predvideva uvedbo različnih finančnih ukrepov in spodbud. 

3. Kakovostna in funkcionalna stanovanja 

ReNSP15–25 ugotavlja, da je za Slovenijo značilen visok delež starih, neprenovljenih 

stanovanj. Kar 32 % gospodinjstev naj bi v letu 2012 živelo v stanovanjih v slabem stanju. V 

kontekstu zagotavljanja kakovostnih in funkcionalnih stanovanj ReNSP15–25 izpostavlja zlasti 

zagotavljanje pogojev za prenovo obstoječih stavb. 

4. Večja stanovanjska mobilnost prebivalstva 

ReNSP15–25 ocenjuje, da je majhna stanovanjska mobilnost, značilna za slovensko 

populacijo, posledica pomanjkljive ponudbe, ki ni prilagojena potrebam posameznika 

oziroma gospodinjstva v določenem življenjskem obdobju. Z omogočanjem večje mobilnosti 

želi ReNSP15–25 doseči bolj racionalno razporeditev gospodinjstev po obstoječem 

stanovanjskem fondu in gospodinjstvom omogočiti rabo stanovanja, ki primerneje 

zadovoljuje njihove stanovanjske potrebe. Poleg zagotavljanja ustrezne ponudbe stanovanj, 

naj bi bila s ciljem večje mobilnosti posebna pozornost namenjena osveščanju prebivalstva s 

spodbujanjem novih oblik socialnih pomoči in sodelovanja. ReNSP15–25 ocenjuje, da največji 



str. 11 
 

potencial za selitev predstavljajo predvsem mlajše generacije, ki si brez pomoči staršev ne 

morejo zagotoviti primernega stanovanja, in starejši prebivalci, ki ne zmorejo nositi stroškov 

vzdrževanja prevelikih stanovanj. 

Za realizacijo zastavljenih ciljev ReNSP15–25 opredeljuje štiri sklope projektov, ki naj bi bili realizirani 

do leta 2025: 

1. Aktivacija obstoječega stanovanjskega fonda vključuje zagotavljanje večje varnosti najemnih 

razmerij ter vzpostavitev javne službe za najemniško upravljanje. 

2. Večja dostopnost do stanovanj za ranljive skupine prebivalstva vključuje vzpostavitev nove 

najemninske politike, sheme za mlade in sheme namenskih stanovanjskih enot ter 

zagotavljanje primernega bivalnega okolja za starejše. 

3. Prenova stanovanjskega fonda vključuje ukrepe za energetsko prenovo stanovanjskih stavb, 

funkcionalno prenovo enostanovanjskih stavb in celovito prenovo stanovanjskih sosesk. 

4. Gradnja stanovanj, kjer je potreba po njih največja vključuje gradnjo javnih najemnih 

stanovanj in izvajanje aktivne zemljiške politike. 

Zadnji sklop je neposredno povezan z opredelitvijo PROSO. Aktivnosti za gradnjo javnih najemnih 

stanovanj bodo namreč prednostno usmerjene v območja, kjer je potreba prebivalstva in 

gospodarstva po teh stanovanjih največja, pri čemer ReNSP15–25 predpostavlja, da so to predvsem 

območja mest in njihovih zaledij. Kljub temu predvideva, da bo ministrstvo, pristojno za prostor, v 

okviru prenove strateških prostorskih usmeritev določilo PROSO, ki naj bi bila vključena tudi v 

prenovljeno OdSPRS. Skozi vključevanje PROSO v smernice za poselitev in razvoj naj bi se izvajanje 

stanovanjske in prostorsko razvojne politike tako na lokalni kot na regionalni ravni usmerjalo v 

območja, kjer je izkazana potreba po stanovanjih največja. ReNSP15–25 nalaga SSRS kot glavnemu 

izvajalcu stanovanjske politike, da fond najemnih stanovanj oblikuje v skladu s prostorskorazvojnimi 

trendi, upoštevajoč potrebe prebivalcev in gospodarstva. Vsaj 60 % sredstev, namenjenih 

financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj, naj bi zato usmeril v gradnjo na območjih PROSO. 

ReNSP15–25 želi z gradnjo javnih najemnih stanovanj na lokacijah, kjer je potreba po njih največja, 

zlasti povečati ponudbo stanovanj v bližini delovnih mest. Pričakuje se, da se bodo s tem zmanjšale 

potrebe po dnevnih delovnih migracijah med naselji. Posledično naj bi se zmanjševal obseg sredstev, 

potrebnih za gradnjo prometne infrastrukture zaradi povečevanja dnevnih delovnih migracij, 

zmanjšal naj bi se tudi pritisk za gradnjo na kmetijskih zemljiščih na robu obstoječih naselij, s čimer 

naj bi dosegli ohranitev strnjene poselitvene strukture. ReNSP15–25 predvideva tudi, da bo povečana 

ponudba javnih najemnih stanovanj prispevala k povečanju stanovanjske mobilnosti prebivalstva. 

V sklopu projekta aktivne zemljiške politike je predvideno, da se bodo prostorskonačrtovalski ukrepi 

povezali s finančnimi ukrepi, evidencami nepremičnin in kazalci prostorskega razvoja. Pozornost bo 

usmerjena v pridobivanje in komunalno opremljanje zemljišč, v določitev PROSO, zagotovitev hitrega 

in učinkovitega izvrševanja prostorskih aktov in izboljšanje kakovosti bivanja na degradiranih 

območjih s celovito prenovo. Stanovanjska gradnja, namenjena javni stanovanjski oskrbi, naj bi se 

izvajala na zemljiščih v lasti države in lokalnih skupnosti. Ker bodo v gradnjo vložena javna sredstva v 

obliki zemljišč, naj bi bila končna cena stanovanja nižja. Lažje in učinkovitejše bo tudi izvajanje 

projektov v javno-zasebnem partnerstvu. Doseženo naj bi bilo učinkovito in hitro izvrševanje javnih 

koristi na področju urejanja prostora, oblikovana bodo partnerstva za vlaganja, npr. v smislu 

zadružništva. 
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KLJUČNI POJMI IZ ReNSP15–25 

PROSO so prednostna območja za stanovanjsko oskrbo, t.j. območja, kjer je potreba 

prebivalstva in gospodarstva po javnih najemnih stanovanjih največja. 

Javna najemna stanovanja so občinska najemna stanovanja v lasti občin oziroma občinskih 

stanovanjskih skladov in stanovanjskih organizacij ter najemna stanovanja v lasti 

Stanovanjskega sklada, ki se oddajajo za neprofitno najemnino upravičencu do neprofitnega 

stanovanja, namenska najemna stanovanja in tržna najemna stanovanja. 

 

Z vidika določitve PROSO so zanimivi tudi nekateri drugi projekti, predvideni z ReNSP15–25, zlasti 

aktiviranje obstoječega stanovanjskega fonda, projekti iz sklopa večja dostopnost do stanovanja za 

ranljivejše skupine, prenova stanovanjskega fonda, celovita prenova stanovanjskih sosesk. 

Projekti s področja prenove so za PROSO pomembni predvsem z vidika vrednotenja obstoječih 

stanovanjskih kapacitet. Projekti iz sklopa večja dostopnost do stanovanja za ranljivejše skupine 

vključujejo zlasti finančne ukrepe, ki bodo ranljivejšim skupinam omogočili dostop do najemnih 

stanovanj, s čimer se bo povečal tudi nabor ciljnih demografskih skupin za opredelitev PROSO. Zlasti 

shema za mlade naj bi vključevala zagotavljanje ugodnih najemnih stanovanj, kjer je povpraševanje 

mladih največje. Pri starejših se bo vstop v najemno razmerje spodbujal z ukrepom odkupa 

stanovanja z doživljenjsko rento, ki naj bi se ga posluževali predvsem v primeru izvajanja projektov 

prenove večstanovanjskih stavb ali pri reševanju stanovanjskega problema starejših oseb. 

V sklopu ReNSP15–25 je predvideno tudi spremljanje izvajanja aktivnosti ter učinkov ukrepov in 

doseganja ciljev. V ta namen je opredeljen nabor kazalnikov, od katerih so za PROSO pomembni zlasti 

kazalniki, predstavljeni v preglednici 1. 

 

Preglednica 1: Izbrani kazalniki s stanovanjskega področja iz ReNSP15–25 

Kazalnik 2011/12 2025 Opombe 

število stanovanj 853656 905654 51998 novih stanovanj 

število dokončanih stanovanj v 
javni lasti po letih 

450 
 

1500 / 

število stanovanj na 1000 
prebivalcev 

415 440 Glede na projekcijo 
prebivalstva bi število 
stanovanj ob upoštevanju 
tega cilja preseglo 
načrtovano. 

gostota naseljenosti stanovanj v 
m2/prebivalca 

27,4 29,5 / 

delež prebivalcev, ki prebivajo v 
prenaseljenih stanovanjih 

16,6 14 / 

število najemnih stanovanj v 
javni lasti 

20460 33000 12540 novih stanovanj 
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Kazalnik 2011/12 2025 Opombe 

delež najemnih stanovanj glede 
na naseljena stanovanja 

9 % 16 % / 

delež prebivalcev v stanovanjih 
brez osnovne infrastrukture 

15,5 %  10 % / 

 

2.1.2. Temeljni razvojni dokumenti 

Razvojno načrtovanje zajema sklop različnih hierarhično urejenih dokumentov, ki opredeljujejo 

željene smeri razvoja v prihodnosti oziroma željeno stanje v prihodnosti. Strateška razvojna izhodišča 

so vodilo za oblikovanje vseh politik. V nadaljevanju so analizirani trije dokumenti, ki govorijo o 

prihodnosti, v kontekstu PROSO pa predstavljajo predvsem širši okvir za razmislek o nadaljnjem 

razvoju države. 

Temeljni strateški razvojni dokument je Strategija razvoja Slovenije, ki pa se za tekoče programsko 

obdobje šele pripravlja. Osnutek njene vizije izpostavlja predvsem družbene vidike srednjeročnega in 

dolgoročnega razvoja države. Strategija pametne specializacije opredeljuje smeri gospodarskega 

razvoja, predvsem v smeri tehnologij prihodnosti. O preoblikovanju gospodarske strukture govori 

tudi Okvirni program za prehod na zeleno gospodarstvo. Njihova skupna značilnost je sledenje 

paradigmi trajnostnega razvoja, pri čemer poskušajo čim bolj enakovredno obravnavati vse vidike 

razvoja: gospodarskega, družbenega ter okoljskega in prostorskega. 

Proces priprave Strategije razvoja Slovenije, ki se je začel julija 2015, obsega tri ključne stopnje: 

oblikovanje vizije Slovenije 2050, identifikacijo strateških prioritet in ciljev do leta 2030 ter 

srednjeročni akcijski načrt, v katerem bodo prioritete in cilji razdelani bolj podrobno. Osnutek Vizije 

Slovenije 2050 je izrazito družbene narave. Ključni elementi vizije so inovativna družba, kakovost 

življenja in zaupanje. Nacionalni razvojni cilji naj bi bili vključeni v kontekst dolgoročnih ciljev 

trajnostnega razvoja, opredeljenih v Agendi 2030 (Bartol idr., 2016). V viziji je kot primerjalna 

prednost Slovenije izpostavljen njen geostrateški položaj in s tem v povezavi pomen sodobne 

prometne in komunikacijske infrastrukture, ki omogočata razvoj države tako navznoter kot navzven 

(Bartol idr., 2016). 

Strategija pametne specializacije (MGRT, 2015) je izvedbeni dokument, ki naslavlja cilje Strategije 

razvoja Slovenije 2006-2013 v delu, kjer se nanašajo na vzpostavitev inovacijske družbe znanja. 

Slovensko gospodarstvo usmerja v razvoj trajnostnih tehnologij in storitev za zdravo življenje, ki naj 

Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in 

inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih (MGRT, 2015, 

str. 7). Ključna merljiva sprememba naj bi bila dvig dodane vrednosti na zaposlenega skozi povečan 

delež visokotehnoloških intenzivnih proizvodov v izvozu, povečanem deležu izvoza storitev z visokim 

deležem znanja v celotnem izvozu ter dvig celotne podjetniške aktivnosti. Strategija pametne 

specializacije naslavlja različne politike, ki naj postanejo bolj inovativne in sledijo ciljem krepitve 

inovacijske sposobnosti ter rasti novih in hitro rastočih industrij (MGRT, 2015). 

Čeprav je Strategija pametne specializacije naravnana prednostno v sodobni inovacijsko intenziven 

razvoj industrije (se pravi v pretežno obstoječa razvojna jedra), je pričakovati, da se bo predlagan 

inovacijski in tehnološki preboj implementiral tudi v vsakdanjem življenju. Tako na primer na 

prednostnem področju Zdravo bivalno in delovno okolje v okviru Pametnih mest in skupnosti 

poudarja vlogo sodobnih tehnoloških rešitev, kot sta računalništvo v oblaku in internet prihodnosti. 

Krožno gospodarstvo (biomasa, novi biološki materiali, sekundarne surovine, alternativni viri 
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energije), biološka pridelava hrane in trajnostni turizem ponujajo nove možnosti razvoja 

(visokokakovostnih delovnih mest) tudi na podeželju. Strategija pametne specializacije spodbuja tudi 

razvoj trajnostne mobilnosti v smislu podpore raziskavam in razvoju na področju kompleksnejših 

energetsko učinkovitih produktov, kamor sodijo tudi sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije. S 

tem želi Strategija Slovenijo postaviti ob bok razvojno najbolj inovativnih območij/centrov, ki 

preoblikujejo današnjo mobilnost zasnovano pretežno na rabi fosilnih goriv v smer električnih voznih 

sredstev. 

Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (MOP, 2015a) je predlog novega gospodarskega 

modela, ki poudarja vlogo učinkovite rabe virov in materialov, kakovostnega delovnega in bivalnega 

okolja ter krepitev družbene blaginje. Ključni namen razvoja zelenega gospodarstva je prehod iz 

linearnega na krožno gospodarstvo, ki temelji na obnovljivih virih energije, zmanjšanju in 

odpravljanju uporabe strupenih kemikalij in izkoreninjenju odpadkov zaradi predhodne drugačne 

zasnove izdelkov in storitev (MOP, 2015a). 

Koncept zelenega gospodarstva naj bi bil vključen v obstoječe politike različnih deležnikov. Z vidika 

PROSO so pomembne usmeritve na naslednjih področjih: 

 Trajnostno upravljanje z viri – prostor kot vir in potencial: boljša izraba zemljišč, ponovna 

raba degradiranih območij (omejevanje širjenja pozidave na nova kmetijska zemljišča) 

 Trajnostni urbani razvoj: trajnostne oblike bivanja (energetsko učinkovitejše oblike bivanja, 

učinkovita raba prostora, dostopnost do storitev), dobra dostopnost, notranji razvoj naselij, 

trajnostna mobilnost, trajnostna gradnja stavb, elektrifikacija prometa. 

 

Ključni elementi za opredelitev PROSO z vidika temeljnih razvojnih dokumentov 
Republike Slovenije, ki poskušajo spremeniti dosedanji model gospodarstva in 
družbenega razvoja, so sodobna infrastruktura, krepitev razvojno-inovativnih jeder, 
sodobni razvoj informacijskih dejavnosti, spodbujanje trajnostne mobilnosti, raba 
obnovljivih virov energije in razvoj zelenega gospodarstva/delovnih mest. 

 

2.1.3. Prostorski razvojni dokumenti 

Pomemben vidik ReNSP15–25 v kontekstu PROSO je usklajevanje stanovanjske in prostorske politike. 

V nadaljevanju so predstavljena izhodišča Politike urejanja prostora Republike Slovenije, ki se kljub 

izdelavi nove OdSPRS ohranja, ter aktualne OdSPRS. Oba dokumenta sta analizirana z vidika preseka 

med stanovanjsko politiko (težišče gradnje stanovanj) in usmeritvami za razvoj poselitve. Kot 

izhodišče za prenovo OdSPRS je bila v analizo vključena tudi študija Policentrično omrežje središč in 

dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena (Nared idr., 

2016). Pregled prostorskih razvojnih dokumentov sklene analiza trajnostnih urbanih strategij, prav 

tako z vidika potreb po območjih za stanovanjsko oskrbo. 

 

2.1.3.1. Politika urejanja prostora Republike Slovenije 

Politika urejanja prostora Republike Slovenije je temeljno vodilo za usmerjanje prostorskega razvoja. 

Pri urejanju prostora naj bi posebno pozornost posvetili tudi problematiki povezani z območji za 

stanovanjsko oskrbo, predvsem odsotnosti zemljiške politike, aktivne prostorsko uravnotežene 

stanovanjske politike in opremljenosti naselij s komunalno infrastrukturo (Hladnik idr., 2002). 
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Politika urejanja prostora Republike Slovenije vidi razvoj poselitve skozi policentrično omrežje mest in 

drugih naselij ter preprečevanje stihijske in razpršene gradnje. Posebno pozornost je potrebno 

nameniti regionalnim središčem na obmejnih območjih, ki so pod gravitacijskim vplivom sosednjih 

središč. Razvoj je potrebno usmerjati predvsem tja, kjer bo možno zagotavljati izrabo že opremljenih 

stavbnih zemljišč in jih smotrno opremljati z novo javno infrastrukturo. Zaradi sorazmerno majhnih 

mest je potrebno spodbujati njihovo povezovanje in oblikovanje somestij, ki naj ob učinkoviti 

prometni povezanosti sestavljajo močne aglomeracije. Nadaljnje razvijanje mest in naselij naj bo 

skladno s sistemom javnega potniškega prometa (Hladnik idr., 2002). 

 

Temeljna izhodišča Politike urejanja prostora Republike Slovenije za opredelitev PROSO 
so zgoščevanje poselitve, krepitev regionalnih središč, posebno na obmejnih območjih, 
ter skladno razvijanje naselij in sistema javnega potniškega prometa. 

 

2.1.3.2. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

OdSPRS specifično ne opredeljuje PROSO ali kriterijev za njihovo opredelitev. Vendar pa v svojih 

prioritetah nakazuje smeri razvoja prostorskega sistema z vidika poselitve, katere del so tudi območja 

za stanovanjsko oskrbo (OdSPRS).  

Preglednica 2: Prioritete Strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki se nanašajo na razvoj poselitve, 

prednostno razvoj stanovanjske funkcije (Vir: OdSPRS) 

Prioriteta Vsebina 

Enakovredna 
vključenost Slovenije 
v evropski prostor 

Krepi se obmejna urbana naselja, posebno na vplivnih območjih velikih 
sosednjih mest (prometna povezanost s središči v notranjosti Slovenije, 
mreže mest, gospodarske cone).  

Policentrični urbani 
sistem in regionalni 
prostorski razvoj 

Razvoj poselitve se prednostno usmerja v urbana naselja (in omrežja 
funkcionalno in fizično povezanih središč), ki so že središča ali pa se 
bodo kot taka razvila zaradi značilnosti svojega položaja v omrežju 
naselij ali potreb zaledja. V teh naseljih se skrbi za zadostno ponudbo 
stanovanj, delovnih mest in raznovrstnih dejavnosti ter za ustrezno 
infrastrukturno opremljenost. Hierarhija policentričnega urbanega 
sistema se nanaša predvsem na raven (obseg) oskrbnih in gospodarskih 
funkcij.  

Vitalna in urejena 
mesta 

Prenova in revitalizacija sta ključni strateški usmeritvi notranjega razvoja 
mest. V mestnih središčih se krepi stanovanjsko oziroma bivalno 
funkcijo. Potrebno je zagotavljanje ustreznega razmerja v rabi zemljišč in 
objektov. 

Usklajen razvoj širših 
mestnih območij 

Širša mestna območja imajo posebno vlogo v policentrični strukturi 
urbanega sistema. Praviloma obsegajo območje več lokalnih skupnosti, ki 
obkrožajo mestno občino oziroma gre za večje število med seboj 
sodelujočih in učinkovito povezanih središč. So tesno povezana z 
osrednjim mestom, v katerem so številna delovna mesta, raznolike in 
raznovrstne urbane dejavnosti. Opredeljujejo jih intenzivni urbani tokovi. 
Za ta območja so značilne močne, vsakodnevne delovne in druge 
migracije, ki povzročajo gost promet, predvsem z osebnimi avtomobili, 
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kar obremenjuje celotno območje in osrednje mesto. Koncentracija 
stanovanjske gradnje se spodbuja v obstoječih središčih ali na 
poselitvenih območjih, ki imajo potenciale za razvoj novih središč. 
Predvsem se spodbuja razvoj tistih središč, ki so na prometnih vozliščih 
in križiščih različnih prometnih smeri.  

 

Strategija vidi namreč umeščanje stanovanj kot instrument za razvoj poselitve, usmeritve za razvoj 

poselitve pa so tudi osnova za usmerjanje investicij v gradnjo in prenovo stanovanjskih stavb 

(OdSPRS).  

Ključni načeli razvoja poselitve sta notranji razvoj naselij in racionalno širjenje naselij, ki mora 

upoštevati značilnosti dosedanjega omrežja naselij. Notranji razvoj naselij se doseže z boljšo 

izkoriščenostjo in kakovostnejšo rabo praznih in slabo izkoriščenih zemljišč tudi s prostorskimi ukrepi 

na degradiranih območjih. Nova območja za poselitev se lahko določijo le v primeru, da je naselje 

urbano ali ima potencial, da se razvije v središče določenega območja. Do širitve lahko prihaja tudi 

v primeru z javnim potniškim prometom dostopnih primestnih naseljih, in sicer v primeru, da je 

možna zapolnitev ali zgostitev poseljenih površin (OdSPRS).  

Z vidika razvoja PROSO so pomembne tudi podrobnejše usmeritve za stanovanjska območja. Te 

izpostavljajo povečevanje deleža komunalno opremljenih površin za organizirano stanovanjsko 

gradnjo v urbanih naseljih, posebej tam, kjer se s tem stabilizira stanovanjska funkcija. Poudarek je na 

snovanju območij z višjo kvaliteto bivanja (gostota zazidave, estetsko oblikovanje, javne in zelene 

površine, peš dostopnost do vsakodnevnih storitev). Posebej je izpostavljena primerna opremljenost 

z osnovnimi oskrbnimi in storitvenimi funkcijami, ki se tudi lahko umeščajo v stanovanjska območja 

(osnovno šolstvo in zdravstvo, socialno varstvene dejavnosti, varstvo otrok, trgovske, poslovne, 

uslužno-obrtne, turistične, upravne dejavnosti, dejavnosti intelektualnih in umetniških storitev ), v 

radiju peš dostopnosti (OdSPRS). 

Pomemben element, ki opredeljuje PROSO, je tudi ustrezna dostopnost z javnim potniškim 

prometom, ki naj se razvija hkrati z razvojem stanovanjskih območij. Z njim se zagotavlja dobra 

dostopnost do oskrbnih in storitvenih dejavnosti in do zaposlitvenih območij. 

 

Temeljna izhodišča Strategije prostorskega razvoja Slovenije za opredelitev PROSO so:  

 umeščanje PROSO v urbana naselja (njihova poselitvena območja*) – središča 
nacionalnega in regionalnega (medobčinskega) pomena ter urbana naselja, ki 
imajo posebno vlogo (obmejna naselja, naselja ob prometnih križiščih/vozliščih, 
naselja, ki imajo potenciale za razvoj kot prihodnja središča širšega območja ali 
pomembna gospodarska središča); 

 umeščanje PROSO v primestna naselja (urbana območja), ki so prometno (z 
javnim potniškim prometom) dobro povezana z urbanim središčem in ponujajo 
zadostno raven opremljenosti s centralnimi funkcijami; 

 umeščanje PROSO v širša mestna območja, ki zajemajo območje mestne občine 
in območje več lokalnih skupnosti, ki jo obkrožajo, ali večje število med seboj 
sodelujočih in učinkovito povezanih središč. 

 
Z urbanističnega vidika so za opredelitev PROSO pomembna naslednja izhodišča: 
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 zagotavljanje stanovanjskih kapacitet z organizirano gradnjo na komunalno 
opremljenih območjih z višjo kvaliteto bivanja; 

 ustrezna peš dostopnost in dostopnost z javnim potniškim prometom; 

 prostorski potenciali za notranji razvoj naselij, ki ga ponujajo predvsem 
opuščena, neustrezno razvita in degradirana območja znotraj urbanih naselij ter 
nepozidana stavbna zemljišča. 

* poselitveno območje: območje obstoječega naselja in območje predvideno za njegovo širitev, ki je 

določeno v prostorskem aktu (Kladnik idr., 2005, str. 302). 

 

2.1.3.3. Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in 

splošnega gospodarskega pomena 

Študija Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega 

gospodarskega pomena, ki jo je za Ministrstvo za okolje in prostor izvedel Znanstvenoraziskovalni 

center Slovenske akademija znanosti in umetnosti, je na podlagi analize policentričnega omrežja 

urbanih središč v Republiki Sloveniji z vidika opremljenosti s storitvami splošnega in splošnega 

gospodarskega pomena opredelila centralna naselja do ravni lokalnih in vicinalnih (vaških) središč. Pri 

tem so izhajali iz nabora storitev splošnega pomena po posameznih tipih centralnih naselij (funkcijska 

merila – sodstvo, šolstvo, javna uprava, zdravstvo). Opredelitev centralnih naselij so nadgradili z 

upoštevanjem števila prebivalcev v naseljih (morfološko merilo), ki funkcijo naselij potrebujejo in 

uporabljajo (Nared idr., 2016). 

V nalogi so opredelili 6 stopenj centralnosti (Nared idr., 2016): 

1. nacionalno središče mednarodnega pomena (1. raven centralnosti); 

2. središče nacionalnega pomena (2. raven centralnosti); 

3. središče regionalnega pomena (3. raven centralnosti); 

4. središče medobčinskega pomena (4. raven centralnosti); 

5. središče lokalnega pomena (5. raven centralnosti); 

6. središče vicinalnega oziroma vaškega pomena (6. raven centralnosti). 

Ker so središčne funkcije pogosto prisotne v sosednjih naseljih, so opredelili skupna funkcijska 

območja (stična naselja) ter naselja, ki si delijo funkcije (somestja). Stična naselja so skupek 

morfološko povezanih naselij, ki kljub administrativni razčlenjenosti na več naselij delujejo kot 

funkcijsko povezana celota. Tesno ležeča naselja so pri opredelitvi centralnosti obravnavana kot eno 

naselje. Tako zasnovana stična naselja odpravljajo določene anomalije administrativnih prostorskih 

enot, kot je na primer Nova Gorica. Le-ta združuje sedem administrativnih naselij (naselij po RPE), ki 

skupaj tvorijo mesto Nova Gorica. Na podoben način je vrednoteno tudi sklenjeno pozidano območje 

naselij med Domžalami in Kamnikom, ki so povezana v enotno aglomeracijo Domžale-Kamnik (Nared 

idr., 2016). 

Preglednica 3: Skupna stopnja centralnosti (stičnih) naselij (Vir: Nared idr., 2016, preglednica 18) 

Stopnja Ime stopnje Število Naselja 

1 nacionalno središče 
mednarodnega pomena 

2 Ljubljana, Maribor 

2 središče nacionalnega 5 Celje, Nova Gorica, Koper, Novo mesto, 
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Stopnja Ime stopnje Število Naselja 

pomena Kranj  

3 središče regionalnega 
pomena 

15 Domžale-Kamnik, Velenje, Ptuj, Jesenice, 
Murska Sobota, Trbovlje, Piran, Izola, 
Škofja Loka, Ravne na Koroškem, Vrhnika, 
Tržič, Slovenj Gradec, Brežice, Krško  

4 središča medobčinskega 
pomena  

34 Sežana, Idrija, Postojna, Tolmin, 
Ajdovščina, Črnomelj, Grosuplje, Ilirska 
Bistrica, Kočevje, Lendava, Litija, Ljutomer, 
Radovljica, Sevnica, Slovenska Bistrica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Bled, Cerknica, 
Gornja Radgona, Laško, Lenart v Slovenskih 
goricah, Trebnje, Žalec, Zagorje ob Savi, 
Ruše, Dravograd, Hrastnik, Logatec, 
Metlika, Muta, Ribnica, Rogaška Slatina, 
Ankaran  

 

Na osnovi analize dnevne mobilnosti prebivalcev so bila opredeljena gravitacijska zaledja centralnih 

naselij prve, druge in tretje stopnje. Gravitacijsko zaledje posameznega centralnega naselja po eni 

strani prikazuje razsežnost območja, ki s svojimi funkcijami zadovoljuje potrebe okoliških prebivalcev, 

po drugi strani pa velikost gravitacijskega zaledja izkazuje tudi gospodarsko moč centralnega naselja 

(Nared idr., 2016). 

Najobširnejše gravitacijsko zaledje ima Ljubljana, saj sega čez celotno osrednjo Slovenijo. Večja 

gravitacijska zaledja imajo še Nova Gorica, Kranj, Novo mesto, Celje, Maribor, Ptuj in Murska Sobota, 

pri čemer se gravitacijska zaledja sosednjih središč prekrivajo v večji ali manjši meri (Nared idr., 

2016). 

V primerjavi z vlogo naselij v urbanem sistemu, opredeljeno v OdSPRS, najbolj odstopajo Postojna, 

Idrija in Ilirska Bistrica (odstopanje za več kot 1 stopnjo centralnosti), v manjši meri pa tudi Murska 

Sobota, Velenje, Črnomelj, Gornja Radgona, Kočevje, Lendava, Ljutomer, Ormož, Sežana, Tolmin ter 

Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina (odstopanje za 1 stopnjo centralnosti). Njihova vloga je manjša od 

predlagane vloge v policentričnemu sistemu poselitve (Nared idr., 2016). 

Analiza vloge centralnih naselij je bila nadgrajena tudi z analizo konkurenčnosti (merila: izvoz, število 

raziskovalcev po kraju dela, število patentov po kraju imetnika). Kot najbolj konkurenčni so na 

podlagi te analize izpostavljeni Ljubljana, Novo mesto, Celje in Kranj. Manjšo konkurenčnost so 

zaznali v Velenju, Domžalah, Mariboru in Kopru, kot konkurenčna pa so izpostavljena tudi naselja, v 

katerih je izvozno naravnana industrija (Ptuj, Krško, Idrija, Škofja Loka, Izlake, Slovenska Bistrica, 

Nazarje, Kidričevo, Zreče, Štore, Mežica). Avtorji študije ugotavljajo, da gospodarska moč ne sledi 

hierarhiji centralnih naselij, ampak ima pri tem svojo logiko, ki deloma temelji na zapuščini preteklega 

planskega obdobja z večjo vlogo komunalnih središč (danes predvsem nekatera središča 3. in 4. 

stopnje), deloma pa je prepuščena trgu, zlasti z vidika največjih izvoznikov. Zato predlagajo krepitev 

večjih središč, torej središč regionalnega in nacionalnega pomena z vidika konkurenčnosti tako z 

razvojnega oziroma gospodarskega vidika kot tudi z vidika dostopnosti/opremljenosti z JPP (Nared 

idr., 2016). 
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Temeljna izhodišča za opredelitev PROSO glede na ugotovitve študije Policentrično 
omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega 
gospodarskega pomena so: 

 umeščanje PROSO v urbana območja centralnih naselij višje stopnje, da se okrepi 
njihova konkurenčnost; 

 umeščanje PROSO v urbana območja centralnih naselij, ki izkazujejo visoko 
konkurenčnost (gospodarsko moč). 

 

2.1.3.4. Trajnostne urbane strategije 

OdSPRS v prioriteti Usklajen razvoj širših mestnih območij izpostavlja posebno vlogo mestnih občin, ki 

so središča širših mestnih območij. Slednja imajo posebno vlogo v policentrični strukturi urbanega 

sistema in so zato tudi eno od prednostnih območij pri opredelitvi PROSO. Mestne občine so na 

podlagi 7. člena Uredbe o ESRR, pristojne za pripravo in sprejem TUS ter izbor prednostnih projektov, 

ki se bodo financirali v okviru kohezijske politike. 

TUS vsebujejo prikaz urbanega območja za izvajanje trajnostnega razvoja, analize družbenih, 

gospodarskih, okoljskih in prostorskih izzivov, vizijo ter strateške in operativne cilje razvoja mesta, 

predvidene aktivnosti za reševanje izzivov ter nabor finančno ovrednotenih projektov.  

V skladu z Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020 TUS 

obravnavajo tudi izbrane elemente stanovanjske problematike. Ti so povezani predvsem s 

spodbujanjem energetske učinkovitosti za prehod na nizkoogljično gospodarstvo (energetska sanacija 

stavb), izboljšanjem urbanega okolja, oživitvijo mest, sanacijo in revitalizacijo degradiranih zemljišč 

(izkoriščanje potencialov znotraj mest z urbano prenovo), zmanjšanjem neenakosti (izboljšanje 

kakovosti skupnostnih storitev oskrbe) ter boljšo gospodarsko in socialno vključenostjo (ukrepi za 

večjo vključenost ranljivih skupin). V ospredju TUS so zato energetska in infrastrukturna 

(urbanistična) prenova stanovanj in starejših stanovanjskih sosesk, problematika mestnih središč in 

degradiranih območij, stanovanjska problematika posebnih (ranljivih) skupin: mladi, mlade družine, 

starejši, socialno šibkejši ter nove oblike stanovanjske oskrbe (stanovanjske kooperative, zadruge).  

TUS ugotavljajo, da je v mestih velik fond praznih stanovanj (do 10 %), toda potrebe po novih 

stanovanjih so vseeno velike zaradi sprememb v demografski sliki (staranje, priseljevanje, migracijski 

tokovi, začasni prebivalci). Primanjkuje predvsem primernih in kakovostnih stanovanj ter stanovanj za 

specifične socialne skupine. Zato potrebo po novih območjih za stanovanjsko oskrbo omenjajo v 

skoraj vseh TUS (Novo mesto, Nova Gorica, Maribor, Ljubljana). V mestnih občinah se zavedajo, da le 

koncentracija kakovostne ponudbe delovnih mest, stanovanj, storitvenih in oskrbnih dejavnosti 

zagotavlja potencial urbanega središča, h kateremu gravitira širše območje, ter da je neustrezna 

stanovanjska politika vplivala na demografske trende v mestih oziroma na proces suburbanizacije.  

 

Temeljna izhodišča TUS za opredelitev PROSO so:  

 umeščanje PROSO v urbana območja;  

 umeščanje PROSO v urbana območja z večjim gravitacijskim zaledjem;  

 umeščanje PROSO v urbana območja, ki izkazujejo veliko demografsko potrebo 
po novih stanovanjih;  
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 umeščanje PROSO v urbana območja s presežkom delovnih mest, da se okrepi 
potencial urbanih središč.  

 
Z urbanističnega vidika so za opredelitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo 
pomembni notranji potenciali za prostorski razvoj, ki ga ponujajo predvsem opuščena, 
neustrezno razvita in degradirana območja znotraj urbanih naselij. 

 

2.1.4. Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji 

Strategija razvoja prometa iz leta 2015 je za PROSO pomembna zlasti z vidika povezovanja s 

prostorsko politiko (ustrezne podpore načrtovanemu prostorskemu razvoju). Prometni sistem pa igra 

pomembno vlogo tudi pri odločanju uporabnikov za izbiro lokacije stanovanja. 

Strategija ugotavlja, da je v Sloveniji osebni avto prevladujoče prometno sredstvo, kar pripisuje 

vzorcu poselitve, visoki stopnji motorizacije, razmeroma neprivlačnemu javnemu potniškemu 

prometu ter nezadostnemu in nesistematičnemu izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti na državni 

in lokalni ravni.  

S prostorsko razvojnega vidika so osnovni cilji razvoja prometne infrastrukture, da prebivalcem in 

gospodarstvu omogoča dostopnost do funkcij (delovnih mest, storitev) in podpira razvoj 

gospodarskih dejavnosti, hkrati pa zagotavlja dostopnost oziroma povezanost urbanih središč ter 

funkcionalnih in obmejnih regij v mednarodnem prostoru. Prometno omrežje se zato razvija kot 

celovit sistem, ki povezuje vse oblike in vrste prometa. 

Razvoj javnega potniškega prometa je načrtovan usklajeno z razvojem urbanih območij, s čimer naj bi 

se zagotavljala povezava mest in drugih naselij. Posebna pozornost se namenja tudi povezavam z 

javnim potniškim prometom med podeželjem in urbanimi naselji. Da bi se kar najbolj zmanjšali 

neugodni vplivi cestnega motornega prometa na prostorski razvoj in okolje, se prednostno razvija 

železniški in javni potniški promet ter poudarja razvoj vseh oblik nemotoriziranega prometa 

(kolesarski in peš promet). 

Strategija opredeljuje šest splošnih in štiri posebne cilje ukrepe za izboljšanje in doseganje želenega 

stanja v prometu do leta 2030: 

 splošni cilji: 

o izboljšati mobilnost in dostopnost, 

o izboljšati oskrbo gospodarstva, 

o izboljšati prometno varnost, 

o zmanjšati porabo energije, 

o zmanjšati stroške uporabnikov, 

o zmanjšati obremenjenost okolja. 

 posebni cilji: 

o izboljšanje prometnih povezav in uskladitev s sosednjimi državami, 

o izboljšanje državne in regionalne povezanosti znotraj Slovenije, 

o izboljšanje dostopnosti potnikov do glavnih mestnih aglomeracij in znotraj njih, 

o izboljšanje organizacijske in operativne sestave prometnega sistema za zagotovitev 

njegove učinkovitosti in trajnosti. 
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Ključne razvojne poudarke podrobneje opredeljujejo ukrepi za doseganje ciljev, ki pa niso 

predstavljeni na ravni konkretnih projektov, temveč na ravni ugotovljenih potreb. Na tem mestu so 

povzeti zgolj ukrepi, ki so neločljivo povezani s sistemom poselitve in so pomembni za opredelitev 

PROSO. 

Na področju železniškega prometa so za opredelitev PROSO pomembni predvsem naslednji ukrepi: 

 posodobitev mednarodnih železniških prog ob upoštevanju TEN-T standarda; 

 posodobitev ostalih prog ob predhodni ugotovitvi potreb, pri čemer morajo biti upoštevani 

zasnova delovanja ter gospodarski in okoljski vidiki; 

 razvoj intermodalnih vozlišč v Ljubljani, Kopru in Mariboru, pri čemer je v Ljubljani in 

Mariboru predvidena tudi vzpostavitev ločenih multimodalnih platform za potnike; 

 reorganizacija voznih redov (taktni vozni red) za izboljšanje povezanosti in učinkovitosti 

zagotovljenih storitev. 

Na področju cestnega prometa so za opredelitev PROSO ključni naslednji ukrepi: 

 izgradnja avtoceste Draženci – Gruškovje (HR) kot edinega manjkajočega odseka avtoceste 

med Mariborom in Zagrebom; 

 izboljšanje dostopnosti regij brez neposredne povezave z omrežjem TEN-T z namenom 

zagotavljanja dostopa do regionalnih središč (delovna mesta, storitve javnega pomena) v 

sprejemljivem času , kar med drugim vključuje: 

o ureditev regionalnih povezav med Koroško in avtocestnim sistemom, Gorenjsko, 

Ljubljano in Štajersko, Dolenjsko in Štajersko, Koprom, Izolo in Piranom ter 

avtocestnim sistemom, Ilirsko Bistrico in avtocestnim sistemom ter Kozjanskim, 

Rogaško Slatino in zaledjem z osrednjim omrežjem; 

o nadgradnjo Ljubljanskega avtocestnega obroča (vključno z uvedbo javnega prometa s 

povečanjem vloge železnice na glavnih oziroma regionalnih smereh); 

o ureditev mestnih omrežij (tu so mišljene predvsem obvozne ceste) v Celju, Kopru, 

Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici in Škofji Loki; 

o povezave naslednjih naselij in območij z Ljubljano: Bohinj in Bled, Predel, Bovec, 

Tolmin in Cerkno, Kočevje, Škofja Loka in Medvode; 

o povezavo Bele krajine z Novim mestom; 

o povezavo Hrastnika z Zidanim Mostom in Brežicami; 

o povezavo Ormoža s Ptujem/Mariborom; 

 razvoj intermodalnih vozlišč v Ljubljani, Kopru in Mariboru, pri čemer je v Ljubljani in 

Mariboru predvidena tudi vzpostavitev ločenih multimodalnih platform za potnike; 

  spodbujanje rabe ekoloških vozil in zgraditev omrežja za polnilne postaje; 

 omejevalna politika parkiranja v kontekstu spodbujanja uporabe javnega potniškega prometa 

v urbanem okolju; 

 povečanje dostopnosti za manj mobilne osebe. 

Na področju mestnega prometa oziroma javnega potniškega prometa so za opredelitev PROSO 

pomembni predvsem naslednji ukrepi: 

 povečanje zmogljivosti in kakovosti storitev (železniškega) potniškega prometa (taktni vozni 

red) v koridorjih Kamnik – Ljubljana, Kranj – Ljubljana, jugovzhodno od Ljubljane – Ljubljana 

ter letališče – Ljubljana; 

 povečanje intermodalnosti (intermodalni terminali, vzpostavitev lokacij P + R, ...); 

 razvoj postaj v smislu izboljšanja dostopnosti za potnike; 
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 ureditev državnih in primestnih kolesarskih poti izboljšanje storitev javnega prometa z 

usklajevanjem voznih redov, uvedbo storitev na zahtevo ipd.  

 

Med dejavniki, ki pomembno opredeljujejo PROSO (tako z vidika primernosti kot tudi 
privlačnosti prostora za poselitev) so ustrezna dostopnost do funkcij, delovnih mest in 
storitev, predvsem dostopnost z javnim potniškim prometom, povezanost z regionalnimi 
središči ter dostopnost do glavnih mestnih aglomeracij in znotraj njih. 
 
Zlasti na urbanistični ravni je pomemben dejavnik za opredelitev PROSO tudi 
zagotavljanje prometne varnosti. 

 

 

2.2. Izkušnje pri opredelitvi PROSO 

2.2.1. Nemčija 

V Nemčiji je vzpostavljen hierarhični sistem prostorskega načrtovanja s štirimi osnovnimi nivoji, ki so 

vezani na administrativno delitev države na dežele, regije in občine. Z vidika PROSO je nemški sistem 

še posebej zanimiv zaradi številnih sorodnosti z našim sistemom prostorskega načrtovanja, pri čemer 

pa so med obema sistemoma tudi nekatere ključne razlike, ki niso izključno posledica velikosti države 

in večnivojskega administrativnega sistema. 

Jasna hierarhija načrtovalskega sistema se dosledno odraža v upoštevanju izhodišč nadrejenih aktov v 

podrejenih aktih, pri čemer pa se dosledno upoštevajo tudi pristojnosti nižjih administrativnih ravni 

(npr. pri opredeljevanju vloge in pomena naselij v policentričnem sistemu – gl. primer regije 

Hannover v razdelku 2.2.1.2.). Nemčija ima dodelan sistem spremljanja učinkov prostorskega razvoja. 

Med drugim ima na zvezni ravni opredeljene ciljne ravni za spremembe obsega stavbnih zemljišč. 

Prav tako se že na zvezni ravni redno (okvirno na 5 let) pripravljajo poglobljene analize in projekcije 

prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, ki so pripravljene izrecno za namene prostorskega 

načrtovanja in so namenjene spremljanju trendov ter oblikovanju izhodišč za spreminjanje prostorske 

in drugih relevantnih politik. Te analize in projekcije so izjemno zanimive za določitev PROSO, saj 

dejansko predstavljajo izhodišče za oblikovanje državne prostorske politike, vključno s politiko 

zagotavljanja ustrezne stanovanjske oskrbe. 

 

2.2.1.1. Zvezne projekcije prebivalcev, gospodinjstev in stanovanj 

Izhodišče projekcij na zvezni ravni je projekcija prebivalcev, ki je rezultat kompleksnega kohortno-

komponentnega sistema, narejenega na podlagi državnih statistik, mikro popisov, anket in številnih 

študij posameznih demografskih trendov (Schlömer, 2012). Sam pristop k pripravi projekcije 

prebivalcev je za slovenske razmere preveč kompleksen, ker že na državni, kaj šele na lokalni ravni, 

ne razpolagamo z dovolj podrobnimi podatki, ki bi se kontinuirano zbirali skozi daljše časovno 

obdobje, so pa izjemno zanimiva izhodišča in predpostavke, ki so uporabljena v projekciji. 

Ključna predpostavka projekcij je, da so demografski vzorci sorazmerno stabilni, ker so vpeti v 

kulturne, socialne in ekonomske sisteme (Schlömer, 2012, str. 18). Štiri ključne lastnosti 

demografskih projekcij so pogojenost, namenskost/ciljna orientiranost, ročnost in regionalna 
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diferenciacija. Pogojenost pomeni, da projekcija lahko odgovori le na vprašanje »kaj bi bilo, če bi 

bilo« ne pa na vprašanje, kaj bo. Projekcija ni vremenska napoved in ne more biti prava ali napačna, 

lahko je le bolj ali manj uporabna za nadaljnje delo (Schlömer, 2012, str. 19). Ta ugotovitev je izjemno 

pomembna, saj je odnos do projekcij pogosto negativen ali vsaj zadržan (gl. tudi razdelek 2.2.2., kjer 

so na kratko opisane težave britanskega sistema, ter povzetek izhodišč posvetov, opravljenih v sklopu 

te študije, v razdelku 2.3), kljub temu, da lahko z njimi pridobimo dragocen vpogled v razvojne 

značilnosti in trende. 

Namenskost pomeni, da se uporablja trende, pri čemer se pri trendih, na katere vpliva politika, 

upošteva princip statusa quo. Predpostavlja se, da se bo aktualna politika nadaljevala. Nova politika 

se lahko oblikuje na podlagi razhajanja med tako projekcijo in želenim stanjem (Schlömer, 2012, str. 

19). Spremembe usmeritev prostorskega razvoja torej ne morejo biti zgolj rezultat analiz, pač pa 

morajo biti ustrezno vpete tudi v širši kontekst državne ali lokalne politike. 

Izbor relevantnih trendov je bistvenega pomena in je relevanten tako z vsebinskega vidika (nevarnost 

upoštevanja trendov, ki to sploh niso – npr. navidezni trendi selitev zaradi metodoloških sprememb v 

statističnih raziskovanjih, administrativnih ali celo individualnih finančnih razlogov kot so navidezne 

spremembe stalnega prebivališča) kot tudi z vidika časovne komponente (izbor časovnega okvira 

lahko vpliva na rezultate). Trende je zato treba analizirati, priporočljivo pa je tudi dodatno 

preverjanje skozi ankete (Schlömer, 2012, str. 20). V Sloveniji je vsekakor problem sprememba 

statistične definicije prebivalstva, zato je treba vse podatke, starejše od leta 2008, obravnavati 

pazljivo. Tudi sicer pa strokovna literatura kaže, da ravno napake pri ocenjevanju pomena 

posameznih trendov bistveno povečajo napako v končnih rezultatih, zaradi česar kompleksni 

kohortno-komponentni modeli kot je nemški niso nujno bistveno bolj uporabni od precej bolj 

enostavnih projekcij, še posebej, če se slednje kombinira (gl. Rayer, 2008). 

Za oblikovanje modela je pomemben tudi namen projekcije, se pravi oblikovanje določene politike. 

Projekcijam statističnih uradov ta komponenta po navadi manjka (Schlömer, 2012, str. 21). Projekcije 

se po navadi objavljajo, ko niso več povsem nove, zato se pogosto primerjajo z aktualnimi 

statističnimi podatki. Take primerjave niso ustrezne, saj kratkoročna nihanja v projekcijah nikoli ne 

morejo biti ustrezno zajeta – dober primer je rodnost, ki iz leta v leto niha, lahko zaznavno, 

dolgoročno pa ta nihanja niso več bistvena ( to naj bi veljalo celo za večje krize in vojna obdobja). 

Podobni trendi so vidni tudi pri selitvah (Schlömer, 2012, str. 21). V kontekstu ReNSP15–25 in 

določitve PROSO je v tem kontekstu sicer potrebna pazljivosti, saj je časovni okvir načrtovanja 

relativno kratek.  

Podobni navidezni trendi so vidni tudi pri selitvah. Zlasti pri selitvah v mesta gre pogosto za 

kratkotrajne priselitve (npr. za čas študija), ki so pogosto povezane tudi z najemom stanovanj. Tem 

priselitvam sledijo dokončne odselitve na stalno mesto bivanja in torej ne pomenijo povečanja 

urbane populacije (Schlömer, 2012, str. 21). Tovrstne procese opaža tudi SURS (Dolenc idr., 2013), 

zlasti na relaciji Gorenjska – Osrednja Slovenija pa tudi na relacijah Pomurska – Podravska in 

Savinjska – Podravska ter v manjšem obsegu Obalno-kraška – Osrednja Slovenija. Po drugi strani pa 

nekatere regije dejansko izkazujejo močnejši trend izselitev v Osrednjo Slovenijo (Dolenc idr., 2013). 

Pri prostorskih projekcijah se po navadi upošteva srednja vrednost (povprečje) in ne viški. Vsak višek 

namreč še ne pomeni trenda. Če hočemo nekaj opredeliti kot trend, moramo to analitično ali 

teoretično podpreti (Schlömer, 2012, str. 21). Projekcija za prostorske namene naj bi bila praviloma 

tudi enoznačna, se pravi brez variant. Variantno se po navadi sicer obravnavajo selitve, vendar se 

izbere le najverjetnejša varianta (Schlömer, 2012, str. 21). 
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Mozaični princip oz. regionalna diferenciacija pomeni, da so posamezni delci projekcije lahko 

napačni, celota pa naj bi bila vedno razpoznavna. Ker se velikokrat gledajo ravno delci, se pojavlja 

veliko nepotrebnih težav pri interpretaciji (Schlömer, 2012, str. 21). 

 

Projekcija prebivalstva uporablja dve prostorski delitvi, ki obe sicer izhajata iz osnovne 
administrativne delitve na občine in okrožja, vendar sta prilagojeni za potrebe projekcije. 
Osnovna delitev je delitev na okrožja, ki pa je nekoliko prilagojena glede na pripadnost 
okrožij regijam, ki so določene posebej za potrebe prostorskega načrtovanja. Regije se 
imenujejo Stadt-Land-Regionen, se pravi regije mesto – podeželje, in so v pretežnem delu 
določene glede na delovne migracije med mesti in njihovimi zaledji (gre za neke vrste 
funkcionalne urbane regije oziroma širša mestna območja). Smatrajo, da te regije 
sovpadajo s trgom delovne sile in stanovanjskim trgom (Schlömer, 2012, str. 25). 
Rezultati se za občine pripravijo naknadno po delitvenem modelu, pri čemer se 
premajhne občine združujejo. Pomembno je, da se seštevek na nivoju občin ujema s 
seštevkom na nivoju regij (Schlömer, 2012, str. 30). 

 

Projekcija gospodinjstev je izvedena iz projekcije prebivalstva ob upoštevanju tipičnega življenjskega 

ciklusa ter petih velikostnih skupin (Schlömer, 2012, str. 31). Gospodinjstva se razlikujejo glede na 

spol, starost in narodnostno pripadnost (Schlömer, 2012, str. 77 – 78). 

Majhna gospodinjstva imajo dva značilna tipa, ki sta zanimiva tudi z vidika ReNSP15–25: 

 Mladi, ki praviloma oblikujejo nova gospodinjstva, so praviloma mobilnejši (kar je povezano 

tudi z oblikovanjem gospodinjstva, študijem in delom), imajo manjša stanovanja in 

predstavljajo največji delež med migranti v mesta (Schlömer, 2012, str. 79). 

 Starejši, pri katerih je majhno gospodinjstvo posledica izgube članov, so praviloma manj 

mobilni in imajo nadpovprečno velika stanovanja (Schlömer, 2012, str. 79 – 80). 

Projekcija stanovanj je v dveh različicah izpeljana iz projekcije gospodinjstev ob upoštevanju 

značilnosti stanovanjskega trga (prim. britanski model, kjer je poudarek ravno obraten). Na podlagi 

vnaprej opredeljenih kvot lastnikov in najemnikov (ob upoštevanju preteklih trendov glede na starost 

lastnika in število članov v gospodinjstvu) med gospodinjstvi, je projicirano število gospodinjstev 

razdeljeno v obe skupini (Scharmanski idr., 2011, str. 7 in 20 – 21). Vsakemu tipu gospodinjstva je 

pripisano specifično povpraševanje po površini, ki prav tako izhaja iz preteklih trendov (Scharmanski 

idr., 2011, str. 7 in 23). Iz tega je izpeljana potreba po novih stanovanjskih površinah v eno- in 

dvodružinskih hišah in večstanovanjskih stavbah (Scharmanski idr., 2011, str. 7). Tudi pristop k 

pripravi projekcije stanovanj je iz enakih razlogov kot pri projekciji prebivalcev in gospodinjstev za 

slovenske razmere preveč kompleksen, vendar pa izhodišča in predpostavke, ki so uporabljena v 

projekciji, dajejo dragocen vpogled v določitev območij potreb prebivalstva po stanovanjih. 

Tako ocenjene potrebe so nato dodatno analizirane z vidika stanovanjskega trga, in sicer je 

ovrednotena razlika med ocenjenimi potrebami in obstoječimi razpoložljivimi površinami v eno- in 

dvodružinskih hišah in večstanovanjskih stavbah (Scharmanski idr., 2011, str. 7), na podlagi te razlike 

pa izračunano končno število manjkajočih stanovanj v obeh sklopih. 

Avtorji študije posebej opozarjajo, da potreba po stanovanjih ni nujno neposredno povezana s 

potrebo po novogradnjah (Scharmanski idr., 2011, str. 35). Potreba po novogradnjah je namreč po 
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eni strani povezana tudi z zmožnostjo aktiviranja obstoječih kapacitet, po drugi strani pa tudi z 

usklajenostjo obstoječe ponudbe s povpraševanjem, t.j. željami kupcev oziroma najemnikov 

(Scharmanski idr., 2011, str. 35). 

 

2.2.1.2. Primer določitve PROSO v regiji Hannover 

V primeru regije Hannover je bil z vidika PROSO analiziran osnutek regionalnega prostorskega 

programa (reda) iz leta 2016 (Region Hannover, 2016). Koncept PROSO v tem dokumentu (za razliko 

od ReNSP15–25 gre za prostorski dokument, ki je zavezujoč za nižjo, se pravi občinsko raven 

načrtovanja) ni povsem identičen PROSO v ReNSP15–25. Gre za rezervacijo prostora prednostno za 

srednjeročno in dolgoročno (socialno) stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi dejavnostmi v smislu 

ščitenja pred drugimi rabami. V analizi je zato povzet nekoliko širši izbor izhodišč, ki so zanimiva za 

opredelitev PROSO v Sloveniji. 

Ključni poudarki regionalnega programa (Region Hannover, 2016) so: 

 tristopenjski sistem središč, ki izhaja iz deželnega policentričnega sistema (ML Niedersachsen, 

2012), 

 decentralna koncentracija, 

 celovitost poselitve, prometa in infrastrukture, 

 enaki življenjski pogoji za vse. 

Primarni kriteriji za določitev centralnih krajev višjega ranga (najnižji rang določa regija) na nivoju 

dežele so (ML Niedersachsen, 2012): 

 velikost (60000 prebivalcev za centre najvišjega ranga, 20000 prebivalcev za centre srednjega 

ranga), 

 centralnost trga dela (25000 zaposlenih in 9000 migrantov za centre najvišjega ranga, 10000 

zaposlenih in 4000 migrantov za centre srednjega ranga), 

 dostopnost (center najvišjega ranga mora biti vpet v mednarodne prometne mreže, center 

srednjega ranga mora imeti 30 minutno dostopnost). 

Sekundarni kriteriji za določitev centralnih krajev višjega ranga so (ML Niedersachsen, 2012): 

 pozitivni migracijski saldo, 

 visoka gostota poselitve, 

 centralizacija trgovine, 

 zdravstvena oskrba, 

 javna uprava, 

 izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove, 

 medregionalna prometna infrastruktura, 

Zaledna (gravitacijska) območja centralnih krajev morajo biti obvezno določena. 

Opredelitev sistema središč je z vidika PROSO še posebej zanimiva v kontekstu prenove OdSPRS in s 

tem potencialno tudi policentričnega sistema središč v Sloveniji (gl. tudi Nared idr., 2016) pa tudi v 

kontekstu primerjave merila med slovenskimi mesti in mesti v regiji Hannover. 

Velik poudarek program daje medregionalnemu oziroma nadregionalnemu povezovanju – regija 

prostorsko namreč ne pokrije celotnega gospodarskega in gravitacijskega zaledja mesta Hannover, 

saj je program omejen na administrativno mejo, številni vplivi in povezave mesta pa segajo daleč čez 
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to mejo (Region Hannover, 2016). Povezovanje preko administrativnih (tudi državnih) meja je 

ključnega pomena tudi za slovenske regije oziroma širša mestna območja, saj je definiranje 

enoznačnih mej v prostoru v kontekstu sodobnih urbanizacijskih trendov težavno. 

Podlaga za opredelitev strategije razvoja sta demografska analiza in projekcija (Region Hannover, 

2016). Hannover in okolica (regija ima čez milijon prebivalcev) imata pozitivno rast z izjemno veliko 

priselitvami iz tujine. Projekcija za mesto z neposredno okolico je pozitivna, širše pa naj bi populacija 

stagnirala in se močneje postarala. 

Dodatno je bila narejena analiza razpoložljivih zemljišč za gradnjo (Region Hannover, 2016). Kot 

razpoložljiva zemljišča za gradnjo se smatrajo: 

 območja s sprejetimi podrobnimi prostorskimi akti 

 druga prazna območja, večja od 2000 m2, pri čemer ločijo med območji notranjega razvoja in 

robnimi razvojnimi površinami 

Območja so bila dodatno analizirana z vidika neposredne razpoložljivosti. Kot neugodne faktorje za 

razpoložljivost štejejo pomanjkanje interesa lastnikov, pomanjkanje povpraševanja in pomanjkanje 

osnovne oskrbe, vendar pa ni povsem jasno, kako se to odraža pri nadaljnji obravnavi območij. 

Problematika ocenjevanja dejanske razpoložljivosti zemljišč za gradnjo je močno izražena tudi v 

Sloveniji (zlasti na urbanistični ravni), saj vsako nezazidano zemljišče ne pomeni nujno tudi potenciala 

za gradnjo in posledično tudi ne nujno omejitve za širitev naselja, če je ta utemeljena iz drugih 

razlogov. Podobno kot Hannover bi tudi Slovenija rabila jasno in enotno metodologijo za 

opredeljevanje dejanskih potencialov (razpoložljivosti) za gradnjo. 

Z vidika prostorskega razvoja dokument (Region Hannover, 2016) na deklarativni ravni daje prednost 

notranjemu razvoju pred širitvami. Program loči med štirimi tipi lokacij (Region Hannover, 2016) z 

vidika stanovanjske oskrbe (pri umeščanju ostalih funkcij so uporabljeni deloma drugačni kriteriji): 

 centralnimi območji (ta so del centralnih naselij, najprimernejša območja pa so določena) kot 

težiščna območja za zagotavljanje stanovanjske oskrbe (stanovanjska gradnja se prednostno 

usmerja v centralne kraje in na te lokacije); 

 PROSO (lokacije so določene, koncept pa ni povsem identičen PROSO v ReNSP15–25 – gl. 

uvodna pojasnila); 

 podeželskimi naselji z dopolnilno funkcijo bivanja (lokacije so določene); 

 drugimi podeželskimi naselji (dopusten le lastni razvoj, ki je površinsko omejen). 

Regionalni program ima določen specifičen cilj za dnevni obseg širitev stavbnih zemljišč, ki je vezan 

na omejitev za celotno državo, vendar pa je ta cilj zavezujoče opredeljen samo za najnižji rang naselij. 

Kriteriji za določitev PROSO (Region Hannover, 2016): 

 postajališče tirnega javnega potniškega prometa na razdalji največ 2500 m kar utemeljujejo z 

10 – 15 min oddaljenost s kolesom in 5 min oddaljenost z avtom ter možnostjo sistemov B+R 

in P+R (B = bike); 

 povezanost s centralnim območjem (dostopnost oskrbne infrastrukture, posledično tudi 

povečanje nosilnosti te infrastrukture, kar je tudi sicer pomemben element tega programa); 

 ni možnosti notranjega razvoja oz. gre za naselja z omejitvami v deželnem programu, pri 

čemer so v določenih primerih dodatni kriteriji kot izjeme (prej določena območja, območja v 

Hannovru, kjer povpraševanje presega sicer dokaj veliko ponudbo prostih zemljišč, območja 

integriranega razvoja mest). 
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Tudi Slovenija (gl. med drugim poglavje 2, zlasti razdelek 2.1.4, ki se nanaša na Strategijo razvoja 

prometa) na deklarativni ravni poudarja razvoj javnega potniškega prometa, vendar pa je primerjavi s 

Slovenijo v regiji Hannover veliko močnejši poudarek na tirnem javnem potniškem prometu. Tak 

poudarek izhaja iz višje stopnje razvitosti omrežja in kvalitete storitev na tem področju, kar regiji 

Hannover omogoča, da omejuje razvoj poselitvenega vzorca glede na dostopnost do omrežja. 

Izključujoči kriteriji pri določitvi PROSO (Region Hannover, 2016): 

 nedostopnost (ni tirnega javnega potniškega prometa); 

 prevelike rezerve; 

 pomanjkanje povpraševanja; 

 odsotnost primernih površin (možno je, da ima določen kraj sicer povečane potrebe po 

stanovanjski gradnji, ki pa jih ni možno rešiti na lokaciji – program kot alternativo ponuja 

medobčinsko sodelovanje, t.j. v primerih, ko sta dve občini povezani s tirnim javnim 

potniškim prometom, lahko ena zagotavlja delovna mesta, druga pa stanovanjsko oskrbo). 

Ideja medobčinskega sodelovanja bi bila vsekakor zanimiva tudi za Slovenijo, pri čemer pa bi morala 

biti predhodno spremenjena nekatera temeljna izhodišča financiranja občin, ki v obstoječem sistemu 

spodbujajo tekmovanje med občinami pri določanju stavbnih zemljišč (npr. sistem nadomestil za 

uporabo stavbnega zemljišča). 

Podeželska naselja z dopolnilno funkcijo bivanja so določena glede na izpolnjevanje naslednjih 

kriterijev (vsa morajo imeti osnovno šolo in izpolnjevati vsaj dva dodatna kriterija): 

 osnovna šola (razvoj v naseljih z osnovno šolo se spodbuja tudi z namenov vzdrževanja 

ustreznega zaledja in s tem ohranitve šole na lokaciji); 

 2500 prebivalcev (številka je določena glede na nosilnost podporne infrastrukture, zlasti 

osnovne šole in trgovine z osnovno oskrbo); 

 trgovina z osnovno oskrbo s 300 – 400 m2 (površina naj bi zadoščala za 2500 prebivalcev; 

zagotavljanje osnovne oskrbe je tudi sicer pomemben element programa v smislu pokrivanja 

potreb prebivalcev na lokaciji); 

 postaja tirnega javnega potniškega prometa v oddaljenosti 1500 m; 

 lega na območju razpršene poselitve. 

S stališča usmerjanja razvoja poselitve je poleg minimalnih kriterijev za opredelitev naselja kot nosilca 

razvoja poselitve zanimiv tudi vidik ohranjanja obstoječe opremljenosti z osnovnimi funkcijami v 

posameznih območjih. Namesto racionalizacije oziroma ukinjanja funkcij, kar je bila v Sloveniji v 

zadnjih letih pogosta praksa, regionalni plan poskuša zagotoviti kritično maso prebivalcev za 

ohranitev minimalne opremljenosti. Tak pristop je zanimiv zlasti v kontekstu praznjenja robnih, 

slabše dostopnih območij. 

 

2.2.2. Velika Britanija 

Za Veliko Britanijo so značilne sorazmerno pogoste spremembe prostorske in stanovanjske politike v 

zadnjih desetletjih (Town and Country Planning Act 1990, Planning and Compulsory Purchase Act 

2004, Planning Act 2008, Localism Act 2011 in Housing and Planning Act 2016), ki so po eni strani 

politično motivirane (npr. Localism Act 2011, ki je bil sprejet zaradi predvolilnih obljub nove vlade, da 

bodo lokalne skupnosti dobile več pristojnosti), po drugi pa temeljijo na številnih strokovnih študijah, 

s katerimi so bili utemeljeni zelo raznoliki pristopi k načrtovanju, in so zato še posebej zanimive za 
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analizo. Za potrebe te naloge smo se osredotočili zlasti na ključne korake v razvoju metodološkega 

pristopa k ocenjevanju stanovanjskih potreb. Velika Britanija je posebej zanimiva tudi zato, ker je v 

prostorski in stanovanjski politiki v zadnjem desetletju spremenila odnos do nekaterih rešitev, ki se v 

Sloveniji smatrajo kot ključne za vzdržni prostorski razvoj. Med drugim je praktično ukinila nivo 

regionalnega prostorskega načrtovanja, ki se pri nas pogosto navaja kot rešitev za ustrezno 

usmerjanje prostorskega razvoja in bistveno povečala pristojnosti lokalnih skupnosti (Localism Act 

2011) ter uvedla močne spodbude za povečanje deleža lastniških stanovanj (Housing and Planning 

Act 2016). Pri deležu gospodinjstev, ki so lastniki stanovanj, je sicer potrebno upoštevati, da se Velika 

Britanija uvršča v Evropsko povprečje, medtem ko je Slovenija nad njim (EUROSTAT, 2015c). 

Do preloma tisočletja je bil pristop pri zagotavljanju stanovanjskih kapacitet v Veliki Britaniji 

predvsem demografski – t.j. nove stanovanjske kapacitete so se načrtovale na podlagi demografskih 

projekcij (Cullingworth in Nadin, 2006, str. 218). Pristop je (ne povsem upravičeno) že od 80-ih let 

doživljal močne kritike, ki so se osredotočale zlasti na napake v projekcijah oziroma metodologiji ter 

neustrezno obravnavo vzrokov in posledic demografske rasti. Demografski pristop naj bi zgolj reagiral 

na trende, ki naj bi jih pravzaprav povzročal sam – povečana demografska rast naj bi bila torej 

posledica povečanja obsega razpoložljivih zemljišč za gradnjo in ne obratno – argument, ki so ga 

uporabljali zlasti v regijah z močnimi poselitvenimi pritiski. Ta kritika ne zdrži v celoti (Cullingworth in 

Nadin, 2006, str. 219), je pa kljub temu vodila v iskanje in kasneje vsaj začasno tudi v uvedbo novih 

modelov. Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da so kritike demografskega pristopa zaradi napak v 

projekcijah pogosto politično obarvane ali posledica napačnega razumevanja vloge in pomena 

projekcij. Le-te nikakor ne morejo napovedati prihodnost, lahko pa ocenijo posledice nadaljevanja 

obstoječe politike (Schlömer, 2012, str. 19; gl. tudi razdelek 2.2.2.1.). 

Kot odziv na širše polemike v zvezi z usmerjanjem prostorskega razvoja je bilo v letu 2004 izdelano 

obsežno poročilo z naslovom The Barker Review, ki je predstavljalo premik britanskega načrtovanja 

na tržno podlago, in je bilo izhodišče za naslednjo generacijo prostorskih aktov in politik 

(Cullingworth in Nadin, 2006, str. 221). Izpostavilo je preveliko rast cen nepremičnin (le-ta pa je bila 

med drugim tudi posledica razlike med številom gospodinjstev in precej manjšim številom 

novogradenj) in njihov vpliv na gospodarski razvoj (Cullingworth in Nadin, 2006, str. 221). Povečanje 

obsega novogradenj naj bi zmanjšalo nihanja cen nepremičnin in s tem izboljšalo makroekonomsko 

stabilnost in podpiralo gospodarsko rast, izboljšalo fleksibilnost in učinkovitost gospodarstva z večjo 

mobilnostjo delovne sile ter izboljšalo dostopnost večjega dela gospodinjstev do kvalitetnih stanovanj 

(Cullingworth in Nadin, 2006, str. 221). Med ključnimi ukrepi poročila so bili zlasti (Cullingworth in 

Nadin, 2006, str. 222 in 223): 

 uporabljanje novih tehnik za predvidevanje stanovanjskih potreb z upoštevanjem 

ekonomskih, socioloških ter okoljskih stroškov in koristi; 

 bolj realistično in fleksibilno opredeljevanje zemljišč za gradnjo; 

 določanje razvojnih območij za večjo odzivnost pri povečanju povpraševanja po zemljiščih 

vključno z večjo fleksibilnostjo glede razvoja zelenih pasov okrog mest, 

 priprava zavezujočih lokalnih prostorskih dokumentov. 

Poročilo je sprožilo številne polemike – njegovi nasprotniki so izpostavljali zlasti, da podcenjuje 

političen pomen načrtovanja na lokalni ravni in okoljske vplive predlaganega obsega novih zemljišč za 

gradnjo, precenjuje potrebe ter ne upošteva potencialov notranjega razvoja (Cullingworth in Nadin, 

2006, str. 222). Ključna težava poročila je bila v tem, da ni zadosti upoštevalo trajnostnih vidikov 

prostorskega razvoja, je pa opozorilo na velike težave, ki jih je britanski sistem imel pri zagotavljanju 

zemljišč na lokacijah, kjer so bile potrebe po stanovanjski gradnji največje (Cullingworth in Nadin, 

2006, str. 222 in 223). Problematika kaže na to, da je vse težave prostorskega načrtovanja težko 
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reševati z enim pristopom ali modelom – še tako kompleksna analiza ne more dati odgovora na to, 

kakšen naj bo prostorski razvoj nekega območja, temveč lahko predstavlja le orodje za sprejemanje 

odločitev (prim. Schlömer, 2012, str. 19; gl. tudi razdelek 2.2.2.1.). 

Zanimivo je, so se v enakem obdobju v Veliki Britaniji poleg težav z usmerjanjem prostorskega razvoja 

na lokacijah z največjimi poselitvenimi pritiski pojavile tudi težave s praznjenjem določenih območij, 

zlasti v regijah v severnem delu države (Cullingworth in Nadin, 2006, str. 232). Problematika teh regij 

kaže, da rešitev gospodarskih težav ni zgolj v zagotavljanju razpoložljivih zemljišč za gradnjo, saj je 

večina imela presežek teh zemljišč (Cullingworth in Nadin, 2006, str. 232). Odselitve iz regije zaradi 

izgube delovnih mest in posledičnih sprememb v družbeni strukturi sicer niso povzročile kolapsa 

lokalnega trga, so pa spremenile njegovo strukturo (Cullingworth in Nadin, 2006, str. 232). Presežek 

zemljišč, ki je nastal zaradi precenjevanja potreb in vpliva stanovanjske gradnje na gospodarski razvoj 

ter tekmovanja med lokalnimi skupnostmi (Bramley in Pawson v: Cullingworth in Nadin, 2006, str. 

232), je vodil v presežke zlasti na manj privlačnih lokacijah (Holmans in Simpsons v: Cullingworth in 

Nadin, 2006, str. 232). Problematika teh regij je vodila v uvedbo ukrepov za zmanjšanje obsega 

zemljišč za gradnjo, ki pa so se izkazali kot težavni za implementacijo, ter opredelitev območij 

prenove stanovanjskega trga, na katerih se ukrepi osredotočajo zlasti na spremembo strukture 

razpoložljivih stanovanj (Cullingworth in Nadin, 2006, str. 232 in 233). 

Poročilo The Barker Review je v skupnem močno vplivalo na britanski pristop k opredeljevanju 

območij, na katerih so potrebe za gradnjo stanovanj največje, in je zaznamovalo odmik od 

demografskega k ekonomskemu (tržnemu) pristopu. Še danes tržni pristop, pri katerem je ključen 

koncept zagotavljanja dostopnosti do stanovanj (v finančnem smislu) vsem prebivalcem, predstavlja 

ključni element (demografska komponenta je sekundarnega pomena) načrtovanja na državni ravni in 

je vključen v smernice lokalnim skupnostim za pripravo ocene potreb po stanovanjih (DCLG, 2016), ki 

so predstavljene v naslednjem razdelku. 

 

2.2.2.1. Smernice lokalnim skupnostim za pripravo ocene potreb po stanovanjih 

Lokalne skupnosti za potrebe priprave svojih prostorskih aktov predhodno zagotovijo pripravo 

študije, v kateri ocenijo svoje potrebe po stanovanjski gradnji. Namen študije je (DCLG, 2016, Par. 

002): 

 identificirati bodoče potrebe po stanovanjih vključno z delitvijo po tipu, lastništvu in velikosti; 

 analizirati kvaliteto in lokacijo ponudbe ter oceniti primanjkljaj razpoložljivih zemljišč za 

gradnjo. 

Potrebe vključujejo obseg in strukturo stanovanj vključno z lastništvom, ki bodo na območju 

stanovanjskega trga potrebna v planskem obdobju (DCLG, 2016, Par. 003). 

Ocena potreb naj bi bila objektivna, pripravljena le ob upoštevanju dejstev in nedvoumnih dokazil. Pri 

tem naj se ne bi upoštevale omejitve v prostoru, pri čemer pa je slednje potrebno upoštevati v fazi 

oblikovanja plana (DCLG, 2016, Par. 004). Smernice za oceno potreb predpisujejo splošno 

metodologijo, od katere se lahko odstopa le izjemoma, kar je potrebno posebej utemeljiti (DCLG, 

2016, Par. 005). 

Ocena potreb se pripravi za območje stanovanjskega trga, ki je definirano kot geografsko območje, za 

katerega so značilni povpraševanje gospodinjstev in njihove preference za vse tipe stanovanj in ki 

odražajo ključne funkcionalne povezave med lokacijami bivanja in lokacijami dela (DCLG, 2016, Par. 
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010). Območja stanovanjskega trga se lahko prekrivajo. Območje stanovanjskega trga se določi glede 

na (DCLG, 2016, Par. 011): 

 cene stanovanjskih stavb in spremembe teh cen (razmerje med ponudbo in 

povpraševanjem); 

 vzorce selitev gospodinjstev in iskalne vzorce le-teh (preference, migracije znotraj območja); 

 kontekst (meje območij delovnih migracij, šolski okoliši, gravitacijsko zaledje trgovin). 

Izhodišče za pripravo ocen so projekcije gospodinjstev, ki jih pripravlja DCLG, te pa izhajajo iz 

projekcij nacionalnega statističnega urada ob upoštevanju reprezentativnih deležev posameznih 

tipov gospodinjstev (DCLG, 2016, Par. 015). Projekcije so pripravljene na podlagi preteklih trendov in 

jih je možno prilagoditi glede na specifične značilnosti lokacije – npr. upoštevati preteklo 

pomanjkanje površin za gradnjo (DCLG, 2016, Par. 015). Vprašljivo je ali je tako prilagajanje povsem 

korektno, saj naj projekcije ne bi bile namenjene predvidevanju prihodnosti pač pa zgolj ilustraciji 

trendov ob ohranjanju obstoječih politik (prim. Schlömer, 2012, str. 19). Upoštevajo se tudi drugi 

faktorji, ki bolj eksaktno odražajo pomanjkanje razpoložljivih zemljišč za gradnjo (cena). 

Upoštevati je potrebno tudi predvidene spremembe števila delovnih mest glede na pretekle trende 

ali gospodarske napovedi. Predpostavke, ki vplivajo na sosednja območja, je treba uskladiti s 

tangiranimi lokalnimi skupnostmi (DCLG, 2016, Par. 018). Podobno kot pri regiji Hannover (gl. 

razdelek 2.2.1.2.) je tudi tu izpostavljena pomembnost povezovanja preko administrativnih meja, pri 

čemer pa je bolj kot razvojna komponenta izpostavljena problematika precenjevanja potreb. 

Izhodiščna ocena, pripravljena na podlagi projekcije gospodinjstev, se prilagodi glede na značilnosti 

trga. Upoštevajo se zlasti (DCLG, 2016, Par. 019): 

 cene zemljišč, 

 cene stavb, 

 višina najemnin, 

 dostopnost (primerjava cen z zmožnostjo plačila – oboje spodnja četrtina), 

 hitrost razvoja (nova zemljišča za gradnjo, izdana gradbena dovoljenja, realizacija), 

 prenaseljenost (prenaseljenost, prikrita gospodinjstva, več gospodinjstev, brezdomci in 

začasne bivalne enote kažejo na neustrezno izpolnjene potrebe). 

Za posamezne kazalnike je potrebno narediti ustrezne primerjave – npr. primerjave z dolgoročnimi 

trendi (absolutne vrednosti in spremembe) na območju stanovanjskega trga in znotraj demografske 

skupine ter glede na nacionalne trende (DCLG, 2016, Par. 020). Zlasti analize na mikroravni (npr. na 

nivoju posamezne lokalne skupnosti) morajo biti usklajene z rezultati višjih ravni, saj je možnost 

napak pri manjšem vzorcu podatkov precej večja. To je še posebej pomembno v primeru močno 

razdrobljenih in raznolikih administrativnih enot (najmanjši občini v Sloveniji imata manj kot 500 

prebivalcev). 

Oceno celotnih potreb po stanovanjski gradnji je potrebno ustrezno strukturirati glede na različne 

velikosti in tipe gospodinjstev. Upoštevati je potrebno zlasti (DCLG, 2016, Par. 021): 

 starostno strukturo prebivalstva, 

 tipe gospodinjstev glede na velikost in starost oz. družinske vezi, 

 velikost (sobe) in površino stanovanj, 

 lastniško strukturo. 

Pomembni so zlasti naslednji segmenti trga (DCLG, 2016, Par. 021): 
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 zasebni najemni sektor, 

 samograditelji oz. gradnja po meri, 

 stanovanja za družine (družine so izjemno pomembna ciljna skupina v lokalnih strategijah – 

gl. razdelek 2.2.2.2.), 

 stanovanja za starejše (nad 65 let – največ novih gospodinjstev naj bi bilo iz te skupine), 

 stanovanja za gospodinjstva s posebnimi potrebami, 

 študentska stanovanja. 

Upoštevati je potrebno tudi segment socialnih stanovanj, ki vključuje naslednje ciljne skupine (DCLG, 

2016, Par. 023).: 

 brezdomce in ogrožene (previsoki stanovanjski stroški glede na dohodek), 

 gospodinjstva v prenaseljenih stanovanjih, 

 gospodinjstva s posebnimi potrebami, 

 gospodinjstva v neustreznih stanovanjih (npr. brez kopalnice ali kuhinje, slabo vzdrževana 

stanovanja ipd.), 

 gospodinjstva s posebnimi socialnimi potrebami (npr. ogrožene matere). 

Obstoječi primanjkljaj socialnih stanovanj se določi glede na pretekle trende in oceno (DCLG, 2016, 

Par. 024): 

 števila gospodinjstev brez doma, 

 števila gospodinjstev v začasnih bivališčih, 

 števila gospodinjstev v prenaseljenih stanovanjih, 

 števila prikritih gospodinjstev, 

 števila obstoječih socialnih najemnikov v neustreznih stanovanjih, 

 števila gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti obstoječih stanovanjskih stroškov. 

Nove potrebe po socialnih stanovanjih se oceni s projekcijo gospodinjstev v spodnji četrtini glede na 

dohodek in stanovanjske stroške (DCLG, 2016, Par. 025). Pristop k analizi potreb je v podrobnostih 

preveč kompleksen za slovenske razmere, ker že na državni, kaj šele na lokalni ravni, ne razpolagamo 

z dovolj podrobnimi podatki, ki bi se kontinuirano zbirali skozi daljše časovno obdobje, so pa zanimiva 

uporabljena izhodišča in predpostavke. 

Obstoječe kapacitete socialnih stanovanj se izračunajo glede na (DCLG, 2016, Par. 026): 

 število socialnih stanovanj, ki se bodo izpraznila, 

 presežne kapacitete (prazna stanovanja), 

 načrtovana socialna stanovanja, 

 stanovanja, predvidena za opustitev. 

Verjetni ponovni najemi se izračunajo glede na značilnosti predhodnega triletnega obdobja (DCLG, 

2016, Par. 027). 

Preveriti je potrebno obstoječe kapacitete in ugotoviti ali ustrezajo bodočim potrebam (DCLG, 2016, 

Par. 028). 

Celotne potrebe je potrebno preračunati na letne potrebe in oceniti, kako jih je možno zagotavljati v 

sklopu načrtovanih mešanih in socialnih sosesk glede na predvidene deleže (DCLG, 2016, Par. 029). V 

kolikor potreb ni možno doseči, je potrebno razmisliti o povečanju števila načrtovanih stanovanj. 
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Ocene naj bi se preverjale v obliki monitoringa vsakih 5 let, dopolnjevale pa sproti glede na 

kratkoročne spremembe stanovanjskih kapacitet in trga (DCLG, 2016, Par. 036). Spremljanje 

realizacije predvidenih ukrepov in pristopov je na deklarativni ravni opredeljeno tudi v Sloveniji, 

vendar se sistematično deloma izvaja šele v zadnjih letih. 

 

2.2.2.2. Primer določitve PROSO v lokalnih skupnostih Bracknell Forest, Bradford in Manchester 

Bracknell Forest, Bradford in Manchester imajo sprejete strategije razvoja (t.i. core strategy), ki so 

bile pripravljane v različnih časovnih presekih vendar so si v osnovnem pristopu in ključnih izhodiščih 

dokaj sorodne. Kažejo na to, da je Velika Britanija kljub velikim posegom v krovno zakonodajo, v njej 

ves čas ohranjala temeljne postulate trajnostnega razvoja. So pa vse tri strategije iz obdobja po 

premiku strokovnih izhodišč načrtovanja stanovanjske oskrbe v večjo tržno naravnanost, se pravi po 

uveljavitvi ključnih konceptov, opredeljenih v poročilu The Barker Review. 

Podlaga za opredelitev strategij razvoja so demografske projekcije, ocene stanovanjskih potreb, 

ocene stanovanjskega trga in ocene razpoložljivosti zemljišč za gradnjo. Vse tri lokacije imajo 

predvideno rast števila gospodinjstev in potrebujejo povečan obseg zemljišč za stanovanjsko gradnjo. 

Ključna izhodišča, ki so si v vseh treh strategijah sorodna in so pretežno posledica državnih politik: 

 prednostna obravnava notranjega razvoja; 

 faznost zagotavljanja stanovanjskih kapacitet – opredeljen je časovni okvir realizacije s 

kvantificiranimi cilji (število zgrajenih stanovanj) za posamezno fazo, ki pa ima določeno mero 

fleksibilnosti; 

 upoštevanje sistema središč; 

 enaki življenjski pogoji za vse (obravnavane so različne demografske skupine, praviloma gre 

za ranljivejše populacije – zanimivo je, da imajo vse strategije med drugim opredeljene 

lokacije za namestitev potujočih populacij); 

 mešane soseske (mešanje programov, mešanje različnih tipov stanovanj/gospodinjstev, 

socialna stanovanja) 

 segmenti trga, ki so posebej obravnavani: 

o družine, 

o starejši, 

o socialna stanovanja; 

 strukturiranje gostote poselitve glede na lokacijo; 

 podobno kot pri regiji Hannover se v vseh treh primerih pojavlja tudi načrtovanje z vidika 

zagotavljanja vzdržnosti obstoječe infrastrukture (npr. šol). 

Posebnost pristopa se kaže zlasti v strukturiranju območij glede na cilje populacije, kar ni omejeno 

zgolj na ekonomske značilnosti, temveč so upoštevane tudi (druge) potrebe prebivalcev. Za razliko od 

Slovenije je v vseh omenjenih strategijah npr. neposredno naslovljena tudi problematika potujočih 

populacij (težave z zagotavljanjem stanovanjskih kapacitet za Rome v Sloveniji so bile izpostavljene 

tudi na zaključnem posvetu v sklopu tega projekta). 

Zanimive posebnosti strategije za Bracknell Forest (Bracknell Forest Council, 2008): 

 Bracknell Forest je definiran kot novo mesto, kar izhaja iz posebne državne politike; 

 določena obveza, da je potrebno pri novih območjih stanovanjske gradnje narediti oceno 

prometnih vplivov in iz tega izhajajočih ukrepov; 

 opredeljeni dve večji lokaciji, namenjeni razvoju; 
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 poudarek na družinah kot glavni ciljni skupini. 

Zanimive posebnosti strategije za Bradford (City of Bradford MDC, 2014): 

 transport ne predstavlja faktorja pri določitvi območij razvoja (vse različice so namreč imele 

velik vpliv na prometno omrežje in so zahtevale večje investicije); 

 določeni minimalni standardi za velikost stanovanj glede na število prebivalcev oz. sob. 

Zanimive posebnosti strategije za Manchester (Manchester City Council, 2012): 

 močen poudarek na družinah kot glavni ciljni skupini stanovanjske politike, pri čemer je 

izpostavljeno, da so družine pomembne tudi kot večji in dolgotrajnejši uporabniki 

izobraževalne in druge infrastrukture in prispevajo k zagotavljanju njene vzdržnosti; 

 Manchester zelo podrobno obravnava problematiko študentske populacije – pretirana 

gostota le-te na posamezni lokaciji ni zaželena; 

 Manchester prav tako podrobno obravnava starejšo populacijo, pri čemer pa se osredotoča 

na zagotavljanje manjših stanovanj za obstoječo populacijo, ki živi v hišah z neprofitno 

najemnino, na obstoječih lokacijah; 

 Manchester ima opredeljene dodatne kriterije za območja razvoja, ki so vezani na dostopnost 

trgovin in drugih storitev (bližina centrov ali linij JPP, pri čemer so kot bližnje smatrane 

lokacije oddaljene največ 300 m od meje centra oz. postajališča JPP z zadostno frekvenco) 

 Manchester ima eno strateško opredeljeno lokacijo za stanovanjsko gradnjo vzhodno in 

severno od mestnega jedra. Lokacija je namenjena večjim območjem razvoja, pri čemer je 

poudarek na srednjih gostotah pozidave z dodatnim zgoščanjem na površinah neposredno ob 

centru. Poseben poudarek je tudi na zagotavljanju stanovanj za družine z otroki. Na območju 

je potrebno predvideti izboljšave okolja, trajnost sosesk pa zagotavljati z izgradnjo 

spremljajoče infrastrukture. Predvidena je tudi možnost obravnave stanovanjske gradnje kot 

podpore razvoju delovnih mest. 

 

2.2.3. Teoretični modeli 

Poleg številnih aplikacij modelov na nivoju različnih administrativnih enot, so z uveljavitvijo GIS kot 

glavnega digitalnega orodja pri prostorskem načrtovanju čedalje bolj pogosti tudi teoretični primeri 

modeliranja, ki poskušajo problematiko različnih projekcij reševati primarno z uporabo znanstvenih 

metod. V nadaljevanju povzemamo nekaj ključnih izhodišč, ki so bila pripravljena v sklopu projekta 

Sustaincity in se nanašajo na značilnosti gospodinjstev, lokacij in nepremičninskih trgov v kontekstu 

modeliranja rabe prostora (Hurturbia idr., 2010). 

Odločitve gospodinjstev za selitev se v grobem delijo na prisilne (konec najema, deložacija, rušitev...) 

in prostovoljne, te pa na prilagoditvene (nezadovoljstvo z obstoječim stanovanjem in/ali lokacijo) in 

inducirane (sprememba zaposlitvenega statusa, sprememba statusa gospodinjstva). Pri selitvah se 

gospodinjstva odločajo glede na svoje značilnosti, značilnosti stanovanjskih enot in značilnosti 

lokacije. Pomembna komponenta pri tem je cena v odnosu do kupne moči (gospodinjstva v Evropi in 

Ameriki za stanovanja mesečno zapravijo med 20 in 30 % dohodka). Stanovanjska mobilnost je 

močno povezana z življenjskimi obdobji (Hurturbia idr., 2010, str. 3). 

Ključni faktorji pri odločitvah so (Hurturbia idr., 2010): 

 značilnosti gospodinjstva (dohodek, velikost, število otrok, zakonski status, starost, spol, 

etnična skupina, število delovno aktivnih članov, izobrazba, trenuten status lastništva, število 

avtomobilov, uporaba mesečne vozovnice za javni promet), 
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 značilnosti stanovanja (tip stavbe, velikost, število sob in kopalnic, starost stavbe, kvaliteta 

arhitekture, cena, tip lastništva, trajnost stavbe) 

  lokacija – namenska raba (prisotnost trgovskih, storitvenih in izobraževalnih ustanov ter 

industrije oz. delovnih mest, javna infrastruktura – zlasti zelene površine, ambient in okolje) 

 lokacija – socioekonomske značilnosti (povprečen dohodek soseske, narodnostna struktura, 

varnost, domačnost oz. bližina družine in prijateljev) 

 lokacija – transport (dostopnost in privlačnost, značilnosti premikov – ne samo delovnih 

migracij, prometno omrežje in infrastruktura). 

Primerjava Evrope in ZDA (Hurturbia idr., 2010, str. 16). kaže, da so v Evropi gospodinjstva manjša, 
cene zemljišč višje (posledično višji tudi delež dohodka, ki ga gospodinjstvo mora nameniti 
stanovanju), razpoložljivost zemljišč manjša, delež prebivalcev v večstanovanjskih stavbah večji (višje 
gostote poselitve). 
 
Starost stavbe v Evropi ni bistvena oziroma lahko celo prispeva k višji ceni (Hurturbia idr., 2010, str. 
16). Zaradi višje gostote pozidave je v Evropi pomembnejša kvaliteta soseske, dostopnost storitev 
oziroma bivalno okolje (Hurturbia idr., 2010, str. 16). 
 
Pomen javnega prometa pri odločanju je odvisen od njegove kvalitete (v ZDA na splošno precej 
manjši). Pri povečanem deležu uporabe avtomobila se veča pomen parkirnih mest (Hurturbia idr., 
2010, str. 16). 
 
Vladne politike imajo v Evropi pomemben vpliv na trg stanovanj (Hurturbia idr., 2010, str. 18 – 21). 
Politike z vplivi so zlasti planska regulacija (namenska raba, gostota oz. izkoriščenost, oblikovne 
zahteve), stanovanjska politika (tipi lastništva, razmerje med tipi najemniških stanovanj, socialna 
stanovanja, zasedenost stanovanj, višina najemnin) in trajnostna politika (globalno in lokalno okolje).  
 
Nekatere države dejansko beležijo povišanje najemne populacije in (celo meddržavnih) selitev pri 
starejših, ki živijo sami (Hurturbia idr., 2010). Vprašljivo je ali je to faktor tudi v Sloveniji glede na to, 
da je delež lastnikov med starejšo populacijo izjemno visok. 
 
Bližina socialne mreže (družina, prijatelji) je v nekaterih državah (npr. Francija) pomemben faktor pri 
izbiri lokacije bivanja (Hurturbia idr., 2010). 
 
Skoraj univerzalna je tendenca mladih družin (z otroki), da se selijo iz mest – pogosto se to 
interpretira kot želja, da bi otroci odraščali v hiši z vrtom. Za to populacijo je izjemno pomembna tudi 
bližina (kvalitetnih) vzgojnoizobraževalnih ustanov (Hurturbia idr., 2010, str. 16). 
 

2.2.4. Izhodišča javnih stanovanjskih skladov 

Javni stanovanjski skladi, zlasti SSRS so glavni izvajalci državne stanovanjske politike in so eden 

ključnih akterjev na področju organizirane stanovanjske gradnje ter najemnega trga. Čeprav 

investirajo v širok nabor projektov, se povprečna velikost novogradenj giblje okrog 50 stanovanj. 

SSRS zaenkrat izvaja Poslovno politiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije javnega sklada za 

obdobje 2012 – 2016, pri čemer le-ta deloma že upošteva izhodišča ReNSP15–25. JSS MOL skupaj z 

MOL na podlagi ReNSP15–25 pripravlja stanovanjski program za leti 2017 in 2018. Praktične izkušnje 

obeh skladov so bile dodatno osvetljene na delovnih sestankih v sklopu tega projekta. Sklada sta 

skupaj s še nekaterimi javnimi skladi ter organizacijami, ki se ukvarjajo z oddajanjem in prodajo 

stanovanj, sodelovala tudi na prvem javnem posvetu in tematskih delavnicah. 



str. 35 
 

SSRS pri delovanju izhaja iz treh za potencialne kupce oziroma najemnike stanovanj 

najpomembnejših dejavnikov: lokacija, cena in zaupanje v prodajalca. SSRS zato investira v odkup ali 

gradnjo stanovanj (razvoj lastnih zemljišč) za prodajo in najemniška stanovanja na podlagi internih 

meril, ki temeljijo na dejanskih potrebah in v grobem zajemajo 2 skupini: lokacijske značilnosti 

(razvitost infrastrukture, opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi značilne vsaj za 

lokalna središča, bližina industrije ali drugih gospodarskih dejavnosti, ki generirajo zaposlitvene 

možnosti) ter demografske značilnosti (rodnost, trend naraščanja števila prebivalcev). Tako SSRS kot 

JSS MOL sta izpostavila ceno zemljišč v povezavi z lastništvom (na zemljiščih v javni lasti je investicije 

praviloma možno realizirali hitreje in z manj stroški) in komunalno opremljenost (večje investicije v 

GJI bistveno podaljšajo in podražijo projekt) kot ključna dejavnika, ki vplivata na smotrnost 

investicije. 

Pri opredelitvi območij, primernih za investiranje, upoštevajo javno dostopne podatke o razvoju trga 

nepremičnin (povpraševanje po najemu), zaradi pomanjkljivosti javno dostopnih podatkov pa 

podrobnejše podatke zbirajo tudi z anketami oziroma naročajo posebne raziskave o razmerah na trgu 

nepremičnin. Med drugim redno izvajajo ankete po občinah glede potreb po javnih najemniških, 

predvsem neprofitnih stanovanjih, pri čemer je zanimivo, da tako pridobljeni podatki pogosto 

odstopajo od podatkov, ki jih občine sporočajo pristojnemu ministrstvu (gl. MOP, 2015b). Njihove 

izkušnje kažejo, da so največje potrebe po stanovanjih v Ljubljani, Celju, Mariboru, Velenju in Kopru. 

SSRS kot pomemben institucionalni igralec na trgu nepremičnin in gradnje stanovanjskih sosesk za 

prodajo ali oddajo v najem v zadnjih 10 letih ni investiral izključno v mesta in druga mestna naselja 

ampak tudi v suburbano zaledje velikih mest. 

Ena od večjih investicij SSRS je bil tudi nakup 186 stanovanj v Borovnici v leta 2011 zgrajeni soseski 

»Ob potoku«. Investitor gradnje je bil Orbital (hčerinska družba gradbinca Kraški zidar). V 

stanovanjski soseski, zgrajeni ob robu naselja ob potoku Borovniščica in v neposredni bližini 

železniške postaje, so 103 štirisobna in 45 enosobnih stanovanj, primerna predvsem za mlade 

družine.  

Ključna prednost soseske je lega v neposredni bližini železniške postaje Borovnica s kakovostnimi 

povezavami do Ljubljane. Z njo je mogoče doseči središče Ljubljane v približno 20 minutah (potniški 

vlak) oziroma manj (vlaki višjega ranga). V bližini so osnovne storitvene dejavnosti splošnega in 

splošnega gospodarskega pomena (radij 200 m): vrtec, devetletna osnovna šola, trgovine z osnovno 

preskrbo, zdravstveni dom, lekarna, bencinski servis (Borovnica 1, 2016; Borovnica 2, 2016; 

Borovnica 3, 2016).  

Analiza trženja stanovanj v soseski in javnega diskurza (Borovnica 1, 2016; Borovnica 2, 2016; 

Borovnica 3, 2016) je pokazala, da najemni trg pričakuje manjša in opremljena stanovanja, poleg tega 

je v nasprotju z dostopnostjo do železnice dostop do Ljubljane po cesti in z avtobusom relativno 

omejen, prebivalci pa bi si želeli tudi oskrbnih dejavnosti značilnih za višje ravni centralnih naselij.  

 

2.3. Izhodišča javnih posvetov 

Na prvem posvetu, ki je potekal 20. 9. 2016 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, so bili predstavljeni 

rezultati prve faze projekta, ki se je ukvarjala z opredelitvijo metodoloških izhodišč s kriteriji za 

določitev PROSO. Cilj posveta pa je bila preveritev predlagane metodologije in kriterijev. 
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Posveta se je udeležilo več kot 40 predstavnikov ministrstev, občin, javnih stanovanjskih skladov, 

organizacij, ki se ukvarjajo z oddajanjem in prodajo stanovanj, ter raziskovalnih in izobraževalnih 

institucij. 

V okviru posveta so bile izvedene delavnice v treh skupinah, od katerih se je vsaka osredotočila na 

eno izmed ključnih skupin kriterijev in možnih kazalnikov iz predlaganega modela določitve PROSO: 

 Delavnica 1: Demografski kriteriji in kriteriji stanovanjskega trga 

 Delavnica 2: Lokacijski kriteriji na regionalni ravni 

 Delavnica 3: Lokacijski kriteriji na urbanistični ravni 

Razprava na delavnicah je bila široka in se je poleg ožjih ciljev projekta dotaknila tudi številnih drugih 

problematik, povezanih s področjem stanovanjske oskrbe in prostorskega razvoja Slovenije. V vseh 

treh skupinah je bil poudarjen pomen sočasnega izvajanja ukrepov na več področjih, pri čemer so bili 

izpostavljeni zlasti podporni finančni in drugi mehanizmi, potrebni za oživitev najemnega trga 

(stroškovne najemnine, vključitev večjega deleža obstoječih stanovanj v najemni trg, ureditev etažne 

lastnine ipd.) ter ukrepi zemljiške politike (spodbujanje prenove in notranjega razvoja, zemljišča v 

javni lasti ipd.). Slednji so posebej pomembni v luči prenove prostorske zakonodaje, ki je trenutno v 

teku. 

Vse tri skupine so izpostavile pomen gospodarskega potenciala območja (delovnih mest) kot 

ključnega kriterija za določitev PROSO. Predlagano je bilo, da se ta kriterij umesti v prvo stopnjo 

modela določitve PROSO vzporedno z demografskimi kriteriji oziroma namesto njih. Prva skupina je 

pri tem posebej izpostavila, da mora določitev PROSO upoštevati specifične zahteve javnega (za 

razliko od zasebnega) stanovanjskega trga, ki ne sme zgolj slediti povpraševanju, ampak mora tvorno 

prispevati k razvoju države nasploh. 

Model določitve PROSO, predlagan v prvi fazi projekta, je že upošteval pomen gospodarskega 

potenciala (delovnih mest), vendar šele v drugem koraku v sklopu lokacijskih kriterijev na regionalni 

ravni. Povezanost PROSO z lokacijo delovnih mest je eden izmed bistvenih poudarkov ReNSP15–25, 

tudi brez tega pa je gospodarski potencial neločljivo povezan s prostorskim razvojnim potencialom. 

Dilema pri vključevanju gospodarskega potenciala v model določitve PROSO se nanaša predvsem na 

možnost izračuna konkretnih potreb po stanovanjih, ki iz njega izhajajo. Tudi na delavnicah je bil 

izpostavljen pomislek, da bi se PROSO avtomatsko določala na lokacijah z večjim gospodarskim 

potencialom. Nekateri udeleženci so bili mnenja, da bi se PROSO morala na lokacijo umeščati šele po 

vzpostavitvi delovnih mest. Težava takega pristopa je v tem, da zgolj reagira na potrebe oziroma 

probleme po njihovem nastanku brez vnaprejšnjega načrtovanja potreb. 

ReNSP15–25 močno poudarja pomen umeščanja PROSO na lokaciji delovnih mest. Hkrati je naročnik 

v svojih izhodiščih izpostavil, da je končni cilj projekta predvsem oblikovanje ustrezne metodologije in 

ne iskanje konkretnih lokacij. Model določitve PROSO je bil zato korigiran tako, da je bil sklop 

kriterijev, ki se nanašajo na gospodarski razvoj, premaknjen (ločen od lokacijskih kriterijev na 

regionalni ravni) v prvi korak modela. V korigiranem modelu se obravnava enakovredno s sklopom 

demografskih kriterijev in kriterijev stanovanjskega trga. 

V kontekstu gospodarskega potenciala območja je bil v vseh treh skupinah kot izjemno pomemben 

vrednoten lokacijski kriterij vezan na dostopnost (doseg dnevne mobilnosti) tudi v povezavi z 

modelom policentričnega sistema prostorskega razvoja oziroma kriterijem opremljenosti s storitvami 

splošnega pomena. Pri tem je bila izpostavljena dilema ali naj umestitev PROSO (oziroma še bolj 

policentrični sistem središč nasploh) podpira predvsem razvojno vitalna območja ali naj služi tudi kot 

neke vrste korekcijski mehanizem na demografsko oziroma razvojno ogroženih območjih. 



str. 37 
 

Kriterij dostopnosti je bil vgrajen tako v lokacijske kriterije regionalni kot tudi v usmeritve in 

priporočila na lokalni ravni. PROSO kot taka verjetno ne morejo delovati kot korekcijski mehanizem 

na demografsko oziroma razvojno ogroženih območjih, niti to ni njihov namen. To vlogo ima lahko 

predvsem ohranjanje in razvoj dejavnosti ter podporne infrastrukture. PROSO v tem kontekstu lahko 

služijo le sekundarno, v primeru, da bi se kljub demografski ogroženosti na določeni lokaciji kazal 

izrazit primanjkljaj stanovanj določenega tipa (npr. stanovanj za socialno ogrožene skupine). 

V prvi skupini je bil izpostavljen časovni kontekst ReNSP15–25. Dolgoročne spremembe naj bi 

zahtevale nekoliko širši časoven okvir (15 – 20 let), načrtovanje PROSO pa naj bi se osredotočalo tudi 

na potrebe različnih demografskih skupin v različnih časovnih obdobjih s poudarkom na mladih. 

Model določitve PROSO, opredeljen v prvi fazi projekta, je ob upoštevanju izhodišč ReNSP15–25 ter 

strokovne literature, kot ključno ciljno skupino uporabnikov javnih najemnih stanovanj že opredelil 

mlade med 20 in 35 letom. Sama metodologija določitve PROSO sicer ni neposredno vezana na 

časovni kontekst ReNSP15–25, ga pa mora upoštevati vsaj v kontekstu doseganja zastavljenih ciljev, 

ki so vsi vezani na leto 2025. 

V prvih dveh skupinah je potekala intenzivna razprava o pomenu povpraševanja po stanovanjih z 

neprofitno najemnino kot pokazatelju potreb po javnih najemnih stanovanjih. Medtem ko je bila 

druga skupina mnenja, da gre za pomemben kriterij, so bila mnenja v prvi skupini deljena. Močno so 

bili poudarjeni nekateri problemi starega sistema neprofitnih najemnin (nizke neprofitne najemnine, 

blagi kriteriji za pridobitev tovrstne najemnine itn.), zaradi katerih naj bi bilo predvsem v Ljubljani 

izkazano povpraševanje bistveno večje od dejanskih potreb. Hkrati so nekateri udeleženci delavnice 

poudarjali, da povpraševanje ni nujno povezano z višino najemnine (iskana so tudi stanovanja s tržno 

najemnino), nekateri pa tudi, da je kljub izpostavljeni problematiki sistema neprofitnih najemnin še 

vedno veliko socialno ogroženih, ki nimajo ustreznega stanovanja. 

Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih je vsekakor kazalnik, ki je najbolj tesno povezan s socialnim 

vidikom PROSO. Ključna težava z vidika modela določitve PROSO se kaže predvsem v dostopnosti 

podatkov, saj ni centralne baze, ki bi združevala podatke vseh občin. Podatke sicer zbira SSRS v 

sklopu izvajanja rednih letnih anketiranj med občinami, vendar jih javno objavlja le v agregirani obliki 

po regijah in mestnih občinah. Ker gre za pomemben pokazatelj povpraševanja po javnih najemnih 

stanovanjih, so bili podatki SSRS uporabljeni v dopolnjenem modelu, v nadaljnjih fazah pa bo 

potrebno preučiti možnost sistematičnega zbiranja ustreznih podatkov. 

Druga in tretja skupina sta kot pomemben lokacijski kriterij izpostavili različne vidike racionalne rabe 

prostora, zlasti aktiviranje obstoječih zemljišč za gradnjo, zgoščanje obstoječih urbanih območij z 

namenom oblikovanja kompaktnih in funkcionalnih območij in struktur ter opremljenost z 

(gospodarsko javno) infrastrukturo, v zvezi s tem pa tudi razmerje (okoljsko in ekonomsko 

učinkovitost) med optimizacijo rabe obstoječe in gradnjo nove infrastrukture. 

Vidiki racionalne rabe prostora so bili že v predlaganem modelu vključeni v lokacijske kriterije tako na 

regionalni kot na lokalni ravni. Na podlagi delavnic pa tudi sestankov z naročnikom in Stanovanjskim 

skladom RS se na lokalni ravni predlagane usmeritve dopolni tako, da se večji poudarek nameni 

urbani ekonomiki (stroškovna učinkovitost zlasti v kontekstu razpoložljivosti in cenovne dostopnosti 

zemljišč ter možnosti priključevanja na obstoječo GJI). 

Ti dve skupini sta se v razpravi dotaknili tudi ranljivosti (občutljivosti prostora in okolja za poškodbe in 

neželene spremembe) oziroma variantno privlačnosti (preferenčne lokacije za poselitev) prostora kot 

enega izmed možnih lokacijskih kriterijev. 
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Privlačnost, v manjši meri pa tudi ranljivost prostora se posredno izkazuje že v osnovnih sklopih 

kriterijev kot eden izmed dejavnikov preferenčnih lokacijskih odločitev gospodinjstev in podjetij. 

Privlačnost in ranljivost prostora je z vidika modela določitve PROSO sicer možno obravnavati 

predvsem na urbanistični ravni, kamor sta tudi vključeni. 

Eden izmed bistvenih zaključkov razprave v tretji skupini je bila ugotovitev, da so predlagani lokacijski 

kriteriji in kazalniki na lokalni ravni sicer pomembni za umeščanje PROSO, vendar jih je treba v 

obravnavo vključiti že na regionalni ravni. Podrobnejši urbanistični kriteriji pa naj bi služili predvsem 

kot priporočila in usmeritve za nadaljnje načrtovanje PROSO, torej za načrtovanje na projektni ravni. 

Vse tri skupine so skozi celotno razpravo poudarjale pomen sistemskega pristopa k določitvi PROSO, 

pri čemer je bil pri prvi skupini večji poudarek na vlogi države kot nosilca načrtovanja, medtem ko sta 

drugi dve skupini izpostavljali zlasti medobčinsko (regionalno) sodelovanje (rezervacija zemljišč, 

dogovor o specializaciji v bivanjsko funkcijo oziroma proizvodno, ipd.). 

Opredelitev (najnižje) enote obravnave je ena izmed temeljnih dilem projekta. Ker je bil v 

usklajevanjih z naročnikom poudarjen predvsem pomen priprave ustreznih metodoloških izhodišč za 

nadaljnje prostorsko umeščanje PROSO, je model določitve PROSO vsekakor smiselno ločiti na dva 

nivoja – določitev PROSO na regionalni in lokalni ravni, ki predstavljata izhodišče za načrtovanje na 

različnih ravneh. 

Na zaključnem posvetu, ki je potekal 16. 11. 2016 na Filozofski fakulteti v Ljubljani so bili 

predstavljeni rezultati druge faze projekta, ki se je ukvarjala z opredelitvijo in aplikacijo končnih 

modelov za določitev PROSO na regionalni in lokalni ravni. Posvet je bil namenjen razpravi o 

predlaganih modelih in rezultatih. 

Posveta se je udeležilo okvirno 30 predstavnikov ministrstev, občin, javnih stanovanjskih skladov, 

organizacij, ki se ukvarjajo z oddajanjem in prodajo stanovanj, ter raziskovalnih in izobraževalnih 

institucij. 

Podobno kot na prvem posvetu je bila tudi tu razprava zelo široka in je segala vse od kvalitete 

javnega potniškega prometa v Sloveniji do reševanja problematike romskih naselij. Na posvetu je bilo 

podanih nekaj pripomb na temo izbora kazalnikov v sklopu demografskih kriterijev in kriterijev 

stanovanjskega trga. Izpostavljeno je bilo, da bi se moral kriterij strukture prebivalcev osredotočati 

primarno na starost, saj naj bi druge opredeljene (zlasti izobrazbene in premoženjske) značilnosti 

potencialnih najemnikov premočno favorizirale manj ogrožene populacije. 

V prvotnem modelu je bila v sklopu kriterija strukture prebivalcev upoštevana le starostna struktura, 

vendar so izračuni kazalnikov kazali na minimalne razlike med različnimi območji. V nadaljnjih fazah 

so bile zato preverjene številne različice, od katerih pa se nobena ni izkazala za optimalno – izbrana je 

bila najbolj reprezentatitvna. Na podlagi posveta so bili izvedeni manjši popravki in dodatne 

preveritve izbranih kazalnikov, predvsem različic, ki zajemajo nekoliko širši vzorec populacije in s tem 

kažejo večje razlike med posameznimi območji. V končnem modelu sta v sklopu kriterija strukture 

prebivalcev vključena kazalnika delež prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let in rast števila 

prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let. 

Na posvetu je bila izpostavljena tudi problematika uporabljenih podatkov v sklopu kazalnika 

dostopnosti stanovanj. Predlagano je bilo, da se namesto cene stavbnih zemljišč uporabi ocenjene 

podatke o najemninah (Banka Slovenije, priznane tržne najemnine), namesto bruto povprečne plače 

pa neto povprečna plača oziroma razpoložljivi dohodek gospodinjstva. 
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Glede na izhodišča za opredelitev modela za določitev PROSO (gl. zlasti razdelek 2.2.) bi optimalen 

kazalnik za kriterij dostopnosti stanovanj predstavljalo razmerje med povprečno višino stanovanjske 

najemnine oziroma vseh stroškov najema stanovanja in razpoložljivim dohodkom gospodinjstva. 

Podatek o razpoložljivem dohodku gospodinjstva se ne vodi za nivo občine, ki je obravnavan v 

modelu določitve PROSO, zato je bil namesto njega izbran podatek o povprečni plači. Glede na 

izhodišča posveta se bruto plača v kazalniku nadomesti z neto plačo kot boljši pokazatelj finančnih 

zmožnosti prebivalstva. Podatki o najemninah se v sklopu ETN vodijo za dovolj podroben nivo, vendar 

pa je njihov zajem preozek, kar vodi do anomalij zlasti pri manjših občinah, pri katerih prijav 

najemnih poslov ni ali pa so zelo redke. V modelu se zato ohranja podatek o povprečni ceni zemljišč, 

ki se prav tako vodi v ETN, vendar pa je zajem pri njem precej širši in s tem omogoča lažjo primerjavo 

med občinami. 

 

2.4. Oris stanja prostora v Sloveniji v kontekstu PROSO 

Eden od ključnih elementov pri opredelitvi PROSO je demografski faktor, saj spreminjanje števila 

prebivalcev in značilnosti prebivalcev, kot so starostna struktura, selitve prebivalcev in njihova 

geografska razporeditev ter spremembe v velikosti in značilnosti gospodinjstev vplivajo na 

oblikovanje različnih tipov območij (Miklavčič, 2015).  

Prebivalstvo se je v zadnjih letih na račun migracij zgoščalo predvsem v okolici večjih središč, pri 

čemer so izstopale občine v širšem mestnem območju Ljubljane, obalnega somestja in nekaterih 

občin na Krasu, občin v okolici Maribora ter Novega mesta. Na ta območja se je priseljevalo mlajše 

prebivalstvo. Privlačnost suburbanih in periurbanih območij je pritegnilo tudi številne selitve iz 

mestnih središč. Znotraj suburbanih in periurbanih območij je bila še posebej zanimiva poselitev ob 

avtocestnem križu ali drugih prometnicah, ki so omogočile hiter dostop do pomembnih gospodarskih 

središč. Privlačnost suburbanih območij za poselitev je posledično povzročila tudi razvoj storitvenih 

dejavnosti, tako da so po številu storitev splošnega pomena bolje opremljena nekatera regionalna 

središča v suburbanem območju večjih mest (Domžale, Škofja Loka, Kamnik) kot pa nekatera slabše 

opremljena nacionalna središča (Postojna, Slovenj Gradec). Podobne značilnosti je mogoče najti tudi 

v razmerju bolje opremljenih medobčinskih središč s slabše opremljenimi regionalnimi središči 

(Miklavčič, 2015).  

Izgradnja avtocestnega križa ni vplivala le na nadaljevanje procesa suburbanizacije, ampak je 

pomembno vplivala tudi na prostorski doseg dnevnih migrantov. Če je bilo še na začetku tega 

desetletja mogoče jasno opredeliti mejo med območji delovne migracije posameznih nacionalnih 

središč, to po podatkih ESPON Interstrat (2011; v: Miklavčič, 2015) ter Boleta in Gabrovca (2012) v 

zadnjem času ni več mogoče. Najpomembnejši cilj dnevnih migrantov je Mestna občina Ljubljana, ki 

zajema večino občin tudi sosednjih statističnih regij ob avtocestnem križu. Tokovi dnevnih migrantov 

so se spremenili tudi v intenzivnosti. Zaradi dobre časovne dostopnosti in gospodarske krize v 

nekaterih nekdanjih pomembnih industrijskih središčih so se dnevni tokovi intenzivirali tudi iz 

območja Gorenjske, Zasavske, Savinjske in Primorsko-notranjske statistične regije. Opazne so tudi 

migracije iz Ljubljane v sosednje občine s pomembnejšimi območji gospodarskih dejavnosti (Trzin, 

Grosuplje).  

Demografski procesi in selitve prebivalcev vplivajo tudi na obseg nepozidanih stavbnih zemljišč. 

Deleži nezazidanih stavbnih zemljišč so najvišji v občinah vzhodne Slovenije ter na območju dinarsko-

kraške pregrade. Najmanjše zaloge nepozidanih stavbnih zemljišč so v Osrednjeslovenski in Gorenjski 

statistični regiji ter v občinah na Obali (Miklavčič, 2015). Pri tem je potrebno upoštevati, da so 

podatki o nezazidanih zemljiščih zaradi nenatančnosti oziroma slabše uporabnosti vhodnih podatkov 
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(dejanska in namenska raba, ki se pri tem po navadi uporabljata, nista pripravljeni na podlagi enakih 

prostorskih izhodišč, t.j. dejanska raba ne upošteva specifik poselitvene strukture in strukture 

zemljiških parcel) nezanesljivi in jih je potrebno uporabljati pazljivo. 

Ponudba stanovanj je nezadostna predvsem v večjih mestih in mestnih središčih, kjer je 

povpraševanje zaradi možnosti zaposlitve, šolanja, dostopnosti do javnih funkcij, storitev in boljših 

prometnih povezav največja.  

Privlačnost Ljubljane v sistemu dnevnih migracij ter večanje njene gospodarske moči je vplivalo na 

veliko povpraševanje po nepremičninah v času pred finančno-gospodarsko krizo (pred letom 2008) 

tako v samem mestu Ljubljana kot v suburbanem območju okrog Ljubljane. Veliko povpraševanje je 

povzročilo rast cene nepremičnin ter gradnjo na ne najbolj ugodnih (dostopnih) območjih, ki so 

pogosto kljub ustrezanju načela OdSPRS (2004) po zgoščanju poselitve in gradnji znotraj obstoječih 

naselij pomenili padec kakovosti bivanjskega okolja ter sporne urbanistične rešitve (Kušar, 2012). 

Podoben proces so doživela tudi druga suburbana območja okrog nacionalnih središč (Maribor, Celje, 

Koper, v manjši meri Novo mesto). Za gradnjo stanovanj so bile atraktivne tudi turistično pomembne 

občine, na primer Bovec in Kranjska Gora (Miklavčič, 2015).  

Finančna in gospodarska kriza je pomembno vplivala na regionalne razlike v Sloveniji ter na 

gospodarsko moč posameznih območij. Proces deindustrializacije je prešel v novo fazo, pri čemer so 

bila najbolj prizadeta gospodarska središča s tradicionalno industrijsko strukturo, visokim deležem 

izvozno naravnanega gospodarstva in gradbeništvom. Kot posebej problematično izstopajo Pomurska 

statistična regija, Maribor s svojim ožjim gravitacijskim zaledjem, Zasavje in Zgornje Pokolpje s 

Kočevskim in Belo krajino. Zanje so bili z razglasitvijo problemskih območij z visoko brezposelnostjo 

oziroma sprejetjem posebnega interventnega zakona za Pomursko regijo sprejeti posebni ukrepi 

endogene regionalne politike (Regionalna politika, 2016). Gospodarska moč merjena z 

BDP/prebivalca je najvišja v Osrednjeslovenski statistični regiji. Sledita Obalno-kraška statistična 

regija in statistična regija Jugovzhodna Slovenija. Gospodarsko najbolj šibke statistične regije se 

nahajajo pretežno v vzhodni Sloveniji: Zasavska, Pomurska, Koroška, Pomurska statistična regija. 

Pomembnejša gospodarska središča z indeksom delovne migracije nad 100 so v nacionalnih središčih, 

nekaterih občinah okrog nacionalnih središč, tudi po finančno-gospodarski krizi uspešnih 

tradicionalnih industrijskih središčih (Idrija, Nazarje, Zreče, Kidričevo), ter v občinah, ki so s svojo 

industrializacijsko politiko uspele pridobiti pomembnejše investicije v največkrat na novo oblikovana 

območja proizvodnih dejavnosti (SURS, 2016).  

V prihodnjih letih se pričakuje sprememba demografskih trendov: po naraščanju skupnega števila 

prebivalcev do leta 2025 se pričakuje njegovo skupno upadanje, tako v starostnih skupinah mladih 

kot tudi v delovno sposobnem prebivalstvu (Miklavčič, 2015), vendar prostorska razsežnost 

prihodnjih demografskih procesov še ni najustrezneje proučena. 
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3. Metodologija in kriteriji za opredelitev PROSO 

3.1. Modela določitve PROSO 

Ocena bodočih stanovanjskih potreb, iz katerih izhaja povpraševanje po stanovanjski gradnji, izhaja iz 

analize obstoječega stanja in predvidene rasti (gl. med drugim DCLG, 2016, Schlömer, 2012, 

Scharmanski, 2011). Ovrednotiti mora zmožnosti obstoječega in bodočega (predvidenega) trga, da 

zagotovi stanovanja za različne skupine prebivalcev (APA, 2006, str. 509) oziroma različne tipe 

gospodinjstev (raznolikost stanovanj glede na tip lastništva, velikost in ceno) ter glede na specifike 

lokacije (gl. DCLG, 2016). Pri tem je potrebno upoštevati ključno izhodišče ReNSP15–25, da se nova 

stanovanja v obdobju do leta 2025 zagotavljajo tam, kjer je potreba prebivalstva in gospodarstva po 

njih največja. 

Za oceno stanovanjskih potreb je možno uporabiti tako kvantitativne (različne projekcije, napovedi 

ipd.) in kvalitativne (ankete, raziskave specifičnih lokacij ipd.) metode kot tudi metode vključevanja 

javnosti (APA, 2006, str. 509). Specifičen metodološki pristop, s katerim bi bilo možno točno določiti 

bodoče stanovanjske potrebe, ne obstaja, saj je spremenljivk, ki vplivajo na rezultat, preveč. 

V praksi, zlasti ko gre za ocene stanovanjskih potreb na strateškem nivoju, ki jih izvajajo oziroma 

uporabljajo državne inštitucije in inštitucije lokalne oblasti, se uporabljajo predvsem kvantitativne 

metode, se pravi projekcije oziroma napovedi, ki izhajajo iz standardiziranih podatkov, saj je s tem 

možno zagotoviti večjo transparentnost in ponovljivost rezultatov (gl. DCLG, 2016). Pri tem se 

praviloma uporabljajo sekundarni podatki kot so podatki SURS, saj glede na vsebino in časovni okvir 

naloge izvedba posebnih raziskav za pridobitev primarnih podatkov ni upravičena (gl. DCLG, 2016). 

Ključni koraki pri ocenjevanju stanovanjskih potreb so (APA, 2006, str. 509): 

 določitev relevantnega območja obravnave 

 identifikacija faktorjev sprememb, ki vključujejo podatke o obstoječi ponudbi, praznih 

stanovanjih ter predvidenih spremembah števila in strukture gospodinjstev. 

Glede na navedena izhodišča ter izhodišča, predstavljena v drugem poglavju, smo opredelili modela 

določitve PROSO na dveh ravneh – regionalni (makrolokacijski) in lokalni (mikrolokacijski). Model 

določitve PROSO na regionalni ravni je opredeljen s kriteriji in kazalniki in omogoča enoznačno 

določitev območij, medtem ko ima model določitve PROSO na urbanistični ravni predvsem 

usmeritveno in priporočilno vlogo. Oba nivoja predstavljata izhodišče za načrtovanje na različnih 

ravneh. 

 

3.1.1. Model določitve PROSO na regionalni ravni 

Za potrebe določitve PROSO na regionalni ravni je bil opredeljen dvostopenjski model, pri čemer se v 

prvem koraku ocenjujejo stanovanjske potrebe (potrebe prebivalstva in gospodarstva), drugi korak 

pa je namenjen prostorskim dejavnikom (usmerjanju gradnje). 

Potrebe prebivalstva so v modelu opredeljene z demografskimi kriteriji in kriteriji stanovanjskega trga 

(ti kriteriji so združeni v enotno skupino zaradi kompleksnih kriterijev razpoložljivosti in dostopnosti 

stanovanj, ki vključujeta parametre iz obeh sklopov), potrebe gospodarstva pa s kriteriji 

gospodarskega razvoja. Izbrani kriteriji so podrobneje opisani v nadaljevanju tega poglavja. 

Analiza demografskih kriterijev in kriterijev stanovanjskega trga ter kriterijev gospodarskega razvoja 

naj bi v končni fazi podala oceno stanovanjskih potreb na posamezni lokaciji in je načeloma povsem 

neodvisna od prostorskih dejavnikov, t.j. ocenjujejo se zgolj potrebe, ne dejanska primernost gradnje 

na posamezni lokaciji. Lokacije so glede na relativen obseg potreb razvrščene na območja z večjimi 
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potrebami (prebivalstva in/ali gospodarstva) po stanovanjih, območja s srednjimi potrebami 

(prebivalstva in/ali gospodarstva) po stanovanjih in preostala območja (gl. tudi razdelek 3.3.1.). 

Slednja niso nujno brez potreb po stanovanjih, vendar so izkazane potrebe (pre)majhne glede na cilje 

ReNSP15–25. 

 

 

Slika 1: Model določitve PROSO na regionalni ravni 

 

Drugi korak je namenjen usmerjanju gradnje (umeščanju PROSO) v kontekstu prostorske in prometne 

politike. Ukvarja se z makrolokacijskimi kriteriji (kriteriji regionalnega razvoja), s katerimi se zaključuje 

proces določitve PROSO na regionalni ravni. 

 

3.1.2. Model določitve PROSO na lokalni ravni 

Model določitve PROSO na regionalni ravni odgovarja na osnovno vprašanje ReNSP15–25 (in 

posledično vprašanja, zastavljena v uvodu), t.j. kje so potrebe prebivalstva in gospodarstva po 

stanovanjih največje in kako te potrebe usmerjati na strateški (prostorskorazvojni) ravni, seveda ob 

upoštevanju aktualnih državnih in regionalnih (medobčinskih) politik. Ima pa določitev PROSO na 

regionalni ravni omejen vpliv na usmerjanje prostorskega razvoja v skladu s temeljnimi načeli 

ZPNačrt, ki govorijo o trajnostnem prostorskem razvoju, usmerjanju prostorskega razvoja naselij in 

ohranjanju prepoznavnih značilnosti prostora. Usmerjanje PROSO v večja središča in izbrana naselja 

širših mestnih območij sicer sledi tem načelom, vendar pa ne zagotavlja, da se načela upoštevajo tudi 

na ravni konkretnih lokacij, torej pri določitvi območij PROSO znotraj naselij, ki se izkazujejo kot 

primerna za umestitev na regionalni ravni. 
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Pristop na lokalni ravni sledi podobnim principom kot model določitve PROSO na regionalni ravni, pri 

čemer pa imajo posamezne skupine kriterijev na lokalni ravni nekoliko drugačen pomen. Temeljna 

vprašanja preferenčnih lokacij stanovanj ter njihove dostopnosti in razpoložljivosti ostajajo enaka, 

manj pomemben pa je gospodarski vidik. Po drugi strani imajo na lokalni ravni precej večjo vlogo 

lokacijski kriteriji. Za razliko od regionalnega modela lokacija ni več naselje, temveč njegov del – četrt, 

soseska, ulica, v končni fazi pa tudi zemljiška parcela oziroma celo stavba (v prostorskih aktih tudi 

enota urejanja prostora). Značilnosti lokacije niso zgolj podrobnejša različica značilnosti 

makrolokacije, temveč imajo svoje specifike. Še vedno so pomembni kriteriji dostopnosti, 

pomembnejši pa postanejo drugi vidiki prostorskega in urbanističnega načrtovanja, npr. morfologija 

grajenih struktur in odprtega prostora, racionalna raba prostora, ekonomika gradnje, varstveni vidiki 

ipd.  

Zaradi heterogenosti poselitvenega vzorca (ter posledično vhodnih in izhodnih podatkov) ter številnih 

mehkih/kvalitativnih (težko merljivih ali celo nemerljivih) kriterijev je modelski pristop na lokalni 

ravni težje implementirati, na kar so opozarjali tudi številni udeleženci na posvetih, izvedenih v sklopu 

tega projekta. Praktično je namreč nemogoče v model zajeti povsem različna območja obravnave ter 

reševati raznolike primere in situacije. Najmanjše medobčinsko središče v Sloveniji (Gornji Petrovci) 

ima le okvirno 400 prebivalcev. Najmanjše naselje znotraj širših mestnih območij, ki je še relevantno 

za določitev PROSO, pa naj bi imelo vsaj 1400 prebivalcev. Na drugi strani spektra so največja 

središča, med katerimi pa so prav tako precejšnje razlike. Ljubljana (okvirno 280.000 prebivalcev) ima 

skoraj trikrat več prebivalcev od Maribora (okvirno 100.000 prebivalcev), le-ta pa dvakrat toliko kot 

naslednji večji središči Kranj (okvirno 50.000 prebivalcev). Hkrati stično naselje Domžale – Kamnik 

presega 45.000 prebivalcev in je večje od Celja, ki ima manj kot 40.000 prebivalcev. Razlike med 

naselji niso samo velikostne. Podeželska središča imajo drugačno strukturo in razvojne potenciale od 

mest, manjša mesta drugačno od večjih. Razlikujeta se stanovanjska ponudba in povpraševanje, 

razlikujejo pa se tudi prenekateri lokacijski vidiki (na deklarativni ravni te razlike zaznavata tudi 

OdSPRS in PRS). Raznolikost problematike bi zahtevala različne rešitve za različna območja oziroma 

tipe območij, kar pa presega obseg tega projekta. Za določitev PROSO na lokalni ravni so zato podane 

le nekatere ključne usmeritve in priporočila. 

Podobno kot model določitve PROSO na regionalni ravni ima tudi model na lokalni ravni več sklopov, 

ki pa niso več v hierarhičnem razmerju, temveč se povezujejo horizontalno. Stanje in potrebe se 

vrednotijo skozi dva vidika – prvi vidik se nanaša na potrebe oziroma povpraševanje gospodinjstev, 

drugi vidik pa na stanje in potenciale stanovanjske oskrbe (stavbni fond, stavbna zemljišča). V obeh 

sklopih je potrebno izhajati iz regionalnega nivoja ter zagotavljati skladnost med cilji lokalnega in 

regionalnega razvoja (npr. ciljno število stanovanj na nekem območju). Mikrolokacijski kriteriji so 

namenjeni vrednotenju prostorskih potencialov (usmerjanju gradnje) in se nanašajo na privlačnost 

oziroma primernost mikrolokacij za stanovanjsko oskrbo (s poudarkom na javnih najemnih 

stanovanjih). Izhajajo predvsem iz urbanističnih in varstvenih vidikov ter so pomemben dejavnik 

izpolnjevanja temeljnih načel prostorskega načrtovanja, izpostavljenih v uvodnem odstavku. 

Model določitve PROSO na lokalni ravni je možno uporabiti celovito kot pomoč pri strateškem 

načrtovanju stanovanjske oskrbe na nekem območju ali po delih za iskanje/preverjanje konkretnih 

lokacij in projektov. Podrobnost in kompleksnost obdelave je zlasti pri identifikaciji potreb, deloma pa 

tudi pri ostalih sklopih smiselno prilagoditi tipu mesta oziroma naselja. 
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Slika 2: Model določitve PROSO na lokalni ravni 

 

3.2. Prostorska enota za določitev PROSO 

Obravnava PROSO je potrebna z dveh vidikov: vidika tipov območij, ki se obravnavajo v sklopu 

modela določitve PROSO na regionalni ravni in z vidika umeščenosti v poselitveno območje oziroma 

območje naselja, ki se obravnava v sklopu modela določitve PROSO na lokalni ravni. Pristopa se 

razlikujeta med seboj z vidika konkretizacije določitve PROSO, oba pa sta potencialno problematična 

z vidika opredelitve meje. Meja regije oziroma meja mesta ali naselja namreč ni več samo enoznačen 

morfološki pojem, pač pa postaja vse bolj spremenljiva in prilagodljiva. Sodobno »mesto« je povsod 

in nikjer (Eisinger in Reuther, 2007, str. 79). Problematika uporabe prostorskih enot je močno 

prisotna v prostorskih predpisih, ki niso uspeli uveljaviti enoznačne opredelitve pojma naselja za 

različne nivoje uporabe (gl. npr. OdSPRS in ZPNačrt), lepo pa jo orisuje tudi uvedba pojma stično 

naselje v študiji policentričnega sistema (Nared idr., 2016), ki poskuša statistično uporabo pojma 

združiti s prostorsko. Jasna opredelitev meje obravnave je pri določitvi PROSO ključnega pomena. 

Strukturiranost poselitvenega vzorca v Sloveniji kaže izrazito težnjo po dekoncentraciji in 

razpršenosti. Urbana središča zato niso obravnavana izključno z vidika naselja kot administrativne ali 

prostorskonačrtovalske meje, ampak so osrednji del urbanih območij, ki poleg mesta zajema tudi 

bližnjo urbanizirano okolico (primestje, obmestje), kar se morfološko kaže v neprekinjeni pozidanosti 

in večji gostoti prebivalcev, funkcijsko pa na tesni navezanosti na mesto. V primeru mestnih občin je 

govor tudi o širših urbanih (mestnih) območjih, ki segajo še globlje v gravitacijsko zaledje mesta 

oziroma oblikovanju funkcionalnih urbanih območij. Procesi dekoncentracije in medsebojne 

funkcijske povezanosti vodijo do oblikovanja regionalnega mesta (glej npr. Drozg, 2006 ter Bole, 

Gabrovec, 2012), ki ga označuje policentrična struktura z večjim številom središč, v katere prihajajo 

(na delo) tudi prebivalci iz osrednjega mesta v regiji. Mrežna povezanost ni značilnost samo 

posameznih regij, ampak se na osnovi investicij v avtocestno omrežje oblikuje tudi na nacionalni 

ravni, saj tok dnevnih migracij ne poteka le iz regionalnih središč znotraj enourne dostopnosti z 

avtomobilom proti Ljubljani, ampak v pomembnem deležu tudi iz Ljubljane (do četrtine celotnega 
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toka delovnih migracij), kar nakazuje na preoblikovanje policentrične strukture v kontekstu Evropskih 

prostorsko razvojnih perspektiv (ESDP, 1999) in ugotovitev ESPON projekta POLYCE (2012).  

Stanovanjske potrebe se ocenjujejo v kontekstu relevantnega funkcionalnega območja, npr. območja 

z enakimi značilnostmi trga stanovanjskih nepremičnin, funkcionalnega ekonomskega območja ipd. 

(gl. DCLG, 2016 in Schlömer, 2012). Regionalna raven opredeljuje tista širša območja (tipe območij 

glede na poselitveno in gospodarsko strukturo), ki izkazujejo potrebo po PROSO zaradi velikega 

povpraševanja po stanovanjih (večja mesta, manjša središča, ki imajo konkurenčno gospodarstvo) ali 

zaradi usmerjanja poselitve za dosego ciljev prostorskega in gospodarskega razvoja (obmejna 

središča, nacionalna in regionalna središča). Regionalna raven opredelitve PROSO pomeni tudi 

povezavo med stanovanjsko politiko in usmeritvami za razvoj poselitve, ki jih prinaša OdSPRS.  

ReNSP15-25 v regionalnem prostorskem kontekstu izpostavlja dva tipa območij – občine kot najnižji 

administrativni nivo, na katerem se v skladu z ZPNačrt in ZLS sprejemajo prostorskonačrtovalske 

odločitve in umeščajo dejavnosti v prostor, za ta nivo pa so dostopni tudi številni podatki potrebni za 

analizo demografskega in stanovanjskega potenciala ter gospodarske moči, ter (širša) mestna 

območja, ki so pomembna zlasti zaradi enotnih gospodarskih in demografskih značilnosti, še posebej 

značilnosti dnevnih in selitvenih migracij (za potrebe tega projekta so meje širših mestnih območij 

povzete po Espon 1.1.1. – gl. tudi poglavje 3.3.4.1.). Območje delovnih in selitvenih migracij v 

kombinaciji s ceno stanovanj določa tudi območje stanovanjskega trga, t. j. geografsko območje, ki ga 

definirajo povpraševanje in preferenčno obnašanje gospodinjstev, ki odražata funkcionalne povezave 

med krajem bivanja in krajem dela (gl. DCLG, 2016). Znotraj območja obravnave je možno opredeliti 

tudi podobmočja, če ta služijo oceni specifičnih trendov in potreb. 

Obravnava PROSO v regionalnem kontekstu odgovarja na problematiko makrolokacijske presoje za 

PROSO oziroma na osnovi stanja in razvojnih teženj ter načrtovanega razvoja prostorskih struktur 

opredeljuje tipe območij stanovanjska trga. 

Kriteriji in kazalniki iz prvega koraka modela določitve PROSO na regionalni ravni so zaradi 

enostavnosti, dostopnosti podatkov ter razmerja z administrativnim sistemom oziroma sistemom 

prostorskega načrtovanja obravnavani po občinah, kriteriji in kazalniki iz drugega koraka pa po 

naseljih. Vsekakor je nabor omejen z natančnostjo in dostopnostjo podatkov za nivo obravnave, ki 

smo ga izbrali pri posameznem sklopu kriterijev. Prav tako je omejen s potrebo, da model ostane 

dokaj enostaven in s tem lažje ponovljiv, saj njegov namen ni iskanje konkretnih lokacij v konkretnem 

času, ampak iskanje območij s potencialom za PROSO kadarkoli v času izvajanja ReNSP15–25. S tega 

vidika je pri kazalnikih izkazovanje prostorskih vzorcev bolj pomembno kot konkretizacija vrednosti za 

posamezno lokacijo. 

Lokalna (urbanistična) raven odgovarja na problematiko ustrezne umestitve PROSO znotraj naselij. 

Na tem nivoju gre že za iskanje konkretnih lokacij, torej zemljišč, namenjenih gradnji stanovanjskih 

stavb. Konkretizacija PROSO na zemljiško parcelo v fazi načrtovanja na lokalni ravni (model določitve 

PROSO na lokalni ravni podaja le usmeritve in priporočila) je nujna tako zaradi prenosa v prostorske 

akte kot tudi zaradi lažjega vodenja investicij (jasno in nedvoumno definirane meje, povezava z 

zemljiško knjigo).  

 

3.3. Opredelitev kriterijev za določitev PROSO na regionalni ravni 

Identifikacija faktorjev sprememb, iz katerih izhaja opredelitev kriterijev za določitev PROSO, je 

vezana na osnovne predpostavke ReNSP15–25 in izhodišča, podana v drugem poglavju. V prvem 

koraku modela določitve PROSO na regionalni ravni je predvidena obravnava dveh ključnih skupin 
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(demografski kriteriji in kriteriji stanovanjskega trga ter gospodarski kriteriji), ki sta primarno 

namenjeni oceni stanovanjskih potreb (t.j. določitvi območij največjih potreb prebivalstva in 

gospodarstva po stanovanjih). 

Lokacijski kriteriji na regionalni ravni upoštevajo specifične cilje PROSO, ki so vezani na lokacijske 

značilnosti, ter cilje državne prostorske in gospodarske politike. PROSO namreč v skladu z ReNSP15–

25 niso namenjena izključno zadovoljevanju stanovanjskih potreb, temveč morajo upoštevati tudi 

prostorske in okoljske implikacije umeščanja novih gradenj (upoštevanje policentričnega sistema, 

preprečevanje širjenja razpršene gradnje, uporaba javnega potniškega prometa ipd.) v kontekstu 

veljavne OdSPRS in njene prenove. Lokacijski kriteriji na regionalni ravni so namenjeni oceni 

primernosti območij za umestitev PROSO. 

Podobno vlogo, vendar bolj priporočilno/usmeritveno kot lokacijski kriteriji na regionalni ravni imajo 

pri izboru mikrolokacije urbanistični kriteriji modela določitve PROSO na lokalni ravni. Namenjeni so 

oceni privlačnosti (primernosti) območij za umestitev PROSO. 

Za vsak kriterij je bilo izbranih nekaj najbolj značilnih kazalnikov. Nabor je omejen z natančnostjo in 

dostopnostjo podatkov za nivo obravnave, ki smo ga izbrali pri posameznem sklopu kriterijev. Prav 

tako je omejen s potrebo, da model ostane dokaj enostaven in s tem lažje ponovljiv.  

Izbor ustreznih podatkovnih baz kot vira kazalnikov je ključnega pomena tako z vidika kvalitete 

podatkov kot tudi z vidika ponovljivosti in spremljanja rezultatov. Pri tem so se pokazale že večkrat 

omenjene težave (gl. npr. Zavodnik Lamovšek idr., 2014, str. 11 – 12 in 20) z dostopnostjo podatkov, 

njihovo medsebojno povezljivostjo in primerljivostjo ter primernostjo za nadaljnjo uporabo pri 

prostorskih (GIS) analizah. Poleg razdrobljenosti virov, njihove dostopnosti in rednosti vzdrževanja, je 

ključna težava neprilagojenost virov prostorskim (GIS) analizam, saj način zbiranja, vzdrževanja in 

obdelave podatkov pogosto ne upošteva možnih aplikacij na nivoju različnih prostorskih enot, kar se 

še kot posebej problematično kaže pri podrobnejših merilih obdelave. Največji razkorak je pri 

obravnavi nivoja naselja, ki pogosto niti ni vključen v podatke, če je, pa gre skoraj izključno za 

statistično definicijo naselja (v povezavi z RPE), ki ni primerljiva s pojmom in prostorsko razsežnostjo 

naselja kot se uporablja v prostorskem načrtovanju (gl. med drugim ZPNačrt in OdSPRS). Vsekakor bi 

bilo smiselno razmisliti o vzdrževanju relevantnih podatkov na podrobnejšem nivoju obravnave, ki bi 

omogočil poljubno agregiranje v prostorskih (GIS) analizah. 

 

3.3.1. Metodologija vrednotenja kriterijev in kazalnikov 

Vrednotenje kazalnikov in kriterijev z vidika potreb po PROSO je potekalo s kombinacijo 

pripisovanja uteži in kodiranja: 

1. Vrednosti vsakega kazalnika so na podlagi analize frekvenčne distribucije kategorizirane v 4 

razrede (gl. tudi pojasnila k posameznim kazalnikom). Vsakemu razredu je pripisana utež (0-

3), pri čemer je utež 3 pripisana razredu z najugodnejšimi vrednostmi kazalnika za PROSO 

(najvišji razred).  

2. Seštevanje uteži pri kazalnikih za posamezen kriterij.  

3. Rekodiranje v 3 razrede: območja z največjimi potrebami po PROSO, območja s srednjimi 

potrebami po PROSO, druga območja:  

o V kriterij vključen 1 kazalnik: največje potrebe po PROSO razred 3 (utež 5), srednje 

velike razred 1-2 (utež 2), ostalo utež 0; 

o V kriterij vključena 2 kazalnika: največje potrebe po PROSO vsota 4-6 (utež 5), srednje 

velike vsota 2-3 (utež 2), ostalo utež 0; 
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o V kriterij vključeni 3 kazalniki: največje potrebe po PROSO vsota 9-6 (utež 5), srednje 

velike vsota 3-5 (utež 2), ostalo utež 0. 

4. Vrednotenje za skupino kriterijev: seštevanje uteži pri posameznem kriteriju; največje 

potrebe po PROSO: 

o V skupino kriterijev vključena dva kriterija: območja z največjimi potrebami po 

PROSO (kategorija 2), kjer je vsota uteži 7-10, območja s srednje velikimi potrebami 

po PROSO (kategorija 1) z vsotami uteži 4-5, druga območja.  

o V skupino kriterijev vključeni trije kriteriji: območja z največjimi potrebami po PROSO 

(kategorija 2), kjer je vsota uteži 12-15, območja s srednje velikimi potrebami po 

PROSO (kategorija 1) z vsotami uteži 6-11, druga območja.  

5. Končno vrednotenje potreb po PROSO: kombinacija potreb po PROSO za obe skupini 

kriterijev (demografski kriteriji in kriteriji stanovanjskega trga, kriteriji gospodarskega 

razvoja), s čimer smo se izognili ponovnemu seštevanju uteži in kodiranju.  

Vrednotenje lokacijskih kriterijev na regionalni ravni: 

1.  Pri kriteriju Vloga naselij v poselitvenem sistemu pridejo v poštev vsa naselja, ki so določena 

s kazalnikoma.  

2. Pri kriteriju Dostopnost do javnega potniškega prometa so gostote oziroma razdalje 

kategorizirane v 3 razrede. Najugodnejši razredi so uteženi z vrednostima 2 in 1.  

3. Končno vrednotenje kriterija Dostopnost do javnega potniškega prometa temelji na 

seštevanju uteži in novi kategorizaciji: naselja, ki so najprimernejša za določitev PROSO (vsote 

3 in 4 – kategorija 2), naselja, ki so srednje primerna za določitev PROSO (vsota 2 in 1 – 

kategorija 1) in druga naselja. 

4. Končno vrednotenje primernosti za PROSO: središča, opredeljena s kazalnikom Vloga naselij v 

policentričnem urbanem sistemu, se uvrstijo v kategorijo 2 (naselja, ki so najprimernejša za 

določitev PROSO), naselja, opredeljena s kazalnikom Naselja v širših mestnih območjih 

ohranijo kategorizacijo iz prejšnje točke. 

 

3.3.2. Demografski kriteriji in kriteriji stanovanjskega trga 

Kot je bilo poudarjeno že na več mestih, je eno izmed najpomembnejših izhodišč ReNSP15–25, da se 

nova stanovanja v obdobju do leta 2025 zagotavljajo tam, kjer je potreba po njih največja. Hkrati je 

potrebno imeti v mislih tudi druge cilje ReNSP15–25, zlasti izboljšanje stanovanjskih pogojev socialno 

ogroženih, mladih, mladih družin in starejših ter povečanje deleža javnih najemnih stanovanj z 

namenom povečanja stanovanjske mobilnosti prebivalstva. Glede na to, da so PROSO v skladu z 

ReNSP15–25 primarno namenjena gradnji javnih najemnih stanovanj, je potrebno posebno 

pozornost posvetiti skupinam gospodinjstev oziroma posameznikov, ki se najbolj pogosto odločajo za 

najem zaradi osebnih preferenc oziroma so v to prisiljene zaradi ekonomskih razmer (še posebej v 

zvezi z iskanjem zaposlitve), torej so stanovanjsko najbolj mobilne. 

Za oceno potreb prebivalstva po stanovanjih poskušajo demografski kriteriji in kriteriji 

stanovanjskega trga odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 kakšne so preferenčne lokacije najemnikov stanovanj; 

 kakšna je ponudba stanovanj; 

 kakšna je finančna zmožnost najemnikov, da si ta stanovanja lahko privoščijo. 
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Demografski kriteriji in kriteriji stanovanjskega trga so torej namenjeni identifikaciji bodočih potreb 

po stanovanjih glede na značilnosti gospodinjstev in spremembe njihovega števila ter glede na 

kvaliteto in lokacijo ponudbe stanovanjskih nepremičnin (prim.: DCLG, 2016, Par. 002). 

Na odločitve gospodinjstva o lokaciji stanovanja oziroma stanovanjski mobilnosti vplivajo (Hurturbia 

idr., 2010) značilnosti gospodinjstva (dohodek, velikost, število otrok, zakonski status, starost, spol, 

etnična skupina, število delovno aktivnih članov, izobrazba, trenuten status lastništva, število 

avtomobilov, uporaba mesečne vozovnice za javni promet) in značilnosti stanovanja (tip stavbe, 

velikost, število sob in kopalnic, starost stavbe, kvaliteta arhitekture, cena, tip lastništva, trajnost 

stavbe). 

Študije (gl. Mandič, 1996, str. 116, Mandič in Cirman, 2006, str. 37 in 100, Maier idr., 2006, str. 30 in 

82) kažejo, da je stanovanjska mobilnost največja med urbanim prebivalstvom v starostni skupini 20 – 

35 let, ki je višje izobraženo, premožnejše in ki ga pretežno sestavljajo najemniki stanovanj, kar pa 

seveda ne pomeni, da druge starostne skupine niso mobilne. Pri ocenjevanju mobilnosti posameznih 

skupin je potrebno ustrezno upoštevati tudi predvidene ukrepe ReNSP15–25 za povečanje 

mobilnosti, ki niso neposredno povezani s prostorskim umeščanjem. 

Z vidika modela določitve PROSO je zanimiv zlasti starostni kriterij, saj je enostaven, njegova 

razporeditev pa je močneje povezana s stanovanjskimi preferencami. 

Preglednica 4: Kriteriji in kazalniki s področja demografije in stanovanjskega trga 

Kriterij Kazalnik 

Struktura prebivalcev  
Delež prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let 
Rast števila prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let 

Razpoložljivost stanovanj 
Primanjkljaj stanovanj 
Obseg povpraševanja po stanovanjih z neprofitno najemnino 

Dostopnost stanovanj Razmerje med ceno zemljišč in povprečno neto plačo 

 

Ključen korak pri oceni stanovanjskih potreb je projekcija števila gospodinjstev in njihove strukture 

(gl. med drugim APA, 2006, str. 509, DCLG, 2016, Scharmanski, 2011, Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt, 2014, Held in Waltersbacher, 2015). 

Predvideno število gospodinjstev v ciljnem letu 2025 glede na izhodiščno leto 2016 določa število 

potencialnih uporabnikov stanovanj. Z analizo obstoječega stanovanjskega fonda in načrtovanih 

gradenj se oceni izhodiščni obseg razpoložljivih stanovanj. Iz razlike med številom potencialnih 

uporabnikov in številom razpoložljivih stanovanj neposredno izhaja presežek oziroma primanjkljaj 

stanovanj na nivoju enote obravnave (gl. tudi: DCLG, 2016). Tako dobljene vrednosti odražajo 

nadaljnje trende razvoja v primeru nespremenjene prostorske in razvojne politike države, zaradi 

česar so pomemben ne pa tudi izključen pokazatelj potencialnih stanovanjskih potreb na posamezni 

lokaciji. 

Z analizo tržnih značilnosti je potrebno dodatno ovrednotiti razpoložljivost in dostopnost stanovanj 

na trgu ter sočasno oceniti razkorak med ponudbo in povpraševanjem. Cene nepremičnin in višina 

najemnin na posameznem območju odražajo presežke oz. pomanjkljivosti v ponudbi. Višje cene pa 

lahko pomenijo, da stanovanja kljub razpoložljivosti niso dostopna za določene segmente trga, zlasti 

za ranljivejše skupine, ki jih specifično tangira ReNSP15–25. 
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Za potrebe modela določitve PROSO na regionalni ravni predlagamo tri kriterije iz sklopa demografije 

in stanovanjskega trga. 

 

3.3.2.1. Kriterij D1: Struktura prebivalcev 

Starostna in velikostna struktura gospodinjstev je eden izmed ključnih faktorjev, ki vpliva na odločitve 

gospodinjstva o lokaciji stanovanja oziroma stanovanjski mobilnosti prebivalstva. Bistvena je tako za 

oceno verjetnosti, da se bo določeno gospodinjstvo v primeru razpoložljivosti zanj primernih 

stanovanj pripravljeno seliti kot tudi za oceno njegove dostopnosti (finančnih zmožnosti) do določene 

nepremičnine. 

Glede na to, da so PROSO v skladu z ReNSP15–25 primarno namenjena gradnji javnih najemnih 

stanovanj, je potrebno posebno pozornost posvetiti skupinam gospodinjstev oziroma posameznikov, 

ki se najbolj pogosto odločajo za najem zaradi osebnih preferenc oziroma so v to prisiljene zaradi 

ekonomskih razmer (še posebej v zvezi z iskanjem zaposlitve), torej so stanovanjsko najbolj mobilne. 

Kazalnik D1-1: Delež prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let 

Opredelitev 
Delež prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let v letu 2016  

Utemeljitev 
Študije (gl. Mandič, 1996, str. 116, Mandič in Cirman, 2006, str. 37 in 100, Maier idr., 2006, str. 30 

in 82) kažejo, da je stanovanjska mobilnost največja med urbanim prebivalstvom v starostni skupini 

20 – 35 let, ki je višje izobraženo, premožnejše in ki ga pretežno sestavljajo najemniki stanovanj. 

Zlasti starost je pomemben dejavnik pri iskanju preferenčnih lokacij uporabnikov, saj posredno 

odraža tudi številne druge dejavnike. 

Z vidika PROSO sta najpomembnejši skupini 25 – 35 let (starost, v kateri si mladi praviloma urejajo 

zaposlitev in bivanjske razmere, ustvarjajo družino in praviloma iščejo prvo stalnejše stanovanje, 

potencialno pa je to tudi največja skupina bodočih dnevnih delovnih migrantov) ter 20 – 25 let 

(večji delež študentov, pri katerih je bivanje delno vezano na specifične oblike stanovanj, zlasti 

študentske domove). Ti dve skupini sta neposredno vezani tudi na politike ReNSP15–25, vezane na 

izboljšanje stanovanjskih pogojev mladih in mladih družin. 

ReNSP15–25 kot ciljno skupino za najem opredeljuje tudi podskupino populacije nad 65 let, ki v 

nekaterih evropskih državah izkazuje sorazmerno visoko stopnjo mobilnosti (EUROSTAT, 2015a). 

Glede na visok delež lastnikov stanovanj v tej starostni skupini v Sloveniji je v obdobju do leta 2025 

težko pričakovati bistveno povečanje stanovanjske mobilnosti, bo pa tej skupini dolgoročno 

vsekakor potrebno nameniti več pozornosti. Pri tej skupini so tudi manj razvidne razlike med 

posameznimi območji, saj je delež starejše populacije visok na celotnem območju Slovenije. 

Za potrebe modela določitve PROSO je izbrana starostna skupina 0 – 35 let, ki poleg ožje ciljne 

skupine 20 – 35 let zajema tudi z njo povezane člane gospodinjstev (otroke). Tak izbor zagotavlja 

tudi, da se izračuni izvajajo na večjem vzorcu prebivalstva, kar pomeni, da se zmanjša možnost 

anomalij zaradi majhnosti vzorca. 

Vir 
Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno za obdobje 2008 – 2016 (SURS, 2016) 
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Izračun 
Delež prebivalstva v starostni skupini 0 – 35 let glede na celotno prebivalstvo v občini se izračuna 
neposredno iz podatkov SURS. 

Omejitve  
Kazalnik temelji na uporabi statističnih podatkov, ki jih zbira in objavlja SURS. 

Kot različica tega kazalnika bi bil lahko uporabljen kazalnik z večjim poudarkom na gospodinjstvih 

in njihovi strukturi. Število gospodinjstev je za razliko od števila prebivalcev v neposredni korelaciji 

s (potrebnim) številom stanovanj (gl. tudi pojasnila h kazalnikom v sklopu kriterija razpoložljivosti 

stanovanj), osnovni namen kriterija pa je ugotoviti specifično stanovanjsko povpraševanje 

gospodinjstev iz izbranih starostnih skupin. Žal javno dostopni podatki SURS ne omogočajo 

podrobnejše analize strukture in števila gospodinjstev v izbranih starostnih skupinah.  

S spremljanjem gospodinjstev skozi daljše časovno obdobje bi bilo možno bolj podrobno spremljati 

tudi specifične spremembe v njihovi strukturi (velikost, sestava), zlasti v kontekstu spremenljivk, ki 

so relevantne za najem. Kot vir podatkov bi bilo možno uporabiti CRP, je pa pri tem potrebno 

poudariti, da za razliko od podatkov SURS, ti podatki zahtevajo več obdelave (jih ni možno 

uporabiti neposredno), zaradi svoje narave pa so tudi bolj občutljivi z vidika varstva zasebnosti. 

Op.: V izračunih ni možno upoštevati občin Mirna in Ankaran, ki sta bili v statistične raziskave vključeni šele v letu 2012 

oziroma 2015. Za njiju namreč ni možen izračun vseh kazalnikov iz sklopa D, ki deloma temeljijo na podatkih izpred leta 

2012. V sklopu D sta zato obravnavani kot del občin Trebnje oziroma Koper. 

Največje potrebe po PROSO  
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerne občine, v katerih delež 

prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let znaša vsaj 35 %:  

 delež prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let 35 – 38,5 %: utež 1  

 delež prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let 38,5 – 42 %: utež 2 

 delež prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let nad 42 %: utež 3  

 

 

Kazalnik D1-2: Rast števila prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let 

Opredelitev 
Indeks rasti števila prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let med letoma 2016 in 2025  

Utemeljitev 
Kazalnik se vsebinsko navezuje na kazalnik D1-2, pri čemer se namesto na obstoječe stanje 

osredotoča na pričakovane demografske trende. Populacije, ki so danes še sorazmerno visoke, 

lahko ob nadaljevanju obstoječih trendov že v srednjeročnem obdobju izkazujejo spremenjene 

tendence, pa tudi obratno. 

Vir 
Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno za obdobje 2008 – 2016 (SURS, 2016) 

Izračun 
Projekcija prebivalstva za leto 2025 je pripravljena kot kombinacija ekstrapolacije trendov po 

metodi AVG3 (Rayer, 2008). Metoda vključuje kombinacijo petih različnih tipov ekstrapolacije 
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trendov na podlagi podatkov za obdobje 2008 – 2016, pri čemer se izračuna povprečje brez 

najvišje in najnižje vrednosti (Rayer, 2008). Metoda zagotavlja zadostno stopnjo zanesljivosti, 

primerljivo s kompleksnimi kohortno-komponentnimi modeli (Rayer, 2008). 

Uporabljeni tipi ekstrapolacije trendov (povzeto po Rayer, 2008): 

 Linearna projekcija (LIN) izhaja iz predpostavke, da bo populacija v vsakem nadaljnjem 
obdobju narasla/upadla za enako število prebivalcev kot je bila povprečna rast (na leto) v 
preteklem obdobju. 
Izračuna se po formuli: Pt = Pl + (x / y) * (Pl – Pb) 

 Eksponentna projekcija (EXP) izhaja iz predpostavke, da bo populacija v vsakem nadaljnjem 
obdobju narasla/upadla za enako 
Izračuna se po formuli: Pt = Pl erx, r = [ln (Pl / Pb)] / y 

 Projekcija deleža rasti (SHR) izhaja iz predpostavke, da je delež rasti prebivalstva občine 
kosntanten glede na rast celotne populacije države (kot ciljna populacija države se 
upošteva povprečje ciljnih populacij države, izračunanih po metodah LIN in EXP). 
Izračuna se po formuli: Pt = Pl + [(Pl – Pb) / (Pl – Pb)] * (Pt – Pl) 

 Projekcija prilagodljivega deleža (SFT) izhaja iz predpostavke, da je povprečna sprememba 
deleža prebivalcev občine glede na populacijo celotne države (kot ciljna populacija države 
se upošteva povprečje ciljnih populacij države, izračunanih po metodah LIN in EXP) v 
izhodiščnem obdobju (2008 – 2016) ohranja v obdobju projekcije (2016 – 2025). 
Izračuna se po formuli: Pt = Pt * [Pl / Pl + (x / y) * (Pl / Pl – Pb / Pb)] 

 Projekcija konstantnega deleža (COS) izhaja iz predpostavke, da je delež prebivalcev občine 
glede na celotno populacijo države (kot ciljna populacija države se upošteva povprečje 
ciljnih populacij države, izračunanih po metodah LIN in EXP) v ciljnem letu enak kot v 
začetnem letu. 
Izračuna se po formuli: Pt = (Pl / Pl) * Pt 
 
Pt - populacija v ciljnem letu (2025 – ciljno leto ReNSP15 – 25) 
Pl – populacija v začetnem letu (2016 – leto izdelave projekta) 
Pb – populacija v izhodiščnem letu (2008 – leto, od katerega so dostopni primerljivi statistični podatki za ) 
x – število let, za katera se dela projekcija (2025 - 2016 = 9 let) 
y – število let, za katera so na voljo izhodiščni podatki (2016 - 2008 = 8 let) 
e – osnova naravnega logaritma 
ln – naravni logaritem 

 

Projicirano število se primerja (indeks) z obstoječim številom prebivalcev v občini. 

Omejitve 
Kazalnik temelji na uporabi statističnih podatkov, ki jih zbira in objavlja SURS, ter na lastni 

projekciji. Ob spremembi metodologije projekcije so možna odstopanja v rezultatih zlasti pri 

posameznih občinah. 

Gl. tudi pojasnila h kazalniku D1-1. 

Op.: V izračunih ni možno upoštevati občin Mirna in Ankaran, ki sta bili v statistične raziskave vključeni šele v letu 2012 
oziroma 2015. Za njiju namreč ni možen izračun vseh kazalnikov iz sklopa D, ki deloma temeljijo na podatkih izpred leta 
2012. V sklopu D sta zato obravnavani kot del občin Trebnje oziroma Koper. 

Največje potrebe po PROSO 
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerne občine, v katerih indeks 

prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let med letoma 2016 in 2025 znaša vsaj 0,9:  

 indeks rasti 2025/2016 med 0,9 in 1,0: utež 1  
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 indeks rasti 2025/2016 med 1,0 in 1,1: utež 2 

 indeks rasti 2025/2016 nad 1,1: utež 3  

 

3.3.2.2. Kriterij D2: Razpoložljivost stanovanj 

S kriterijem razpoložljivosti stanovanj se oceni obseg stanovanjskih kapacitet, ki jih je možno 

zagotoviti v sklopu obstoječega stanovanjskega fonda ob upoštevanju demografskih trendov, ter 

obseg specifičnega povpraševanja po neprofitnih najemnih stanovanjih, kot enem izmed ključnih 

segmentov, ki jih naslavlja ReNSP15–25. 

Kazalnik D2-1: Primanjkljaj stanovanj 

Opredelitev 
Primanjkljaj stanovanj ob upoštevanju ocene razpoložljivosti stanovanj in projekcije gospodinjstev 

v letu 2025 

Utemeljitev 
Kazalnik kaže absolutne potrebe po stanovanjih ob nespremenjenih državnih politikah. 

Predvideno število gospodinjstev v ciljnem letu 2025 glede na izhodiščno leto 2016 določa število 

potencialnih uporabnikov stanovanj. Z analizo obstoječega stanovanjskega fonda in načrtovanih 

gradenj se oceni izhodiščni obseg razpoložljivih stanovanj. Iz razlike med številom potencialnih 

uporabnikov in številom razpoložljivih stanovanj neposredno izhaja presežek oziroma primanjkljaj 

stanovanj na nivoju enote obravnave. Gre torej za edini kazalnik, iz katerega je možno neposredno 

številčno ovrednotiti potrebe po stanovanjih. 

Vir 
Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno za obdobje 2008 – 2016 (SURS, 2016) 

Podatki o gospodinjstvih za leti 2011 in 2015 (SURS, 2016) 

Podatki o izdanih gradbenih dovoljenjih za obdobje 2011 – 2016 (SURS, 2016) 

REN (SURS, 2016) 

Izračun 
Od pričakovanega/projiciranega števila gospodinjstev v letu 2025 je odšteto število razpoložljivih 

stanovanj. 

Projekcija prebivalstva je pripravljena kot kombinacija ekstrapolacije trendov po metodi AVG3 

(Rayer, 2008). Metoda vključuje kombinacijo petih različnih tipov ekstrapolacije trendov na podlagi 

podatkov za obdobje 2008 – 2016, pri čemer se izračuna povprečje brez najvišje in najnižje 

vrednosti (Rayer, 2008, gl. tudi pojasnila h kazalniku D1-2). Metoda zagotavlja zadostno stopnjo 

zanesljivosti, primerljivo s kompleksnimi kohortno-komponentnimi modeli (Rayer, 2008). Skupno 

število prebivalcev v Sloveniji v letu 2025, dobljeno s seštevkom projekcij za vse občine, ne odstopa 

bistveno od projekcije EUROPOP13. 

Projicirano število gospodinjstev je izračunano iz projiciranega števila prebivalstva ob upoštevanju 

velikostne strukture gospodinjstev v posamezni občini za leto 2015. 

Izhodiščno stanje stanovanjskega primanjkljaja oziroma presežka je seštevek števila vseh stanovanj 

v občini (podatek REN) s številom stanovanj v gradnji (podatek SURS za leti 2014 in 2015 ob 
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upoštevanju dveletne veljavnosti gradbenih dovoljenj). Od tega so odšteta počitniška stanovanja 

(podatek se vodi v REN med atributnimi podatki o delih stavb), stanovanja, neprimerna za bivanje 

(podatek se vodi v REN med atributnimi podatki o delih stavb – rabi 1110000 in 1120000), in 

stanovanja, ki ne ustrezajo minimalnemu standardu površine na prebivalca (upoštevana so 

stanovanja, manjša od 20 m2). 

Skupen primanjkljaj v Sloveniji v letu 2025, dobljen s seštevkom primanjkljaja v vseh občinah, ki le-

tega izkazujejo, je nekaj manj kot 54000 stanovanj, kar je primerljivo s ciljnim številom novih 

stanovanj glede na ReNSP15–25, ki je okvirno 52000 stanovanj. 

Omejitve 
Kazalnik temelji na uporabi statističnih podatkov, ki jih zbirata in objavljata SURS oziroma GURS, 

ter na lastni projekciji. Ob spremembi metodologije projekcije so možna odstopanja v rezultatih 

zlasti pri posameznih občinah. 

Op.: V izračunih ni možno upoštevati občin Mirna in Ankaran, ki sta bili v statistične raziskave vključeni šele v letu 2012 

oziroma 2015. Za njiju namreč ni možen izračun vseh kazalnikov iz sklopa D, ki deloma temeljijo na podatkih izpred leta 

2012. V sklopu D sta zato obravnavani kot del občin Trebnje oziroma Koper. 

Največje potrebe po PROSO 
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerne občine, v katerih 

stanovanjski primanjkljaj v ciljnem letu 2025 znaša več kot 25 stanovanj:  

 primanjkljaj 26 - 250 stanovanj: utež 1  

 primanjkljaj 251 - 1000 stanovanj: utež 2 

 primanjkljaj več kot 1000 stanovanj: utež 3 

 

 

Kazalnik D2-2: Obseg povpraševanja po stanovanjih z neprofitno najemnino 

Opredelitev 
Obseg povpraševanja po stanovanjih z neprofitno najemnino 

Utemeljitev 
Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih odraža obstoječo razpoložljivost javnih najemnih 

stanovanj na posameznih lokacijah, posredno pa tudi preference uporabnikov. Udeleženci 

posvetov so poudarjali, da povpraševanje presega segment neprofitnih stanovanj zaradi izjemno 

blagih pogojev za neprofitni najem.  

Vir 
Anketna povpraševanja po občinah (SSRS, 2014) 

Izračun 
Število manjkajočih neprofitnih stanovanj glede na podatke občine. 

Omejitve 
Podatki so povzeti po anketnih povpraševanjih, možno je spreminjanje metodologije, podatek se 

ne spremlja redno in sistematično (občine sicer načeloma redno objavljajo prednostne liste 

prosilcev). 



str. 54 
 

Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih je vsekakor kazalnik, ki je najbolj tesno povezan s 

socialnim vidikom PROSO. Ključna težava z vidika modela določitve PROSO se kaže predvsem v 

dostopnosti podatkov, saj ni centralne baze, ki bi združevala podatke vseh občin. Podatke sicer 

zbira Stanovanjski sklad RS v sklopu izvajanja rednih letnih anketiranj med občinami, vendar jih 

javno objavlja le v agregirani obliki po regijah in mestnih občinah. 

Op.: V izračunih ni možno upoštevati občin Mirna in Ankaran, ki sta bili v statistične raziskave vključeni šele v letu 2012 
oziroma 2015. Za njiju namreč ni možen izračun vseh kazalnikov iz sklopa D, ki deloma temeljijo na podatkih izpred leta 
2012. V sklopu D sta zato obravnavani kot del občin Trebnje oziroma Koper. V tem izračunu manjka tudi podatek za 
mestno občino Novo mesto. 

Največje potrebe po PROSO 
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerne občine, v katerih 

stanovanjski primanjkljaj v ciljnem letu 2025 znaša več kot 1 stanovanje:  

 primanjkljaj 1 - 25 stanovanj: utež 1  

 primanjkljaj 26 - 100 stanovanj: utež 2 

 primanjkljaj več kot 100 stanovanj: utež 3 

 

3.3.2.3. Kriterij D3: Dostopnost stanovanj 

Z analizo tržnih značilnosti je potrebno dodatno ovrednotiti razpoložljivosti in dostopnost stanovanj 

na trgu ter sočasno oceniti razkorak med ponudbo in povpraševanjem.  

Kazalnik D3-1: Razmerje med ceno zemljišč in povprečno neto plačo 

Opredelitev 
Razmerje med povprečno ceno m2 stavbnega zemljišča in povprečno mesečno neto plačo 

Utemeljitev 
Kriterij dostopnosti stanovanj kaže razkorak med obstoječo, potencialno pa tudi načrtovano, 

stanovanjsko ponudbo, in zmožnostjo gospodinjstva, da to ponudbo lahko izkoristi v primeru, da 

po vseh drugih kriterijih ustreza njegovim preferencam. 

Z vidika PROSO je zanimiva zlasti možnost prebivalstva, da najame stanovanje v skladu s svojimi 

preferencami. Uporabljen kazalnik predstavlja le približek te ocene, saj razpoložljivi podatki 

omogočajo le posredno primerljive izračune. 

Cene nepremičnin in višina najemnin na posameznem območju odražajo presežke oziroma 

pomanjkljivosti v ponudbi. Višje cene pa lahko pomenijo, da stanovanja kljub razpoložljivosti niso 

dostopna za določene segmente trga, zlasti za ranljivejše skupine, ki jih specifično tangira 

ReNSP15–25. Slabša dostopnost nepremičnin generira migracije v občine z nižjimi cenami. 

Vendar pa je pri interpretacijah tržnih značilnosti potrebna previdnost, saj je nepremičninski trg 

zelo specifičen in se ne odziva zgolj na cenovne oz. številčne razlike med povpraševanjem in 

ponudbo, temveč lahko odraža tudi temeljno diskrepanco med potrebami prebivalcev in 

izvedenimi gradnjami (predvidevanji graditeljev). 

Vir 
ETN (GURS, 2016) 

Povprečne mesečne plače po občinah, Slovenija, letno (SURS, 2016) 
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Izračun 
Povprečna cena m2 stavbnega zemljišča glede na povprečno mesečno neto plačo v občini. 

Povprečna cena m2 stavbnega zemljišča je izračunana glede na vse podatke o poslih s stavbnimi 

zemljišči iz ETN. Za podatek so značilna velika odstopanja cen navzgor in navzdol (npr. prodaje za 

simbolično ceno), zaradi česar se iz izračuna izločijo vse vrednosti, ki od povprečja izstopajo za več 

kot dve standardni deviaciji. 

Dobljene rezultate je smiselno testirati na primeru aktualnih cen na trgu. 

Omejitve 
Kazalnik temelji na uporabi statističnih podatkov, ki jih zbirata in objavljata SURS oziroma GURS. 

Glede na izhodišča za opredelitev modela za določitev PROSO (gl. zlasti razdelek 2.2.) bi optimalen 

kazalnik za kriterij dostopnosti stanovanj predstavljalo razmerje med povprečno višino 

stanovanjske najemnine oziroma vseh stroškov najema stanovanja in razpoložljivim dohodkom 

gospodinjstva. Podatek o razpoložljivem dohodku gospodinjstva se ne vodi za nivo občine, ki je 

obravnavan v modelu določitve PROSO, zato je bil namesto njega izbran podatek o povprečni plači. 

Glede na izhodišča posveta se bruto plača v kazalniku nadomesti z neto plačo kot boljši pokazatelj 

finančnih zmožnosti prebivalstva. 

Podatki o najemninah se v sklopu ETN vodijo za dovolj podroben nivo, vendar pa je njihov zajem 

preozek, kar vodi do anomalij zlasti pri manjših občinah, pri katerih prijav najemnih poslov ni ali pa 

so zelo redke.  

Op.: V izračunih ni možno upoštevati občin Mirna in Ankaran, ki sta bili v statistične raziskave vključeni šele v letu 2012 
oziroma 2015. Za njiju namreč ni možen izračun vseh kazalnikov iz sklopa D, ki deloma temeljijo na podatkih izpred leta 
2012. V sklopu D sta zato obravnavani kot del občin Trebnje oziroma Koper. 

Največje potrebe po PROSO 
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerne občine, v katerih razmerje 

med povprečno ceno m2 stavbnega zemljišča in povprečno mesečno neto plačo v občini presega 

0,1:  

 razmerje 0,10 - 0,20: utež 1  

 razmerje 0,20 - 0,35: utež 2 

 razmerje večje od 0,35: utež 3 

 

3.3.3. Kriteriji gospodarskega razvoja 

Pomanjkanje stanovanj na območjih, kjer so potrebe po stanovanjih največje, ter zmanjšane 

ekonomske sposobnosti prebivalstva za reševanje stanovanjskega vprašanja sta izziva, ki jih naslavlja 

ReNSP15–25 z ukrepom povečanja javnega stanovanjskega fonda, tudi z gradnjo novih javnih 

najemnih stanovanj. Njihova gradnja naj bi bila prednostno usmerjena v območja, kjer so potrebe 

prebivalstva in gospodarstva po javnih najemnih stanovanjih največja.  

Vloga kriterijev gospodarskega razvoja pri opredelitvi PROSO je bila osvetljena tudi na delavnici 20. 

septembra 2016. Vse tri delovne skupine so izpostavile velik pomen gospodarskega potenciala 

območja oziroma delovnih mest kot ključnega kriterija za opredelitev in določitev PROSO. Kriteriji 

gospodarskega razvoja so bili opredeljeni v kontekstu potreb oziroma povpraševanja, vzporedno z 

demografskimi in stanovanjskimi kriteriji. Opredelitev in določitev PROSO bi morala glede na 

rezultate delavnice prispevati tudi k prihodnjemu razvoju, ne samo slediti aktualnim regionalnim 

gospodarskim disparitetam. 
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V kontekstu analize dejavnikov za opredelitev PROSO in rezultatov delavnice smo kriterije 

gospodarskega razvoja opredelili v sklopu analize potreb oziroma povpraševanja. Oblikovali smo dva 

kriterija (Gospodarska moč, Gospodarski potencial) s skupaj petimi kazalniki. 

Preglednica 5: Kriteriji in kazalniki gospodarskega razvoja 

Kriterij Kazalnik 

Gospodarska moč 
Indeks delovne migracije 
Sedež največjih podjetij 
Rast števila delovnih mest 

Gospodarski potencial Stopnja inovativnosti  
Ocena prostorskega potenciala za razvoj gospodarskih dejavnosti 

 

Kriteriji gospodarskega razvoja opredeljujejo prednostna območja, za katera se na osnovi analize 

izbranih kazalnikov ocenjuje, da je z vidika gospodarskega razvoja potreba po fleksibilnih možnostih 

za stanovanjsko oskrbo največja. Stanje in pričakovane prihodnje težnje na področju gospodarskega 

razvoja namreč vplivajo tudi na razmestitev prebivalstva oziroma privlačnost naselij za bivanje. Pri 

tem je potrebno izpostaviti zaposlitvena središča, ki imajo že danes pozitivno dinamiko 

gospodarskega razvoja (imajo veliko gospodarsko moč), zato so privlačna za delovno silo iz sosednjih 

območij, kar se odraža v dnevni delovni mobilnosti in presežku delovnih mest nad delovno aktivnim 

prebivalstvom na območju. Ta območja so pogosto konkurenčna tudi v mednarodnem kontekstu in 

imajo zato specifično gospodarsko strukturo, ki generira nadaljnji gospodarski razvoj, s čemer se 

glede na cikel gospodarskega razvoja in njihovo inovativnost spreminja potreba po novih delavcih. 

Cilj analize je poiskati tudi občine, ki imajo potenciale, da ostanejo/postanejo pomemben igralec v 

gospodarskem prostoru glede na njihovo inovativnost in prostorske potenciale za gospodarski razvoj. 

 

3.3.3.1. Kriterij G1: Gospodarska moč 

Potreba po opredelitvi PROSO z vidika gospodarske moči je rezultat izhodišč prostorskih razvojnih 

dokumentov (gl. drugo poglavje):  

 umeščanje PROSO v pomembna gospodarska središča; 

 umeščanje PROSO v naselja, ki izkazujejo visoko konkurenčnost oziroma gospodarsko moč; 

 umeščanje PROSO v urbana območja s presežkom delovnih mest. 

Gospodarsko moč občin je potrebno proučiti tudi zaradi tega, ker pomembna gospodarska središča 

ne sledijo nujno hierarhiji centralnih naselij, ampak imajo pri tem svojo logiko, ki deloma temelji na 

zapuščini preteklega planskega obdobja z večjo vlogo komunalnih središč (danes predvsem nekatera 

središča 3. in 4. stopnje), deloma pa je prepuščena trgu, zlasti z vidika največjih izvoznikov (Nared 

idr., 2016). 

Namen kriterija Gospodarska moč je poiskati tiste občine, ki izkazujejo visoko gospodarsko moč, torej 

visoko stopnjo doseženega gospodarskega razvoja. 

Gospodarsko moč merimo s tremi kazalniki: indeks delovne migracije, sedež največjih podjetij, rast 

števila delovnih mest. 

Kazalnik G1-1: Indeks delovne migracije  
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Opredelitev  
Indeks delovne migracije za leto 2015 

Utemeljitev  
Občine, ki imajo teoretično večje število delovnih mest od tam živečega delovno aktivnega 

prebivalstva, izkazujejo visoko gospodarsko moč. Zaradi presežka delovnih mest privlačijo delovne 

migracije iz drugih občin in so zato gravitacijsko središče ožjega in širšega območja. Glede na 

princip kumulativne kavzalnosti in teorije polov rasti (glej Pike idr., 2006, str. 73-76) takšna 

situacija generira prihodnji gospodarski razvoj tega območja, s čimer se njegova gospodarska moč 

(število delovnih mest) še povečuje, s tem pa tudi potrebe po novih PROSO.  

Vir  
Podatki SURS (podatkovni portal SI-STAT) za leto 2015: Delovno aktivno prebivalstvo (brez 

kmetov), medobčinski delovni migranti ter indeks delovne migracije po spolu, občine, Slovenija, 

letno.  

Izračun  
Razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v določeni teritorialni enoti 

delovnega mesta in številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti 

prebivališča, pomnoženo s 100. Indeks ne upošteva vseh notranjih delovnih migracij v opazovani 

teritorialni enoti (Delovne migracije, Slovenija, 2016).  

Teritorialne enote se glede na vrednosti indeksa delovne migracije delijo v naslednje kategorije 

(Delovne migracije, Slovenija, 2016):  

 izrazito delovne: indeks delovne migracije 116,0 ali več 

 zmerno delovne: indeks delovne migracije 96,0 – 115,9 

 šibko bivalne: indeks delovne migracije 76,0 – 95,9  

 zmerno bivalne: indeks delovne migracije 56,0 – 75,9  

 pretežno bivalne: indeks delovne migracije 36,0 – 55,9 

 izrazito bivalne: indeks delovne migracije 35,9 ali manj 

Omejitve 
Kazalnik temelji na uporabi statističnih podatkov, ki jih zbira in objavlja SURS. 

Največje potrebe po PROSO 
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerne izrazito delovne (utež 3), 

zmerno delovne (utež 2) in šibko bivalne občine (utež 1) oziroma vse občine z indeksom delovne 

migracije nad 75,9. Zanje je značilno večje število delovnih mest od tam živečih delovno aktivnih 

prebivalcev oziroma je zaznan manjši primanjkljaj delovnih mest glede na število delovno aktivnih 

prebivalcev v občini, vendar je občina vseeno pomembno zaposlitveno središče tudi za druge 

(bližnje) občine. 

 

 

Kazalnik G1-2: Sedež največjih podjetij 

Opredelitev 
Število največjih poslovnih skupin in podjetij s sedežem v posamezni občini leta 2015 
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Utemeljitev 
Največje poslovne skupine in podjetja so nosilci gospodarskega razvoja, hkrati pa tudi pomembna 

izvozno usmerjena podjetja, ki kažejo na (mednarodno) konkurenčnost gospodarstva določene 

teritorialne enote. S kazalnikom želimo izpostaviti največja in najbolj konkurenčna gospodarska 

središča oziroma občine. 

Vir 
Manager št. 41 (14.10.2016). Časnik Finance.  

Izračun 
Upoštevana so bila podjetja s konsolidiranimi izkazi in največje posamezne družbe (brez odvisnih 

družb) za leto 2015. Merilo za širši nabor je bilo najmanj 40 milijonov evrov prihodkov od prodaje. 

Niso upoštevane podružnice tujih družb, prav tako ne finančne družbe in paradržavni skladi. Pri 

razvrščanju družb in skupin so bili upoštevani prihodki od prodaje, dobiček iz poslovanja pred 

amortizacijo (EBITDA), čisti poslovni izid, vrednost lastniškega kapitala, sredstev in število 

zaposlenih. Družbe so bile razvrščene po vsaki kategoriji posebej, končno mesto pa je seštevek 

posameznih indeksov glede na najboljšega v kategoriji. 

Podatki so bili pridobljeni od družb, iz letnih poročil, baze analitsko-bonitetne družbe Bisnode, 

AJPES in ljubljanske borze Seonet. Od skupin, ki jih Bisnode ni zajel v svoje baze, so upoštevane 

vse, ki so poslale potrebne podatke. 

Omejitve 
Podatki so povzeti, možno je spreminjanje metodologije ali ukinitev lestvice. 

Največje potrebe po PROSO  
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerne občine, v katerih je sedež 

vsaj enega podjetja na lestvici TOP 101 največjih poslovnih skupin in podjetij:  

 1-3 podjetja: utež 1  

 4-6 podjetij: utež 2 

 35 podjetij: utež 3  

 

 

Kazalnik G1-3: Rast števila delovnih mest  

Opredelitev 
Zaposlitvena privlačnost v obdobju 2011-2015 

Utemeljitev 
S kazalnikom želimo prikazati, katere občine so pridobivale na gospodarski moči po prvem 

okrevanju v času gospodarske krize 2009-2013 (trendi gospodarskega razvoja). Povečevanje števila 

delovno aktivnih prebivalcev glede na občino dela prikazuje rast števila delovnih mest oziroma 

zaposlenih ter posledično kaže njihovo gospodarsko moč.  

Vir 
Podatki SURS za leti 2011 in 2015 (podatkovni portal SI-STAT): Delovno aktivno prebivalstvo (brez 

kmetov), medobčinski delovni migranti ter indeks delovne migracije po spolu, občine, Slovenija, 
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letno. 

Izračun 
Sprememba števila delovno aktivnega prebivalstva (brez kmetov) po občini delovnega mesta med 

letoma 2011 in 2015 (v %). V analizi niso bile upoštevane občine, ki so v analiziranem obdobju 

pridobile manj kot 50 delovnih mest, ne glede na relativno spremembo števila delovnih mest. 50 

zaposlenih je minimalno število zaposlenih, da se poslovni subjekt uvrsti med srednja podjetja 

(ZGD-1, 55. člen, 2016). 

Omejitve 
Kazalnik temelji na uporabi statističnih podatkov, ki jih zbira in objavlja Statistični urad Republike 

Slovenije. 

Op.: V izračunu ni možno upoštevati občin Mirna in Ankaran, ki sta bili v statistične raziskave vključeni šele v letu 2012 
oziroma 2015. 

Največje potrebe po PROSO 
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerne občine, v katerih se v 

obdobju 2011-2015 število delovnih mest ni zmanjševalo:  

 padec 5 % do rast pod 5 %: utež 1 

 rast 5 % do pod 20 %: utež 2 

 rast 20 % ali več: utež 3 

 

 

3.3.3.2. Kriterij G2: Gospodarski potencial 

OdSPRS v prioriteti usklajen razvoj širših mestnih območij predlaga koncentracijo stanovanjske 

gradnje tudi v tistih poselitvenih območjih, ki imajo potencial za razvoj novih središč. Podoben uvid v 

prihodnji razvoj poselitvenega sistema je zaznati tudi v prioriteti Policentrični urbani razvoj in 

regionalni prostorski razvoj, kjer so prav tako izpostavljena urbana naselja, za katere se pričakuje, da 

bodo pridobila na vlogi v sistemu poselitve v Sloveniji. Potreba po upoštevanju potencialov za 

gospodarski razvoj je utemeljena tudi v kontekstu PROSO kot razvojnega dejavnika krepitve razvojno-

inovativnih jeder (gl. poglavje 2.1.2.). V tem kontekstu izpostavljamo tudi prostorske razvojne 

možnosti, ki so osnova za razvoj različnih gospodarskih dejavnosti ali preko endogenega razvoja 

(potreb domačega gospodarstva) ali pa privabljanja (tujih) neposrednih investicij.  

Namen kriterija Gospodarski potencial je zato poiskati tista območja, ki izkazujejo visoke potenciale 

za prihodnji gospodarski razvoj, zato je v prihodnje pričakovati povečano povpraševanje po novih 

stanovanjskih površinah. Visok potencial za gospodarski razvoj imajo lahko območja, ki so že danes 

gospodarsko pomembna ali pa območja, ki v gospodarskem sistemu ne igrajo vidne vloge, a imajo 

razvojno-inovativni ali prostorski potencial.  

Gospodarski potencial merimo z dvema kazalnikoma: stopnja inovativnosti in ocena prostorskega 

potenciala za razvoj gospodarskih dejavnosti. 

Kazalnik G2-1: Stopnja inovativnosti  

Opredelitev 
Število raziskovalcev 
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Utemeljitev 
Inovacije so gonilo prihodnje konkurenčnosti in s tem gospodarske moči. 

Vir 
SICRIS, 2016 (povzeto po Nared idr., 2016) 

Izračun 
Število raziskovalcev (ekvivalent raziskovalcev – FTE) v občin. 

Omejitve 
Kazalnik je povzet po Nared, 2016. 

Razporeditev raziskovalcev je v pomembni meri vezano na zaposlitev na univerzi ali raziskovalnih 

organizacijah, delno tudi raziskovalno-razvojno usmerjenih podjetjih. 

Največje potrebe po PROSO 
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerne občine, v katerih je bilo vsaj 

20 registriranih raziskovalcev: 

 20-95 raziskovalcev: utež 1 

 96-300 raziskovalcev: utež 

 več kot 300 raziskovalcev: utež 3 

 

 

Kazalnik G2-2: Ocena prostorskega potenciala za razvoj gospodarskih dejavnosti 

Opredelitev 
Plansko pripravljena območja za prihodnji prostorski razvoj gospodarstva 

Utemeljitev 
Kazalnik prikazuje površino območij z namensko rabo primerno za razvoj gospodarskih dejavnosti 

(industrijske in neindustrijske dejavnosti), ki še niso pozidana. Gre torej za zalogo zemljišč 

namenjenih za prihodnji gospodarski razvoj oziroma kakšne so prostorske razvojne možnosti za 

razvoj novih gospodarskih dejavnosti. 

Vir 
Namenska raba (MOP, 2016) 

Zemljiški kataster (GURS, 2015) 

Kataster stavb (GURS, 2016)  

Izračun 
Korak 1: Izbor relevantne namenske rabe (BD, IP, IG, IK ali I) glede na Pravilnik o vsebini, obliki in 

načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene 

gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. 

Korak 2: Združevanje poligonov (»Aggregate Polygon« v orodju ArcGIS – parameter: 50 m; 

združevanje poligonov je potrebno zaradi neenotne metodologije prikaza območij podrobnejše 

namenske rabe v občinskih prostorskih načrtih) relevantne podrobnejše namenske rabe. Izločijo se 
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območja, manjša od 10.000 m2, saj gre za premajhne cone, da bi predstavljale večji potencial za 

razvoj gospodarskih dejavnosti (območja večjih kmetij, manjših obrti ipd.). 

Korak 3: Iz katastra stavb in zemljiškega katastra se izberejo (»Clip« v orodju ArcGIS) objekti in 

površine, ki ležijo znotraj območij, dobljenih v koraku 2. 

Korak 4: Ker luknje v poligonih parcel zemljiškega katastra (npr. stavbišča sredi pripadajočih parcel) 

povzročajo anomalije pri presekih, se jih izloči (»Eliminate Polygon Part« v orodju ArcGIS). 

Korak 5: Kot pozidano površino parcele se upošteva petkratnik površine stavbišč iz katastra stavb, 

ki sekajo to parcelo. 

Korak 6: Kot pozidane se upoštevajo parcele, pri katerih je pokritih več kot 50 % ali vsaj 10 % in 

hkrati več kot 500 m2 površine glede na izračunano pozidano površino iz koraka 5. Nepozidane 

površine se združijo (»Dissolve« v orodju ArcGIS). 

Korak 7: Izločijo se vsa območja, manjša od 5000 m2, saj gre za premajhne površine, da bi 

predstavljale večji potencial za razvoj gospodarskih dejavnosti. 

Omejitve 
Vsa v analizi upoštevana zemljišča niso nujno primerna za nadaljnji gospodarski razvoj ali pa zaradi 

lastniških razmerij niso na voljo. Neugodne dejavniki za razpoložljivost so zlasti pomanjkanje 

interesa lastnikov, pomanjkanje povpraševanja in pomanjkljiva opremljenost (prim. tudi: Region 

Hannover, 2016). Vsako nezazidano zemljišče torek ne pomeni nujno tudi potenciala za gradnjo. 

Poseben problem predstavlja tudi neustreznost vhodnih podatkov za analize nezazidanih zemljišč. 

Uradne in enotne baze podatkov o nezazidanih ali pozidanih zemljiščih ni. Podatki dejanske rabe 

kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih vodi MKGP, metodološko niso prilagojeni potrebam 

prostorskega načrtovanja, saj ne upoštevajo parcelne strukture, strukture pozidave ipd. Odvisno 

od vhodnega podatka in lege območja različno interpretirajo zazidanost – tako so kot zazidana 

opredeljena številna območja, ki niso pokrita z vegetacijskim slojem, po drugi strani pa se kot 

kmetijska zemljišča opredeljujejo številni vrtovi enodružinskih hiš. Poseben problem predstavlja 

tudi neenakost obravnave območij glede na stopnjo urbaniziranosti (v bolj urbaniziranih območjih 

so pozidana in sorodna zemljišča opredeljena zvezno, v manj urbaniziranih območjih pa ne, kljub 

temu, da gre lahko za tipološko primerljive površine). 

Izbrani kazalnik se poskuša izogniti tem težavam z uporabo variantne določitve pozidanih zemljišč, 

vendar tudi s tem pristopom ni možno dobiti rezultatov, ki vključujejo samo nezazidana zemljišča. 

Je pa zagotovljena večja stopnja primerljivosti, ker načeloma ni razlik v vhodnih podatkih. 

Vsekakor bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi enotne metodologije za opredeljevanje dejanskih 

potencialov (razpoložljivosti) za gradnjo. Priporočljivo bi bilo tudi, da se evidenca nezazidanih 

zemljišč vodi v centralni javno dostopni bazi podatkov (npr. zemljišča za gradnjo stavb v sklopu 

REN, ki pa zaenkrat niso metodološko enotno pripravljena). 

Največje potrebe po PROSO  
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerne občine, ki imajo za lociranje 

prihodnjega gospodarskega razvoja na razpolago:  

 1 do 40 ha: utež 1  

 40 do vključno 100 ha: utež 2 

 nad 100 ha: utež 3  
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3.3.4. Lokacijski kriteriji na regionalni ravni 

ReNSP15–25 pri analizi potreb po stanovanjih izpostavlja mesta in njihova zaledja. Tu je 

povpraševanje zaradi možnosti zaposlitve, šolanja, dostopnosti do javnih storitev in boljših prometnih 

povezav največja, kar se odraža tudi v cenah nepremičnin.  

Pomanjkanje stanovanj v mestih je vodilo do negativnih prostorskih posledic, ki odstopajo od 

normativno zapisanih usmeritev na področju poselitve. Oblikoval se je novejši razpršen poselitveni 

vzorec, ki je poselitev osredotočal predvsem v suburbaniziranih območjih v okolici večjih mest, 

posebno Ljubljane, kjer je suburbanizacija presegla meje statistične regije in se približala sosednjim 

regionalnim središčem, ter vzdolž avtocestnega križa, ki omogoča časovno sprejemljivo dnevno 

mobilnost delovne sile na daljše razdalje.  

Usmerjanje PROSO v urbana območja je vezni člen med stanovanjsko in prostorsko politiko, saj 

Politika urejanja prostora Republike Slovenije vidi razvoj poselitve skozi policentrično omrežje mest in 

drugih naselij (Hladnik idr., 2002). Podobno razvoj poselitve opredeljuje tudi OdSPRS: razvoj poselitve 

se prednostno usmerja v urbana naselja, pa tudi omrežja funkcionalno in fizično povezanih središč. V 

teh naseljih se skrbi za zadostno ponudbo stanovanj, saj naj se ta funkcija v mestih okrepi.  

Na delavnici 20. septembra 2016 je bil v povezavi z modelom policentričnega sistema prostorskega 

razvoja oziroma kriterijem opremljenosti s storitvami splošnega pomena izpostavljen še lokacijski 

kriterij vezan na dostopnost, ki naj sledi dosegu dnevne mobilnosti. Poselitev naj bi zaradi racionalne 

rabe prostora, zlasti aktiviranja obstoječih zemljišč za gradnjo in zgoščanja obstoječih urbanih 

območij, usmerjala na že urbanizirana območja, pri čemer naj bi se optimizirala raba obstoječe 

infrastrukture ter le v manjši meri gradila nova. 

V kontekstu analize dejavnikov za opredelitev PROSO in rezultatov delavnice smo lokacijske kriterije 

na regionalni ravni opredelili skozi dva kriterija (Vloga naselij v poselitvenem sistemu, Dostopnost do 

javnega potniškega prometa) s skupaj štirimi kazalniki.  

Preglednica 6: Kriteriji in kazalniki lokacijskih kriterijev na regionalni ravni 

Kriterij Kazalnik 

Vloga naselij v poselitvenem 
sistemu  

Vloga centralnih naselij v policentričnem sistem poselitve 
Naselja v širših mestnih območjih 

Dostopnost do javnega 
potniškega prometa  

Dostopnost do javnega potniškega prometa – gostota postajališč 
Dostopnost do javnega potniškega prometa – železnica 

 

Lokacijski kriteriji v nasprotju z demografskimi kriteriji, kriteriji stanovanjske oskrbe in kriteriji 

gospodarskega razvoja v ospredje postavljajo dejavnike, ki vplivajo na širšo privlačnost prostora za 

bivanje. Lokacijski kriteriji se zato nanašajo predvsem na bližino delovnih mest, opremljenost s 

storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena ter prometno dostopnost z različnimi 

prometnimi sistemi, prednostno z javnim potniškim prometom. Kriteriji na regionalni ravni 

opredeljujejo tipe območij primernih za PROSO, v nadaljevanju analize pa tudi konkretna geografska 

območja, primerna za PROSO.  

Centralna naselja višje stopnje so primerna za umestitev PROSO zaradi demografskih značilnosti teh 

naselij in višje stopnje oskrbnih in storitvenih dejavnosti, kar je eden od pomembnih teoretičnih 
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elementov za umestitev PROSO na eni strani in pričakovanj potencialnih kupcev/najemnikov 

stanovanj na drugi strani.  

Poselitev naj bi se širila tudi v širših mestnih območjih, predvsem na dobro dostopnih območjih, ki jih 

označuje hiter razvoj. Gre za primestna in obmestna območja, ki so zaradi procesa suburbanizacije 

doživela hiter razvoj, vendar je bil le-ta prostorsko izredno ekstenziven, kar je vodilo do razpršene 

gradnje. Tak razvoj je zabeležen predvsem na primeru mestnih občin. Koncept decentralizirane 

koncentracije se uporablja za saniranje tovrstne prostorske problematike z zgoščevanjem, hkrati pa 

bi razvoj sekundarnih središč prispeval k oblikovanju policentrične zasnove širših mestnih območij.  

Pogoj za umeščanje PROSO v širšem mestnem območju je ustrezna prometna povezanost s 

poudarkom na javnem potniškem prometu. Iz izkušenj iz tujine (Hannover) in po predlogu Strategije 

razvoja prometa v Republiki Sloveniji (2015) izhaja, da je potrebno izpostaviti območja s tirnim JPP. 

JPP se kljub rigidnosti sistema podeljevanja koncesij za prevoz potnikov v primestnem in 

medkrajevnem prometu sicer lahko prilagaja povpraševanju, vendar so kot izhodišče uporabljene 

obstoječe linije javnega potniškega prometa oziroma obstoječe železniške proge, ki naj bi bile po 

predlogu Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji (2015) usposobljene za višjo raven storitve 

javnega potniškega prometa.  

Cilj analize je opredeliti naselja, ki so primerna za PROSO.  

 

3.3.4.1. Kriterij R1: Vloga naselij v poselitvenem sistemu 

Potreba po opredelitvi PROSO z vidika vloge naselij v poselitvenem sistemu je opredeljena kot 

rezultat analize prostorskih razvojnih dokumentov (gl. drugo poglavje):  

 umeščanje PROSO v središča nacionalnega in regionalnega pomena, tudi v kontekstu njihove 

konkurenčnosti;  

 umeščanje PROSO v primestna naselja (urbana območja), ki so prometno (z javnim potniškim 

prometom) dobro povezana z urbanim središčem in ponujajo zadostno raven opremljenosti s 

centralnimi funkcijami;  

 umeščanje PROSO v širša mestna območja, ki zajemajo območje mestne občine in območje 

več lokalnih skupnosti, ki jo obkrožajo, ali večje število med seboj sodelujočih in učinkovito 

povezanih središč.  

Namen kriterija je poiskati tista naselja, ki imajo pomembnejšo vlogo v nacionalnem poselitvenem 

sistemu, ter naselja, ki so del širših mestnih območij in so dobro dostopna.  

Vlogo naselij v poselitvenem sistemu merimo z dvema kazalnikoma: vloga naselij v policentričnem 

urbanem sistemu in naselja v širših mestnih območjih.  

  

Kazalnik R1-1: Vloga naselij v policentričnem urbanem sistemu 

Opredelitev  
Policentrični urbani sistem – naselja višje hierarhične stopnje (stična naselja*) 

Utemeljitev 
Gre za kvalitativni kriterij, ki usmerja PROSO v poselitvena območja urbanih naselij višje 

hierarhične stopnje in na njihova urbana območja. 
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Ta naselja označuje širši nabor storitvenih dejavnosti, in sicer trgovina, storitvena obrt, promet, 

šolstvo, zdravstvo, upravne in kulturne inštitucije. Te storitve so namenjene zadovoljevanju potreb 

prebivalcev urbanega naselja, pa tudi gravitacijskemu zaledju le-tega. 

Kot naselja so bila upoštevana »stična naselja«; to so naselja sestavljena iz večjega števila manjših 

administrativnih naselij, ki se fizično stikajo in tvorijo skupno funkcijsko območje. Z vidika 

opredelitve PROSO je obravnava stičnih naselij pomembna zaradi poselitvenih značilnosti v 

mestnem in obmestnem prostoru, ki je med seboj intenzivno povezan. Seznam stičnih naselij je 

povzet po študiji Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in 

splošnega gospodarskega pomena (Nared idr., 2016) 

Vir 
OdSPRS, Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in 

splošnega gospodarskega pomena (Nared idr., 2016)  

Izračun 
Povzeto po OdSPRS 

Omejitve  
Morebitna sprememba kategorizacije policentričnega urbanega sistema  

Največje potrebe po PROSO 
Nacionalna središča mednarodnega pomena, središča nacionalnega pomena, središča 

regionalnega pomena, središča medobčinskega pomena – stična naselja. 

  

 

Kazalnik R1-2: Naselja v širših mestnih območjih 

Opredelitev 
Naselja z več kot 1400 prebivalci znotraj širših mestnih območij  

Utemeljitev 
Gre za kvalitativni kriterij, ki usmerja PROSO v poselitvena območja znotraj širših urbanih območij 

pomembnejših nacionalnih središč. Ta območja so tesno povezana s središčem, a so hkrati tudi 

rezultat procesa suburbanizacije. Preference prebivalcev so pogosto usmerjene bolj kot v urbana 

naselja v dobro dostopna obmestja. Proces suburbanizacije je preoblikoval strukturo širših mestnih 

območij v kontekstu oblikovanja regionalnega mesta, ki ga označuje intenzivna dvosmerna 

povezanost mesta in ožjega gravitacijskega zaledja. 

Meja 1400 prebivalcev je povzeta po metodologiji določitve mestnih naselij in naselij mestnih 

območij v Republiki Sloveniji za potrebe statističnih izkazovanj (Pavlin idr., 2004): tretji kriterij za 

opredelitev mestnih naselij so občinska središča z najmanj 1400 prebivalci (in presežkom delovnih 

mest nad številom delovno aktivnega prebivalstva). 

V naseljih s 1.500 do 10.000 prebivalci prebiva skoraj petina vseh prebivalcev v Sloveniji (Kušar, 

2013). 

Vir 
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Espon 1.1.1 – opredelitev funkcionalnih urbanih območij 

Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003 (Pavlin idr., 2004) – merila za izbor naselij 

Podatki o številu prebivalcev po naseljih (SURS, 2016) 

Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega 

gospodarskega pomena – seznam stičnih naselij (Nared idr., 2016)  

Izračun 
Naselja z več kot 1400 prebivalci, ki se nahajajo v občinah širših mestnih območij (Ljubljana, Koper, 

Nova Gorica, Novo mesto, Celje in Maribor), ki jih je opredelil Espon 1.1.1 (pristop k analizi širših 

mestnih območij). 

Kot naselja so bila upoštevana »stična naselja«; to so naselja sestavljena iz večjega števila manjših 

administrativnih naselij, ki se fizično stikajo in tvorijo skupno funkcijsko območje. Z vidika 

opredelitve PROSO je obravnava stičnih naselij pomembna z vidika poselitvenih značilnosti v 

mestnem in obmestnem prostoru, ki je med seboj intenzivno povezan. 

Omejitve 
Sprememba kategorizacije funkcionalnih urbanih območij, dinamičnost razvoja naselij v širših 

mestnih območjih 

Največje potrebe po PROSO 
Naselja z več kot 1400 prebivalci znotraj širših mestnih območij oziroma funkcionalnih urbanih 

območij. 

 

3.3.4.2. Kriterij R2: Dostopnost  

Potreba po opredelitvi PROSO z vidika vloge naselij v poselitvenem sistemu je opredeljena kot 

rezultat analize prostorskih razvojnih dokumentov (gl. drugo poglavje): 

 umeščanje PROSO v primestna naselja (urbana območja), ki so prometno (z javnim potniškim 

prometom) dobro povezana z urbanim središčem;  

 umeščanje PROSO v širša mestna območja, ki zajemajo tudi večje število med seboj 

učinkovito povezanih središč;  

 ustrezna dostopnost do funkcij, delovnih mest in storitev, predvsem dostopnost z javnim 

potniškim prometom, povezanost z regionalnimi središči ter dostopnost do glavnih mestnih 

aglomeracij in znotraj njih.  

Namen kriterija Dostopnost je opredeliti tista naselja in območja, ki imajo dober dostop do 

regionalnega središča, nosilca širšega mestnega območja.  

Dostopnost merimo z dvema kazalnikoma: dostopnost do javnega potniškega prometa – gostota 

postajališč in dostopnost do javnega potniškega prometa – železnica.  

V naknadnih analizah se je izkazalo, da v predhodnih fazah predlagani kazalnik Dnevna delovna 

mobilnost, ki je opredeljeval časovno dostopnost območij primernih za dnevno delovno mobilnost 

(15 minutna dostopnost do meje urbanega naselja, nosilca širšega mestnega območja), ne razlikuje 

območij znotraj širših mestnih območij (funkcionalnih urbanih območij) med seboj v tolikšni meri, da 

bi bil lahko merilo za opredelitev in določitev PROSO. 
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Kazalnik R2-1: Dostopnost do javnega potniškega prometa – gostota postajališč  

Opredelitev 
Gostota avtobusnih postajališč ter železniških postaj in postajališč na območju naselja 

Utemeljitev 
Med dejavniki, ki pomembno opredeljujejo PROSO, so ustrezna dostopnost do funkcij, delovnih 

mest in storitev, predvsem dostopnost z javnim potniškim prometom, povezanost z regionalnimi 

središči ter dostopnost do glavnih mestnih aglomeracij in znotraj njih.  

Vir  
Aplikacija EDALJINAR – podatki o železniških in avtobusnih linijah, postajah ter postajališčih (MZI, 

2016) 

RPE (GURS, 2016) 

Izračun 
Gostota postajališč na območju naselja (število postajališč na km2) v naseljih z več kot 1400 

prebivalci v širših mestnih območjih, ki niso vključena v sistem policentričnega urbanega sistema 

(naselja višje kategorije). Upoštevana so vsa postajališča, ki se nahajajo znotraj meje naselja po 

RPE. 

Omejitve  
Dinamičnost razvoja linij mestnega potniškega prometa, ki čedalje bolj sega v širša mestna 

območja. Gostota postajališč ne prikazuje kakovosti javnega potniškega prometa (pogostosti 

avtobusov oziroma vlakov). 

Največje potrebe po PROSO  
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerna naselja, v katerih je 

naslednja gostota postajališč: 

 1 – 1,8 postajališč na km2: utež 1 

 več od 1,8 postajališč na km2: utež 2 

 

  

Kazalnik R2-2: Dostopnost do javnega potniškega prometa – železnica 

Opredelitev 
Oddaljenost od železniške postaje ali postajališča  

Utemeljitev 
Med dejavniki, ki pomembno opredeljujejo PROSO, so ustrezna dostopnost do funkcij, delovnih 

mest in storitev, predvsem dostopnost z javnim potniškim prometom, povezanost z regionalnimi 

središči ter dostopnost do glavnih mestnih aglomeracij in znotraj njih. Na področju javnega 

potniškega prometa Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (2015) poudarja vlogo 

železnice. Tudi primeri opredelitve PROSO v drugih državah/regijah izpostavljajo prisotnost 

(bližino) železnice kot enega ključnih dejavnikov, ki vpliva na določitev (lociranje) območij za 
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stanovanjsko oskrbo.  

Vir 
Aplikacija EDALJINAR – podatki o železniških postajah in postajališčih (MZI, 2016) 

Izračun 
Oddaljenost od železniških postaj in postajališč v širših mestnih območjih. Upoštevana so vsa 

naselja, pri katerih »Buffer« (orodje ArcGIS) v širini radija dostopnosti seka mejo naselja po RPE. Če 

mejo naselja seka več radijev dostopnosti, se upošteva najmanjši. V kategorizacijo so vključena 

naselja z več kot 1400 prebivalci v teh območjih.  

Omejitve 
Železniški potniški promet zaenkrat še ni konkurenčen v zadostni meri.  

Največje potrebe po PROSO 
Za umestitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo so primerna območja naselij z več kot 

1400 prebivalci v širših mestnih območjih, pri čemer se za posamezno naselje upošteva 

najugodnejša kategorija oddaljenosti od železniške postaje oziroma postajališča:  

 500 - 2500 metrov: utež 1  

 pod 500 metrov: utež 2  

 

3.4. Usmeritve in priporočila za določitev PROSO na lokalni ravni 

 

Za potrebe modela določitve PROSO na lokalni ravni so predlagani trije sklopi usmeritev in priporočil, 

ki se nanašajo na identifikacijo potreb, oceno stanja in potencialov ter preveritev prostorske 

primernosti lokacij. Vidiki so medsebojno povezani, za celovito načrtovanje stanovanjske oskrbe pa je 

priporočljiva vzporedna uporaba vseh treh. 

Potrebe in povpraševanje po stanovanjih so tudi na lokalni ravni vezani na temeljne demografske 

značilnosti in značilnosti nepremičninskega trga, manj pomemben pa je gospodarski vidik (ta se 

upošteva predvsem na regionalni ravni). Na lokalni ravni se večja pozornost namenja tipizaciji lokacij 

in načrtovanih gradenj glede na tipične skupine uporabnikov (gl. med drugim APA, 2006, str. 8, 

Clausnitzer in Grave, 2014, str. 10) v povezavi z izhodišči ReNSP15–25, ki izpostavljajo potrebe 

socialno ogroženih, mladih, mladih družin in starejših ter povečanje deleža najemnikov. Identifikacija 

potreb podobno kot na regionalni ravni izhaja iz podatkov o značilnosti gospodinjstev ter podatkov o 

kvaliteti in lokaciji ponudbe stanovanjskih nepremičnin (prim.: DCLG, 2016, Par. 002). Smiselno je 

potrebno upoštevati tudi razpoložljivost in dostopnost stanovanj na trgu oziroma razkorak med 

ponudbo in povpraševanjem. 

Z oceno stanja in potencialov obstoječega stavbnega fonda, načrtovanih gradenj ter obstoječih, 

pogojno pa tudi novih stavbnih zemljišč se ovrednoti izhodiščni primanjkljaj stanovanj ter možnost 

izpolnjevanja stanovanjskih potreb gospodinjstev do ciljnega leta 2025. 

Identifikacija potreb ter ocena stanja in potencialov sta namenjeni ciljanemu izvajanju gradnje in 

drugih ukrepov. Zagotovila naj bi, da se ne ustvarja dodaten presežek ali primanjkljaj stanovanj ter da 

stanovanjska ponudba sledi povpraševanju. 
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Preveritev prostorske primernosti je namenjena dodatnemu vrednotenju potencialnih lokacij PROSO. 

Zagotovila naj bi, da se tudi pri umeščanju PROSO na lokalni ravni upoštevajo izhodišča prostorske in 

prometne politike. 

S kombiniranjem izbranih vidikov se na lokalni ravni določijo lokacije, kjer se opredelijo PROSO. Pri 

tem je potrebno upoštevati tudi časovno komponento izvajanja in opredeliti faznost realizacije. 

 

3.4.1. Identifikacija potreb 

Identifikacija potreb naj bi odgovorila na vprašanja, za koga se gradi (tipi gospodinjstev – ob 

upoštevanju ciljnih skupin ReNSP15–25), kaj in koliko se gradi (tipi in število stanovanj) in na kakšnih 

lokacijah se gradi (tipi območij – ob upoštevanju identitete in funkcionalnih značilnosti ter tržnih 

značilnosti/cenovne dostopnosti). Identifikacija potreb se načeloma lahko pripravlja za vsak projekt 

posebej. Priporočljivo pa je, da se stanovanjska oskrba načrtuje celovito, torej se pred načrtovanjem 

posameznih projektov oblikuje vsaj okvirna strategija razvoja stanovanjske oskrbe za celotno naselje. 

To še posebej velja za največja središča (mesta), kjer sta ponudba in povpraševanje velika in 

praviloma raznolika. Ker potrebe pogosto presegajo administrativne meje, je možno, da se v prvi fazi 

identifikacije potreb območje obravnave razširi na širše območje (možnost medobčinskega 

sodelovanja). Ne glede na raven obdelave pa je pri rezultatih ves čas potrebno preverjati skladnost z 

izhodišči (zlasti ciljnim številom prebivalcev, gospodinjstev in stanovanj), opredeljenimi na regionalni 

ravni. 

Identifikacija potreb načeloma izhaja iz enakih predpostavk kot demografski vidiki in vidiki 

nepremičninskega trga v sklopu modela določitve PROSO na regionalni ravni (prim. tudi APA, 2006, 

str. 8 ter Clausnitzer in Grave, 2014, str. 10). Pristop je smiselno prilagoditi tipu in velikosti naselja. V 

najpreprostejši obliki se lahko uporabijo podatki o povpraševanju, zlasti povpraševanju po 

stanovanjih z neprofitno (stroškovno) najemnino. V večjih središčih (mestih) je smiselno potrebe 

analizirati bolj podrobno predvsem v smislu tipizacije skupin uporabnikov (gospodinjstev) in območij 

(gl. npr. Clausnitzer in Grave, 2014, str. 10) ob upoštevanju demografskih projekcij in značilnosti 

nepremičninskega trga. Vsaka lokacija namreč ni optimalna za vsak tip gradnje (npr. središče mesta 

za individualno gradnjo ali obrobje mesta za večstanovanjsko gradnjo višjih gostot) ali za vsak tip 

uporabnikov (npr. študente, mlade družine, upokojence). V ta namen se lahko izdelajo podrobnejše 

analize na podlagi izhodišč modela določitve PROSO na regionalni ravni, ki jih je možno dopolniti tudi 

z izvedbo anket med gospodinjstvi.  

Potrebno je poudariti, da pri tem ni mišljeno, da bi se stanovanjska gradnja v prostor umeščala po 

principu izključevanja. Celo zaželeno je, da je struktura sosesk mešana, t.j. da se kombinirajo različni 

tipi stanovanj in različni tipi programov oziroma rab (OdSPRS med drugim izpostavlja medsebojno 

združevanje funkcij bivanja in dela ter preprečevanje monofunkcionalnosti posameznih predelov). 

 

3.4.2. Ocena stanja in potencialov 

Ocena stanja in potencialov je namenjena inventarizaciji in vrednotenju relevantnih prostorskih 

sestavin, t.j. stavb in zemljišč, ki so ali bi lahko bila namenjena stanovanjem. Obstoječe in potencialne 

lokacije naj bi pokrile potrebe gospodinjstev, opredeljene v predhodni analizi (gl. poglavje 3.4.1.). 

Za ustrezno načrtovanje nadaljnjega razvoja je ocena stanja nujen predpogoj, saj se v nasprotnem 

primeru načrtovanje izvaja na pamet, posledično pa ustvarja presežek ali primanjkljaj stanovanj 

(absoluten presežek ali primanjkljaj oziroma ustvarjanje ponudbe, ki ne ustreza povpraševanju na 

določeni lokaciji). 
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Ocena stanja in potencialov vključuje kvalitativno in kvantitativno analizo obstoječega in 

načrtovanega stavbnega fonda ter obstoječih in načrtovanih stavbnih zemljišč (gl. tudi poglavje 

3.3.2.2.). Pri tem je ključna tudi razvrstitev lokacij glede na skladnost z izhodišči ZPNačrt in OdSPRS, ki 

se nanašajo na racionalno rabo prostora (gl. preglednico 7). 

Preglednica 7: Potencialne lokacije za umestitev stanovanj z vidika racionalne rabe prostora 

Tipi lokacij Skladnost z ZPNačrt/OdSPRS 

obstoječi stavbni fond (dozidave, nadzidave in prenova stavbe, 
prenova širše lokacije*) 

Najbolj primerno 
 
 
 
 
 
 
 

Najmanj primerno 

načrtovani stavbni fond (izdana gradbena dovoljenja) 

gradbene vrzeli/zapolnitve 

degradirana zemljišča (prenova) 

druga ekstenzivno izrabljena in nezazidana stavbna zemljišča 

nova stavbna zemljišča 

* v smislu zagotavljanja funkcij bivalnega okolja kot so otroška igrišča, vrtci, zelene in odprte površine, rekreacijske površine, površine za 

mirujoči promet, intervencijske ter dostavne poti ipd. 

Lokacije, ki so najprimernejše z vidika racionalne rabe prostora so tudi lokacije, ki so praviloma 

najbolj stroškovno ugodne z vidika komunalnega opremljanja, vendar pa jih ni nujno tudi najlažje 

aktivirati. Pri oceni stanja in potencialov je poleg inventarizacije stavb in zemljišč zato potrebno tudi 

vrednotenje razpoložljivosti, ki vključuje podatke o komunalni opremljenosti, možnosti gradnje 

(prostorskih izvedbenih pogojih), lastništvu, ceni ipd. Za zagotavljanje ustrezne stanovanjske oskrbe 

je namreč potrebno upoštevati tudi možnost realizacije zastavljenih ciljev na dani lokaciji in v danem 

časovnem okviru. V tem kontekstu je priporočljivo, da se potencialne lokacije za gradnjo razvrstijo 

tudi glede na faznost izvajanja (tudi ob upoštevanju možnosti zagotavljanja podporne infrastrukture). 

Navedene vsebine se načeloma vse v takšni ali drugačni obliki že vodijo v javnih evidencah (SURS, 

GURS – ETN, REN) oziroma spremljajočih gradivih prostorskih aktov (prikazi stanja prostora, različne 

strokovne podlage). Žal se podatki zbirajo za specifične namene, ki ne sledijo nujno ciljem 

stanovanjske oskrbe oziroma prostorskega načrtovanja ali pa se zbirajo celo nenamensko. Za 

nekatere vsebine (npr. nezazidana stavbna zemljišča, degradirana območja) ni jasno predpisanega 

metodološkega pristopa. Izvajalci pristop zato prilagajajo ciljem posameznega projekta, podatki pa 

posledično medsebojno niso primerljivi oziroma so lahko celo zavajajoči. Nujno bi bilo, da se na ravni 

države vzpostavijo enotna metodološka priporočila, ki bi zagotovila pripravo jasnih in primerljivih 

evidenc. Zlasti kvalitetna evidenca nezazidanih, ekstenzivno izrabljenih in degradiranih zemljišč (pa 

tudi njihove razpoložljivosti – gl. spodaj) bi bila izjemno dragocena tudi zaradi številnih drugih 

aplikacij (strateško in izvedbeno prostorsko načrtovanje, iskanje lokacij za investicije ipd.). 

Na možnost in stroške gradnje poleg razpoložljivosti vplivajo tudi drugi vidiki (npr. kvaliteta 

zemljišča). Hkrati neka lokacija kljub razpoložljivosti ne izpolnjuje ključnih izhodišč prostorske in 

prometne politike. Lokacije je zato potrebno preveriti tudi z vidika prostorske primernosti (gl. 

poglavje 3.4.3. 

 

3.4.3. Preveritev prostorske primernosti lokacij 

Preveritev prostorske primernosti se izvede za lokacije, ki predstavljajo potenciale za izpolnjevanje 

stanovanjskih potreb (gl. točko 3.4.2.). Podobno kot lokacijski kriteriji na regionalni ravni je 

namenjena usmerjanju gradnje (umeščanju PROSO) v kontekstu prostorske in prometne politike, kar 
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je tudi eden izmed ciljev ReNSP15–25. PROSO se tako opredeljujejo na lokacijah, kjer je gradnja 

smotrna, gradbeno in tehnično izvedljiva, ekonomsko in časovno upravičena, racionalna z vidika rabe 

prostora, okoljsko in družbeno sprejemljiva. Hkrati mora lokacija zagotavljati tudi izpolnjevanje 

potreb uporabnikov z vidika opremljenosti in kvalitete bivanja. 

Primernost oziroma privlačnost lokacij za umestitev PROSO se preverja zlasti z naslednjih vidikov: 

 Primernost zemljišč za gradnjo glede na naravne in ustvarjene danosti 

PROSO se praviloma načrtujejo po morfološko in funkcionalno zaokroženih območjih ob 

upoštevanju urbanistične zasnove (vizije razvoja) naselja. 

Prednostno se zagotavljajo v sklopu obstoječih stavbnih zemljišč izbranih naselij. 

Vzpostavljanje novih stavbnih zemljišč za potrebe PROSO je dopustno samo kadar 

načrtovanih stanovanjskih kapacitet ni mogoče zagotoviti z notranjim razvojem naselja (gl. 

tudi preglednico 7, ki potencialne lokacije za umestitev stanovanj razvršča z vidika racionalne 

rabe prostora). 

PROSO se umeščajo na kakovostna zemljišča za gradnjo, praviloma so to ravna do rahlo 

dvignjena zemljišča na stabilnih in dobro nosilnih tleh, pri umeščanju pa je treba upoštevati 

tudi dejavnike kot so osončenost lokacije, gladina talne vode, prevetrenost območja, ipd. 

 Opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo 

Opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo je pomemben kriterij tako z vidika 

ekonomike in zmanjšanja stroškov gradnje ter možnosti takojšnje gradnje kot tudi z vidika 

varstva okolja ipd. Za umestitev PROSO so primernejša območja, ki so povezana vsaj s 

prometnim in komunalnim omrežjem oziroma je možnost priključitve na te sisteme 

razmeroma enostavna in/ali prispeva k izboljšanju zmogljivosti obstoječega infrastrukturnega 

sistema ter k ustreznejšim tehnološkim rešitvam. V naseljih, v katerih je urejeno 

distribucijsko plinovodno omrežje oziroma sistemi daljinskega ogrevanja, je zaradi vzdržnosti 

teh sistemov kot kriterij možno vključiti tudi oddaljenost od teh sistemov. 

 Opremljenost z javnim potniškim prometom in kolesarskimi potmi 

Za umestitev PROSO so primerna predvsem območja, ki imajo zagotovljen hiter in enostaven 

dostop do lokalnih centrov, delovnih mest, izobraževalnih, kulturnih in zdravstvenih ustanov 

ter storitev na splošno, za vse skupine prebivalcev z JPP ter urejenimi kolesarskimi in peš 

potmi. Prednostno se obravnavajo območja, ki imajo v radiju peš dostopnosti postajališče JPP 

oziroma je le-tega možno enostavno zagotoviti. Poleg prisotnosti postajališča je potrebno 

upoštevati tudi kakovost storitev (pogostost in hitrost povezav ipd.). 

 

 Opremljenost z družbeno infrastrukturo in oskrbnimi dejavnostmi 

Za umestitev PROSO so privlačna območja, ki so opremljena z družbeno infrastrukturo (zlasti 

vzgojnimi in izobraževalnimi dejavnostmi, v širšem radiju dostopnosti pa tudi zdravstvo in 

socialno varstvo) in osnovnimi oskrbnimi oziroma storitvenimi dejavnostmi (zlasti trgovino z 

osnovno oskrbo) oziroma se te dejavnosti nahajajo v radiju peš dostopnosti. Pri tem je 

potrebno upoštevati tudi, da obstoječe kapacitete kljub bližini ne zadoščajo nujno za potrebe 

novih območij, še posebej, če gre za ureditev večjih sosesk. V tem primeru je možno sočasno 

z gradnjo stanovanj zagotoviti tudi ustrezne centralne dejavnosti, pri čemer se s predhodno 

analizo določijo potrebne kapacitete. 

 Zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja 
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Z namenom zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja za vse skupine prebivalcev se 

PROSO umešča na lokacije, kjer je mogoče urediti zdravo in estetsko bivalno okolje. Za 

PROSO so privlačna območja, ki se nahajajo v bližini urejenih zelenih in rekreacijskih površin, 

niso preobremenjena s hrupom ali elektromagnetnim sevanjem in so zunaj območij 

onesnaženega zraka. Manj primerna za umestitev PROSO pa so območja v bližini odlagališč 

industrijskih ali komunalnih odpadkov. 

 Zagotavljanje varnega bivalnega okolja in varstvo pred tveganji 

Z namenom zagotavljanja varnega bivalnega okolja se PROSO umešča na območja zunaj 

poplavno in erozijsko ogroženih ter plazovitih območij kakor tudi zunaj območij drugih 

potencialnih tveganj kot so npr. industrijske nesreče ipd. 

 Trajnostna raba naravnih virov, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine 

PROSO se umešča na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja 

narave in varstva kulturne dediščine manj kakovostna. 

Varstveni vidiki zajemajo precej široko področje, varovanja pa so praviloma tako raznolika, da 

jih ni možno umestiti v enoten okvir. Enaka vrsta varovanja lahko glede na kontekst 

predstavlja omejitev, lahko pa tudi ne. Le redko varovanja v naseljih povsem izključujejo 

druge rabe, je pa to seveda stvar presoje vsake konkretne lokacije. Tu bi vsekakor bilo 

zaželeno, da bi pristojne službe v svojih dokumentih (npr. smernicah k prostorskim aktom) 

jasno in vnaprej konkretizirale morebitne omejitve. Kljub temu, da naj bi bila obstoječa 

stavbna zemljišča preverjena tako skozi pripravo urbanističnih načrtov in različnih prostorskih 

aktov ter skozi celovite presoje vplivov na okolje, se v praksi presojajo predvsem konkretni 

projekti. 

Usmeritve in priporočila za preveritev prostorske primernosti lokacij so bile v sklopu projekta za dva 

primera (Ljubljana, Škofja Loka) poskusno konkretizirane skozi kriterije in kazalnike ter združene v GIS 

model primernosti/privlačnosti. Pristop je skupaj z rezultati podrobneje opisan v prilogi 3 tega 

poročila. 

 

 

  



str. 72 
 

4. Analiza potreb po PROSO v Sloveniji na podlagi aplikacije modela določitve PROSO na 

regionalni ravni 

Model določitve PROSO na regionalni ravni je bil preverjen na primeru Slovenije. Kazalniki, ki jih 

opredeljuje model so bili izračunani ob upoštevanju dostopnih virov podatkov in izbrane 

metodologije vrednotenja. Izračuni kazalnikov so bili agregirani po kriterijih, pri čemer so bila za vsak 

kriterij opredeljena območja največjih potreb po PROSO, območja srednje velikih potreb po PROSO in 

ostala območja. V skladu z opredeljeno metodologijo so bili kriteriji vrednoteni kot skupina. Rezultat 

je ocena potreb po PROSO glede na demografske kriterije in kriterije stanovanjskega trga ter kriterije 

gospodarskega razvoja. Končno vrednotenje potreb po PROSO predstavlja kombinacija potreb po 

PROSO (za podrobnejša pojasnila vrednotenja gl. razdelek 3.3.1.).  

Podoben pristop je bil uporabljen tudi pri izračunu in vrednotenju lokacijskih kriterijev in kazalnikov 

na regionalni ravni. Cilj vrednotenja je bil opredeliti naselja, ki so primerna za PROSO.  

Rezultati aplikacije modela so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju. 

 

4.1. Potrebe po PROSO z vidika demografskih kriterijev in kriterijev stanovanjskega trga 

4.1.1. Kriterij D1: Struktura prebivalcev 

Glede na delež prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let (D1-1) izstopajo občine širšega mestnega 

območja (za pojasnilo glede uporabe termina gl. poglavji 3.2. in 3.3.4.) Ljubljane, pri čemer ne izstopa 

Ljubljana sama, temveč predvsem občine, ki jo obkrožajo. Višji delež mlajšega prebivalstva izkazujejo 

tudi občine na zunanjem robu tega območja, vse do Trebnjega na vzhodu in do občine Gorenja vas – 

Poljane na zahodu. Izven tega območja imajo večji delež mlajšega prebivalstva le posamezne manjše 

občine. Širše gledano se kaže razlika zlasti med slabše dostopnimi območji, kjer je delež mlajšega 

prebivalstva praviloma nižji, in boljše dostopnimi območji (izstopajo zlasti območja ob avtocestnem 

križu z izjemo obmejnih območij), ki izkazujejo nekoliko višji delež prebivalcev v ciljni starostni 

skupini. 

Indeks rasti števila prebivalcev v starostni skupini 0 – 35 let med letoma 2016 in 2025 (D1-2) kaže 

na relativen upad mlajše populacije v pretežnem delu države, kar je pričakovano glede na splošne 

trende staranja prebivalstva. Kljub temu pa se kažejo določene razlike med osrednjim delom države 

in robnimi območji. Pri tem kazalniku je manj izrazita, čeprav deloma še vedno opazna povezava med 

demografskim trendom in lokacijo ob avtocestnem križu. Kaže se predvsem jugozahodno in 

jugovzhodno od Ljubljane, medtem ko območja na severozahodu in severovzhodu, z izjemo 

neposrednega zaledja Maribora, beležijo večji upad deleža mladega prebivalstva. Območja rasti so 

močno omejena – širše zaključeno območje predstavlja le Ljubljana z ožjo okolico, pri čemer pa med 

temi občinami presenetljivo ni nekaterih sicer najbolj tipičnih predstavnic (sub)urbanega zaledja 

Ljubljane (med drugim naj mlajša populacija ne bi več naraščala na širšem območju Domžal in 

Kamnika). 

Največje potrebe po PROSO z vidika strukture prebivalstva (D1) izkazuje 34 občin, ki se večinoma 

nahajajo na širšem mestnem območju Ljubljane. Občin s srednje velikimi potrebami je izjemno veliko 

(83), kar pa ni presenetljivo, saj kazalniki iz tega sklopa kažejo na precejšnjo korelacijo med starostno 

strukturo prebivalcev (mladimi, mladimi družinami) in prometno dostopnostjo lokacij bivanja (bližina 

osrednjega dela avtocestnega križa). Velik obseg območij s srednjimi potrebami je hkrati tudi odraz 

sorazmerno majhnih razlik med občinami, saj posamezne občine oziroma skupine občin ne izstopajo 

bistveno iz širših vzorcev. 
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Slika 3: Delež prebivalcev v starostni skupini 0 – 

35 let [D1-1] 

Slika 4: Indeks rasti števila prebivalcev v starostni 
skupini 0 – 35 let med letoma 2016 in 2025 [D1-

2] 

 
Slika 5: Struktura prebivalcev [D1] 

 

Preglednica 8: Občine, ki izkazujejo največje in srednje velike potrebe za PROSO z vidika kriterija D1 

Struktura prebivalcev 

Potrebe po PROSO Občine  

Občine z največjimi 
potrebami po PROSO  

Ljubljana, Grosuplje, Domžale, Škofja Loka, Kamnik, Ivančna 
Gorica, Šenčur, Lukovica, Komenda, Ig, Logatec, Dol pri Ljubljani, 
Brezovica, Medvode, Škofljica, Vodice, Cerklje na Gorenjskem, 
Dobrna, Tabor, Šentrupert, Trebnje, Dobrova-Polhov Gradec, 
Moravče, Ribnica, Škocjan, Trnovska vas, Šmartno pri Litiji, Mirna 
Peč, Žužemberk, Benedikt, Horjul, Borovnica, Gorenja vas-Poljane, 
Šentjernej 
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Občine s srednje velikimi 
potrebami po PROSO  

Koper, Velenje, Piran, Slovenj Gradec, Zagorje ob Savi, Maribor, 
Vrhnika, Kranj, Krško, Slovenska Bistrica, Trzin, Slovenske Konjice, 
Novo mesto, Naklo, Mengeš, Hrpelje-Kozina, Postojna, Rogatec, 
Vojnik, Miklavž na Dravskem polju, Prebold, Hoče-Slivnica, 
Šentjur, Rogaška Slatina, Žirovnica, Nazarje, Mislinja, Mozirje, 
Lenart, Ajdovščina, Rače-Fram, Šmarje pri Jelšah, Polzela, 
Preddvor, Selnica ob Dravi, Zreče, Vuzenica, Šoštanj, Gorje, 
Oplotnica, Kostanjevica na Krki, Vransko, Divača, Litija, Ljubno, 
Luče, Duplek, Dobrepolje, Sveti Jurij ob Ščavnici, Pivka, Odranci, 
Jezersko, Sveti Andraž v Slov. goricah, Vipava, Zavrč, Podčetrtek, 
Rogašovci, Žiri, Dolenjske Toplice, Vitanje, Sveta Ana, Dobje, 
Železniki, Cerkvenjak, Gorišnica, Šmartno ob Paki, Videm, 
Destrnik, Dornava, Žetale, Markovci, Juršinci, Straža, Sodražica, 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Črenšovci, Šmarješke Toplice, 
Braslovče, Velike Lašče, Bloke, Cerknica, Mokronog-Trebelno, 
Sveti Tomaž 

 

 

4.1.2. Kriterij D2: Razpoložljivost stanovanj 

Primanjkljaj stanovanj (D2-1) podaja oceno absolutnega števila stanovanj, ki bi ga bilo potrebno 

zgraditi glede na demografsko projekcijo do leta 2025, zaradi česar pričakovano nekoliko izstopajo 

nekatera večja središča, ki imajo že v osnovi več prebivalcev in stanovanj. Ob nadaljevanju obstoječih 

trendov bo do večjega primanjkljaja stanovanj prihajalo v Ljubljani s širšim zaledjem, ki sega vse do 

Kranja na severozahodu, Zagorja ob Savi na severovzhodu, Trebnjega na jugovzhodu in Logatca na 

jugozahodu. Večji primanjkljaj stanovanj bodo beležila tudi nekatera druga večja središča – Koper, 

Novo mesto, sklop središč med Celjem in Dravogradom, Maribor ter Brežice in Krško. Pri teh središčih 

ni opaznega tako velikega primanjkljaja v sosednjih občinah kot pri Ljubljani. Nekoliko širše območje 

povpraševanja je opazno le v okolici Maribora ter Celja in Velenja. 

Izpostaviti je potrebno, da glede na izračun kazalnika izrazito izstopa ocenjeni stanovanjski 

primanjkljaj v Ljubljani, ki presega 16.000 stanovanj (do leta 2025). Sledi ji Kranj z nekaj več kot 2.700 

stanovanji primanjkljaja. Nad 1.000 (vendar manj kot 2.000) stanovanji primanjkljaja izkazuje še 9 

občin (Maribor, Domžale, Grosuplje, Trebnje, Koper, Celje, Vrhnika, Kamnik in Škofljica). 

Izrazit presežek števila stanovanj nad predvidenim številom gospodinjstev pa bo ob nespremenjenih 

trendih prisoten zlasti v občinah severovzhodne in severozahodne Slovenije ter v manjši meri tudi v 

južnem in jugovzhodnem delu države. 

Potrebe po stanovanjih so dodatno ovrednotene skozi povpraševanje po neprofitnih stanovanjih 

(D2-2), ki nekoliko večji poudarek daje segmentu najemnih stanovanj pa tudi socialnim vidikom 

stanovanjske ponudbe. Ker gre tudi tu za podatek o absolutnem številu potrebnih stanovanj, prav 

tako nekoliko izstopajo večja središča, pri čemer pa prostorski vzorci niso tako očitni. 

Celo bolj kot samo povpraševanje je zanimiva odsotnost le-tega v ožjem zaledju Ljubljane, kar lahko 

kaže na specifične zahteve posameznih segmentov trga. Je pa potrebno biti pri interpretaciji tega 

kazalnika pazljiv, saj ne gre za rezultat sistematičnih statističnih raziskav, temveč le za anketne 

podatke SSRS. Pri tem je potrebno opozoriti tudi na to, da podatek za Novo mesto ni ustrezen, tako 

da so potrebe v tej občini verjetno podcenjene. 
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Slika 6: Primanjkljaj stanovanj [D2-1] 
Slika 7: Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih 

[D2-2] 

 
Slika 8: Razpoložljivost stanovanj [D2] 

 

Največje potrebe po PROSO z vidika razpoložljivosti stanovanj (D2) izkazuje 20 občin, ki pretežno 

predstavljajo večja ali manjša središča po OdSPRS, se večinoma nahajajo na širšem mestnem 

območju Ljubljane. Občin s srednje velikimi potrebami je 64, tudi tu pa se kaže določena korelacija 

med trendom in prometno dostopnostjo lokacij bivanja (bližina osrednjega dela avtocestnega križa), 

izstopa pa tudi območje okoli osi Celje – Dravograd. 

Preglednica 9: Občine, ki izkazujejo največje in srednje velike potrebe za PROSO z vidika kriterija D2 

Razpoložljivost stanovanj 

Potrebe po PROSO Občine  

Občine z največjimi 
potrebami po PROSO  

Ljubljana, Grosuplje, Domžale, Škofja Loka, Kamnik, Koper, 
Velenje, Slovenj Gradec, Zagorje ob Savi, Maribor, Vrhnika, Kranj, 
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Potrebe po PROSO Občine  

Krško, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Ptuj, Celje, 
Radovljica, Žalec, Brežice 

Občine s srednje velikimi 
potrebami po PROSO  

Ivančna Gorica, Šenčur, Lukovica, Komenda, Ig, Logatec, Dol pri 
Ljubljani, Brezovica, Medvode, Škofljica, Vodice, Cerklje na 
Gorenjskem, Dobrna, Tabor, Šentrupert, Trebnje, Piran, Novo 
mesto, Naklo, Mengeš, Hrpelje-Kozina, Postojna, Rogatec, Vojnik, 
Miklavž na Dravskem polju, Prebold, Hoče-Slivnica, Šentjur, 
Rogaška Slatina, Žirovnica, Nazarje, Mislinja, Mozirje, Lenart, 
Ajdovščina, Rače-Fram, Šmarje pri Jelšah, Polzela, Zreče, Vuzenica, 
Šoštanj, Oplotnica, Vransko, Litija, Izola, Murska Sobota, Nova 
Gorica, Šempeter-Vrtojba, Ravne na Koroškem, Prevalje, Sežana, 
Jesenice, Trbovlje, Tržič, Dravograd, Beltinci, Hrastnik, Radlje ob 
Dravi, Ruše, Štore, Rečica ob Savinji, Ilirska Bistrica, Laško, Kočevje 

 

 

4.1.3. Kriterij D3: Dostopnost stanovanj 

Relativna finančna zmožnost lokalnega prebivalstva za nakup nepremičnine, ki se kaže skozi razmerje 

med ceno zemljišč in povprečno neto plačo (D3-1) je najslabša v občinah neposredno ob morju, kjer 

so cene zaradi privlačnosti lokacije izjemno visoke. Podobno velja tudi za Kranjsko Goro. Kljub višjim 

dohodkom si relativno težko privoščijo nepremičnino v domači občini tudi na območju Ljubljane in 

nekaterih občin v njeni neposredni okolici, med katerimi najbolj izstopa Trzin. Nadpovprečno visoka 

cena nepremičnin glede na dohodek prebivalstva je še v Mariboru. 

Cenovno najbolj dostopne so nepremičnine v pretežnem delu južne in vzhodne Slovenije. 

Ker gre za edini kazalnik v sklopu kriterija dostopnosti stanovanj (D3) se njegove vrednosti 

neposredno odražajo tudi v oceni potreb. Največje potrebe izkazujejo Ljubljana, Trzin, Piran, Izola in 

Kranjska Gora. Srednje potrebe so zaznavne v 65 občinah, pri čemer se tu kažejo večje razlike med 

vzhodno in zahodno Slovenijo. Večje območje potreb je zaznavno v občinah širšega mestnega 

območja Ljubljane, predvsem tistih v neposredni bližini glavnega mesta, ter ob severozahodnem in 

jugozahodnem kraku avtocestnega križa. 

Preglednica 10: Občine, ki izkazujejo največje in srednje velike potrebe za PROSO z vidika kriterija D3 

Dostopnost stanovanj  

Potrebe PROSO Občine  

Občine z največjimi 
potrebami po PROSO  

Ljubljana, Piran, Izola, Trzin, Kranjska Gora 

Občine s srednje velikimi 
potrebami po PROSO  

Grosuplje, Domžale, Škofja Loka, Kamnik, Koper, Velenje, Slovenj 
Gradec, Zagorje ob Savi, Maribor, Vrhnika, Kranj, Ptuj, Celje, 
Radovljica, Žalec, Ivančna Gorica, Šenčur, Lukovica, Komenda, Ig, 
Logatec, Dol pri Ljubljani, Brezovica, Medvode, Škofljica, Vodice, 
Novo mesto, Naklo, Mengeš, Hrpelje-Kozina, Postojna, Rogatec, 
Vojnik, Miklavž na Dravskem polju, Prebold, Hoče-Slivnica, 
Šentjur, Rogaška Slatina, Žirovnica, Nazarje, Murska Sobota, Nova 
Gorica, Šempeter-Vrtojba, Ravne na Koroškem, Prevalje, Sežana, 
Jesenice, Trbovlje, Tržič, Dobrova-Polhov Gradec, Preddvor, 
Selnica ob Dravi, Gorje, Kostanjevica na Krki, Divača, Miren-
Kostanjevica, Gornji Grad, Komen, Pesnica, Renče-Vogrsko, 
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Potrebe PROSO Občine  

Hajdina, Bled, Brda, Bohinj, Log-Dragomer 

 

 

 

Slika 9: Razmerje med ceno zemljišč in povprečno 

neto plačo [D3-1] 
 

 
Slika 10: Dostopnost stanovanj [D3] 

 

4.1.4. Skupna ocena potreb po PROSO glede na demografske kriterije in kriterije 

stanovanjskega trga 

Glede na demografske kriterije in kriterije stanovanjskega trga največje potrebe po PROSO izkazuje 5 

občin širšega mestnega območja Ljubljane – poleg Ljubljane še Grosuplje, Domžale, Škofja Loka in 

Kamnik. 
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Slika 11: Ocena potreb po PROSO z vidika demografskih kriterijev in kriterijev stanovanjskega trga 
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Območje srednjih potreb zajema zlasti občine širšega mestnega območja Ljubljane, ki se razteza celo 

do Postojne na jugozahodu, Radovljice in Žirovnice na severozahodu, Lukovice na severovzhodu in 

Trebnjega na jugovzhodu. Med 48 občinami s srednjimi potrebami po PROSO so tudi obalne občine, 

Novo mesto, Krško, Ptuj in Maribor. Nekoliko širše strnjeno območje, ki izkazuje srednje potrebe po 

PROSO se nahaja v okolici Celja.  

Preglednica 11: Občine, ki izkazujejo največje in srednje velike potrebe po PROSO z vidika 

demografskih kriterijev in kriterijev stanovanjskega trga  

Potrebe po PROSO Občine  

Občine z največjimi 
potrebami po PROSO  

Ljubljana, Grosuplje, Domžale, Škofja Loka, Kamnik 

Občine s srednje velikimi 
potrebami po PROSO  

Koper, Ivančna Gorica, Velenje, Piran, Slovenj Gradec, Šenčur, 
Zagorje ob Savi, Maribor, Lukovica, Komenda, Vrhnika, Ig, Logatec, 
Dol pri Ljubljani, Brezovica, Medvode, Škofljica, Vodice, Kranj, 
Krško, Cerklje na Gorenjskem, Izola, Dobrna, Slovenska Bistrica, 
Ptuj, Trzin, Tabor, Celje, Slovenske Konjice, Radovljica, Šentrupert, 
Trebnje, Dobrova-Polhov Gradec, Žalec, Novo mesto, Naklo, 
Mengeš, Hrpelje-Kozina, Postojna, Rogatec, Vojnik, Miklavž na 
Dravskem polju, Prebold, Hoče-Slivnica, Šentjur, Rogaška Slatina, 
Žirovnica, Nazarje 

 

4.2. Potrebe po PROSO z vidika kriterijev gospodarskega razvoja 

4.2.1. Kriterij G1: Gospodarska moč  

Z vidika indeksa delovne migracije (G1-1) ima največjo gospodarsko moč (indeks delovne migracije 

116 ali več) 18 izrazito delovnih občin. Daleč najvišjo vrednost indeksa delovne migracije ima Trzin (I 

= 322), nad I = 150 pa še občine Šempeter-Vrtojba (I = 193), Kidričevo (I = 192), Ljubljana (I = 185), 

Nazarje (I = 183), Murska Sobota (I = 182), Zreče (I = 159), Gornja Radgona (I = 156) in Novo mesto 

(I=153).  

Največjo gospodarsko moč merjeno z indeksom delovne migracije imajo vsa tri nacionalna središča 

mednarodnega pomena (Ljubljana, Maribor, Koper), večina središč nacionalnega pomena (Celje, 

Nova Gorica, Koper, Novo mesto, Ptuj, Velenje, Murska Sobota), pa tudi nekatera središča 

regionalnega pomena (Idrija, Gornja Radgona, Lenart). Posebna skupina so primestne občine, v 

katerih so večje gospodarske cone (Trzin, Šempeter-Vrtojba), ter posamezne občine z večjim številom 

delovnih mest (Kidričevo, Nazarje, Zreče, Odranci), večinoma kot rezultat razvoja novejše industrije 

po drugi svetovni vojni (izjema je občina Odranci, ki je pridobila na gospodarski moči po letu 2000 kot 

posledica uspešne tuje neposredne investicije).  

Med zmerno delovne občine je uvrščenih 12 občin, ki so pomembna gospodarska središča na svojem 

območju: Mežica, Ravne na Koroškem, Štore, Slovenj Gradec, Sežana, Naklo, Rogaška Slatina, Cerklje 

na Gorenjskem, Žiri, Kranj, Ljubno, Ljutomer. V analizo gospodarske moči kot kriterija za opredelitev 

PROSO smo vključili tudi 32 šibko bivalnih občin. 

Največjo gospodarsko moč glede na sedež največjih poslovnih skupin in podjetij z lestvice TOP 101 

(G1-2) ima občina Ljubljana, v kateri je sedež več kot tretjine največjih poslovnih skupin in podjetij v 

Slovenji. Glede na število podjetij sledijo občine Kranj, Koper, Škofja Loka, Novo mesto, Celje in 

Maribor. 1-3 sedežev največjih poslovnih skupin in podjetij je še v 32 občinah. V teh občinah so 

večinoma tudi središča nacionalnega ali regionalnega pomena.  
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Slika 12: Indeks delovne migracije [G1-1] 
Slika 13: Sedež največjih poslovnih skupin in 

podjetij z lestvice TOP 101 [G1-2] 

 

 

Slika 14: Rast števila delovnih mest [G1-3]  
 

Gospodarska moč z vidika lokacije največjih podjetij oziroma poslovnih skupin ni omejena izključno 

na središča policentričnega urbanega sistema, opredeljena v OdSPRS, saj jih najdemo tudi v občinah, 

v katerih z vidika zasnove policentričnega urbanega sistema ni pomembnejšega središča (Šempeter-

Vrtojba, Kanal, Železniki, Trzin, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Ivančna Gorica, Mežica, Kidričevo).  

V najvišji razred glede na rast števila delovnih mest (G1-3) se uvršča 8 občin. Med letoma 2011 in 

2015 so relativno največ delovnih mest pridobile občine Semič, Odranci, Komenda, Cirkulane, Dol pri 

Ljubljani, Mirna Peč, Sodražica in Markovci. Število delovnih mest se je skoraj podvojilo v občini 

Semič, v občini Odranci pa se je število zaposlenih povečalo za polovico. V večini teh občin so se v 

zadnjih letih razvila nova območja proizvodnih dejavnosti. Relativno visoka rast števila delovno 

aktivnega prebivalstva glede na kraj dela je bila zabeležena tudi v nekaterih občinah, ki se nahajajo 

izven gospodarsko propulzivnih območij, ampak so v pretežno manj razvitih in/ali obmejnih 

območjih, kot so Haloze. Do tako velikih sprememb je prišlo zaradi nizkih začetnih vrednosti (stanje 

2011); kljub manjši spremembi števila delovno aktivnega prebivalstva glede na občino dela, se je to 

odrazilo v veliki relativni spremembi.  

Največje potrebe po PROSO z vidika gospodarstva – kriterij G1 Gospodarska moč ima 8 občin, 

medtem ko 37 občin izkazuje visok potencial za gospodarski razvoj oziroma so potrebe po PROSO z 

vidika gospodarske moči srednje velike.  

Preglednica 12: Občine, ki izkazujejo največje in srednje velike potrebe za PROSO z vidika kriterija G1 

Gospodarska moč 

Potrebe po PROSO Občine  

Občine z največjimi Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Ptuj, Koper, Kidričevo, Zreče, 



str. 81 
 

Potrebe po PROSO Občine  

potrebami po PROSO Odranci  

Občine s srednje velikimi 
potrebami po PROSO 

Mežica, Škofja Loka, Nazarje, Gornja Radgona, Idrija, Nova Gorica, 
Kranj, Šempeter-Vrtojba, Celje, Semič, Komenda, Dol pri Ljubljani, 
Cerklje na Gorenjskem, Ljubno, Trebnje, Rogaška Slatina, Velenje, 
Murska Sobota, Cirkulane, Mirna Peč, Sodražica, Markovci, 
Lukovica, Ivančna Gorica, Kostanjevica na Krki, Horjul, Cerknica, 
Prebold, Žiri, Železniki, Ribnica, Žalec, Krško, Slovenj Gradec, 
Ljutomer, Trzin, Lenart 

 

Območja z največjimi potrebami po PROSO z vidika gospodarske moči so omejena na izbrana središča 

nacionalnega pomena (Koper, Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Ptuj) ter na tri močna industrijska 

središča (Zreče, Kidričevo, Odranci).  

Območja s srednje velikimi potrebami po PROSO so razporejena po celotni Sloveniji. V njih se 

nahajajo preostala središča nacionalnega pomena (Celje, Velenje, Slovenj Gradec, Krško, Murska 

Sobota, Kranj, Nova Gorica) ali pa središča regionalnega pomena (Gornja Radgona, Ljutomer, Rogaška 

Slatina, Idrija, Škofja Loka). Njihova prostorska razporeditev sledi avtocestnemu križu in poteku 

prihodnje 3. razvojne osi na odseku od avtoceste A2 proti koroškemu somestju. Območja s srednje 

velikimi potrebami po PROSO so glede na gospodarsko moč tudi v nekaterih perifernih območjih, ki 

pa imajo močnejša (industrijska) središča (Železniki, Cerknica, Ribnica, Semič, Nazarje).  

 
Slika 15: Gospodarska moč [G1] 
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4.2.2. Kriterij G2: Gospodarski potencial 

Stopnja inovativnosti (G2-1). V slovenskih raziskovalnih organizacijah je bilo za polni, dodatni ali 

skrajšani delovni čas zaposlen ekvivalent nekaj manj kot 9000 raziskovalcev (Nared idr., 2016). Daleč 

največje število raziskovalcev ima občina Ljubljana, skoraj 6000. Sledi Maribor z nekaj več kot 1000 

raziskovalci. Obe občini imata sedež največjih univerz v Sloveniji. Z večjim številom raziskovalcev 

sledijo občine s sedeži manjših univerz oziroma večjimi visokošolskimi središči: Koper, Novo mesto, 

Celje, Domžale, Kranj, Nova Gorica in Piran. Nad 20 raziskovalcev ima še 7 občin, v katerih so večja 

razvojno-inovativno usmerjena podjetja (Ajdovščina) ali večje zdravstvene ustanove (Izola).  

Ocena prostorskega potenciala za razvoj gospodarskih dejavnosti (G2-2). Glede na uporabljeno 

metodologijo je najvišjem razredu z več kot 100 ha plansko pripravljenih površin 16 občin: Ljubljana 

(364 ha), Celje (342 ha), Murska Sobota (skoraj 274 ha), Sežana (234 ha), Krško (230 ha), Maribor 

(226 ha), Novo mesto (214 ha), Kidričevo (184 ha), Kranj (142 ha), Žalec (134ha), Domžale (122 ha), 

Koper (120 ha), Ilirska Bistrica (117 ha), Jesenice (117 ha), Trebnje (111 ha) in Brežice (105 ha).  

Od 40 do 100 ha prostih površin za gospodarski razvoj ima 40 občin.  

Območja s prostimi površinami za nadaljnji gospodarski razvoj so razporejena po celotni državi. 

Najmanj razpoložljivih površin (do 1 ha) je predvsem v gorskih in obmejnih območjih ter ponekod v 

Pomurju.  

  

Slika 16: Stopnja inovativnosti [G2-1] 
Slika 17: Ocena prostorskega potenciala za 

razvoj gospodarskih dejavnosti [G2-2] 
 
 

Največje potrebe po PROSO z vidika gospodarstva – kriterij G2 Gospodarski potencial ima 11 občin, 

medtem ko 47 občin izkazuje visok potencial za gospodarski razvoj oziroma so potrebe po PROSO z 

vidika gospodarskih potencialov srednje velike.  

Preglednica 13: Občine, ki izkazujejo največje in srednje velike potrebe za PROSO z vidika kriterija G2 

Gospodarski potencial 

Potrebe po opredelitvi 
PROSO z vidika gospodarskih 
potencialov 

Občine  

Občine z največjimi 
potrebami po PROSO 

Krško, Žalec, Jesenice, Nova Gorica, Celje, Novo mesto, Kranj, 
Domžale, Koper, Ljubljana, Maribor 

Občine s srednje velikimi 
potrebami po PROSO 

Pivka, Logatec, Ormož, Ptuj, Postojna, Črnomelj, Dobrovnik, Mirna 
Peč, Ribnica, Komenda, Ljutomer, Trbovlje, Cerklje na Gorenjskem, 
Metlika, Slovenska Bistrica, Sevnica, Dravograd, Gornja Radgona, 
Ravne na Koroškem, Šentrupert, Vrhnika, Slovenj Gradec, Šentjur, 
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Potrebe po opredelitvi 
PROSO z vidika gospodarskih 
potencialov 

Občine  

Idrija, Radovljica, Cerknica, Šentjernej, Naklo, Grosuplje, Šempeter-
Vrtojba, Škofja Loka, Litija, Miren-Kostanjevica, Ruše, Kamnik, 
Vransko, Izola, Murska Sobota, Sežana, Kidričevo, Ilirska Bistrica, 
Trebnje, Brežice, Velenje, Hoče-Slivnica, Ajdovščina, Piran  

 

Območja z največjimi potrebami po PROSO z vidika gospodarske moči se v pomembni meri nanašajo 

na prisotnost središč nacionalnega pomena (Koper, Nova Gorica, Jesenice, Kranj, Ljubljana, Novo 

mesto, Krško, Celje, Maribor). 

Območja s srednje velikimi potrebami po PROSO so razporejena po celotni Sloveniji. V največji meri 

so to središča upravnih enot oziroma nekdanjih občin. 

 
Slika 18: Gospodarski potencial [G2] 

 

 

4.2.3. Skupna ocena potreb po PROSO z vidika gospodarskega razvoja 

Območja z največjimi potrebami po PROSO z vidika kriterijev gospodarskega razvoja zajemajo 11 

občin, območja s srednje velikimi potrebami po PROSO so na podlagi uporabljenega metodološkega 

pristopa v 18 občinah. 
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Slika 19: Ocena potreb po PROSO z vidika kriterijev gospodarskega razvoja 
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Preglednica 14: Občine, ki izkazujejo največje in srednje velike potrebe po PROSO z vidika kriterijev 

gospodarskega razvoja 

Potrebe po opredelitvi PROSO z 
vidika kriterijev gospodarskega 
razvoja 

Občine  

Občine z največjimi potrebami po 
PROSO 

Ljubljana, Maribor, Koper, Novo mesto, Krško, Žalec, Nova 
Gorica, Celje, Kranj, Ptuj, Kidričevo 

Občine s srednje velikimi potrebami 
po PROSO 

Jesenice, Domžale, Zreče, Odranci, Mirna Peč, Ribnica, 
Komenda, Ljutomer, Cerklje na Gorenjskem, Gornja 
Radgona, Slovenj Gradec, Idrija, Cerknica, Šempeter-
Vrtojba, Škofja Loka, Murska Sobota, Trebnje, Velenje  

 

Območja z največjimi potrebami po PROSO se nahajajo na območju nacionalnih središč 

mednarodnega pomena in ostalih središč nacionalnega pomena z izjemo Murske Sobote, Velenja, 

koroškega somestja, gorenjskega in zasavskega somestja. Postojna kot središče nacionalnega 

pomena nima pomembnejše gospodarske vloge, saj se je občina uvrstila med druga območja.  

Območja s srednje velikimi potrebami po PROSO izkazuje večina preostalih središč nacionalnega 

pomena, pa tudi nekatera središča regionalnega pomena (Idrija, Domžale, Škofja Loka, Gornja 

Radgona, Ljutomer). Med območja s srednje velikimi potrebami po PROSO so se uvrstila tudi 

nekatera manjša središča, ki pa imajo lahko specifično vlogo v nacionalnem ekonomskem sistemu 

(Cerklje na Gorenjskem – mednarodno letališče) ali so rezultat razvoja industrije (Zreče, Odranci).  

 

4.3. Skupna ocena potreb po PROSO na regionalni ravni 

Skupna ocena potreb po PROSO na regionalni ravni je kombinacija potreb glede na demografske 

kriterije in kriterije stanovanjskega trga ter potreb glede na kriterije gospodarskega razvoja. Skozi 

kombinacijo obeh vidikov je poudarjen zlasti pomen največjih središč (Ljubljana, Maribor, Celje, 

Kranj, Koper, Novo mesto, Krško in Ptuj) kot potencialnih nosilcev nadaljnjega razvoja stanovanjske 

gradnje. Nadpovprečno visoke potrebe izkazujejo tudi nekatera druga središča (Velenje, Slovenj 

Gradec, in Trebnje, z gospodarskega vidika pa tudi Nova Gorica), nekatere občine ožjega zaledja 

Ljubljane (izstopata zlasti Domžale in Škofja Loka, v manjši meri pa tudi Kamnik, Cerklje na 

Gorenjskem, Komenda in Grosuplje) ter Žalec in Kidričevo (slednje zgolj z gospodarskega vidika). 

Z demografskega, manj pa z gospodarskega vidika izstopa tudi večina drugih občin na širšem 

mestnem območju Ljubljane. Srednje do nizke potrebe je možno zaznati zlasti v območjih ob 

avtocestnem križu, še bolj izrazita pa je korelacija med območji, ki ne izkazujejo potreb, in slabšo 

dostopnostjo do avtocestnega križa oziroma drugimi neugodnimi razvojnimi dejavniki (hribovita 

območja, obmejna območja). 

 

4.4. Analiza primernosti območij za umestitev PROSO na regionalni ravni 

V kontekstu analize dejavnikov za opredelitev PROSO in rezultatov delavnice smo lokacijske kriterije 

na regionalni ravni opredelili skozi dva kriterija (Vloga naselij v poselitvenem sistemu, Dostopnost z 

javnim potniškim prometom) s skupaj štirimi kazalniki.  

Lokacijski kriteriji v nasprotju z demografskimi kriteriji, kriteriji stanovanjske oskrbe in kriteriji 

gospodarskega razvoja v ospredje postavljajo dejavnike, ki vplivajo na širšo privlačnost prostora za  
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Slika 20: Sintezna ocena potreb po PROSO 
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bivanje. Lokacijski kriteriji se zato nanašajo predvsem na bližino delovnih mest, opremljenost z 

oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi ter prometno dostopnost z različnimi prometnimi sistemi, 

prednostno z javnim potniškim prometom. 

Cilj analize je bil opredeliti naselja, ki so primerna za PROSO. 

 

4.4.1. Kriterij R1: Vloga naselij v poselitvenem sistemu  

Za določitev PROSO so primerna naselja, ki imajo pomembnejšo vlogo v policentričnem urbanem 

sistemu (R1-1) v Sloveniji in sicer nacionalna središča mednarodnega pomena, središča nacionalnega 

pomena, središča regionalnega pomena, središča medobčinskega pomena (stična naselja). Nabor 

primernih naselij je povzet po OdSPRS.  

Preglednica 15: Naselja v policentričnem urbanem sistemu relevantna za določitev PROSO 

Kategorija naselij  (Stična) naselja 

nacionalno središče 
mednarodnega pomena (3) 

Ljubljana, Maribor, Koper 

središče nacionalnega 
pomena (12) 

Celje, Nova Gorica, Postojna, Novo mesto, Kranj, Jesenice-
Radovljica, Trbovlje-Hrastnik-Zagorje ob Savi, Sevnica-Krško-
Brežice, Velenje, Slovenj Gradec-Ravne na Koroškem-Dravograd, 
Ptuj, Murska Sobota  

središča regionalnega 
pomena (15) 

Ajdovščina, Črnomelj, Domžale-Kamnik, Gornja Radgona, Idrija, 
Ilirska Bistrica, Kočevje, Lendava, Ljutomer, Ormož, Sežana, Škofja 
Loka, Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina, Tolmin, Tržič-Bistrica pri 
Tržiču 

središča medobčinskega 
pomena (20) 

Bovec, Cerknica, Cerkno, Gornji Petrovci, Grosuplje, Laško, Lenart v 
Slovenskih Goricah, Litija, Logatec, Metlika, Mozirje, Radlje ob 
Dravi, Ribnica, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Trebnje, Vrhnika, Žalec 

 

Kot primerna za določitev PROSO so tudi naselja v širših mestnih območjih (R1-2) z več kot 1400 

prebivalci šestih urbanih središč: Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor. 

Preglednica 16: Relevantna območja za analizo naselij v širših mestnih območjih, pripadajoče občine 

in število naselij z več kot 1400 prebivalci 

Širše mestno 
območje 

Občine Naselja > 1400 
preb. (število) 

Ljubljana Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Dobrova-Polhov 
Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Kamnik, 
Komenda, Kranj, Ljubljana, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, 
Mengeš, Moravče, Šenčur, Škofja Loka, Škofljica, Trzin, Vodice, 
Vrhnika 

35 

Maribor  Destrnik, Duplek, Hajdina, Hoče-Slivnica, Kidričevo, Kungota, 
Lenart, Maribor, Miklavž, Pesnica, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica 
ob Dravi, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, Šentilj, Trnovska vas 

15 
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Celje  Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Laško, Polzela, Prebold, Šentjur 
pri Celju, Šmarno ob Paki, Štore, Velenje, Vojnik, Žalec  

10 

Nova Gorica  Brda, Kanal, Komen, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-
Vogrsko, Šempeter-Vrtojba  

7 

Novo mesto  Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Šmarješke 
Toplice  

2 

Koper Ankaran, Izola, Koper, Piran  10 

 

V širših mestnih območjih šestih regionalnih središč je 71 naselij, ki imajo več kot 1400 prebivalcev. 

Če ne upoštevamo naselij, ki so opredeljena kot eno izmed središč policentričnega urbanega sistema 

ter upoštevamo stična naselja, je relevantnih 54 naselij v širših mestnih območjih. Ta naselja 

opredeljujejo območja, ki bi lahko služila za usmerjanje PROSO v širšem regionalnem kontekstu.  

 
Slika 21: Vloga naselij v poselitvenem sistemu [R1] 

 

4.4.2. Kriterij R2: Dostopnost do javnega potniškega prometa  

Največja gostota (avtobusnih in železniških) postajališč (R2-1) na kvadratni kilometer se nahaja v 13 

obmestnih (stičnih) naseljih. V širšem mestnem območju Ljubljane so to Smrjene-Gradišče (občina 

Škofljica), stično naselje Medvode (zajema tudi naselja Zgornje Pirniče, Verje, Vaše, Spodnje Pirniče, 

Ladja, Goričane) in Trzin. V širšem mestnem območju Maribora so to Spodnje Hoče in Šentilj v 

Slovenskih Goricah, v širšem mestnem območju Celja Štore, Prebold (stično naselje), Vojnik (stično 

naselje) in Šempeter v Savinjski dolini. V širšem mestnem območju Kopra se v najvišjo kategorijo 

uvrščata naselji Ankaran (stično naselje) in Sveti Anton, v širšem mestnem območju Nove Gorice pa 
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naselji Prvačina (stično naselje) in Miren (stično naselje). V širšem mestnem območju Novega mesta 

ni naselja, ki bi se pri analiziranem kazalniku uvrščal v najvišjo kategorijo. 

V kategorijo srednje primernosti za določitev PROSO se uvršča 10 naselij: Borovnica, Miklavž na 

Dravskem polju (stično naselje), Škofljica (stično naselje), Dekani (stično naselje), Zgornje Škofije 

(stično naselje), Šmarje-Sap (stično naselje), Zgornji Duplek (stično naselje), Polzela, (stično naselje), 

Cerklje na Gorenjskem (stično naselje) in Slivnica pri Mariboru (stično naselje).  

13 (stičnih) naselij v širših mestnih območjih z več kot 1400 prebivalci ima manj kot 1 

postajo/postajališče javnega potniškega prometa na kvadratni kilometer.  

Najboljšo dostopnost do železniških postaj oziroma postajališč (R2-2) (merjeno z oddaljenostjo od 

postaj oziroma postajališč) ima 16 naselij, 7 naselij ima srednje dobro dostopnost do železniškega 

postajališča oziroma postaje.  

  

Slika 22: Gostota postajališč [R2-1] 
Slika 23: Dostopnost do železniških postaj 

oziroma postajališč [R2-2] 
 

Najboljšo dostopnost do javnega potniškega prometa (R2) ima 16 (stičnih) naselij v širših mestnih 

območjih šestih središč, medtem ko 6 (stičnih) naselij izkazuje srednjo dobro dostopnost do javnega 

potniškega prometa. 14 analiziranih naselij se je z vidika dostopnosti do javnega potniškega prometa 

izkazalo za manj primerna za določitev PROSO.  

Preglednica 17: (Stična) naselja z ugodno dostopnostjo do javnega potniškega prometa  

Primernost za določitev 
PROSO z vidika JPP  

(Stična) naselja  

Naselja z najboljšo 
dostopnostjo do JPP 

Širše mestno območje Celje: Štore, Šempeter v Savinjski dolini, SN 
Polzela, SN Prebold 
Širše mestno območje Koper: SN Dekani, SN Ankaran 
Širše mestno območje Ljubljana: SN Medvode, Trzin, Borovnica, SN 
Šmarje-Sap 
Širše mestno območje Maribor: Spodnje Hoče, Šentilj v Slovenskih 
goricah, SN Miklavž na Dravskem polju, SN Slivnica pri Mariboru 
Širše mestno območje Nova Gorica: SN Prvačina 
Širše mestno območje Novo mesto: / 

Naselja s srednje dobro 
dostopnostjo do JPP 

Širše mestno območje Celje: SN Vojnik 
Širše mestno območje Koper: Sveti Anton 
Širše mestno območje Ljubljana: Mengeš, SN Brezovica, SN Smrjene 
Širše mestno območje Maribor: / 
Širše mestno območje Nova Gorica: SN Miren 
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Primernost za določitev 
PROSO z vidika JPP  

(Stična) naselja  

Širše mestno območje Novo mesto: / 
Opomba: SN – stično naselje: poimenovano je po največjem naselju 

 

 
Slika 24: Dostopnost do javnega potniškega prometa [R2] 

 

4.4.3. Določitev PROSO na regionalni ravni  

PROSO naj se v skladu s lokacijskimi kriteriji na regionalni ravni usmerja v nacionalna središča 

mednarodnega pomena, središča nacionalnega pomena, središča regionalnega pomena in središča 

medobčinskega pomena (skupaj 50 naselij) ter v naselja v širših mestnih območjih, ki imajo vsaj 

srednje dober dostop do javnega potniškega prometa (22 naselij). Kot naselje naj se upoštevajo 

stična naselja – naselja sestavljena iz večjega števila manjših administrativnih naselij, ki se fizično 

stikajo in tvorijo skupno funkcijsko območje oziroma urbano območje.  
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Slika 25: Sintezna ocena primernosti za PROSO 
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5. Sklepi in priporočila 

Temeljno izhodišče naloge je bila določitev metode s kriteriji za prepoznavanje potencialnih območij 

PROSO, ki so v ReNSP15–25 opredeljena kot območja, kjer je potreba prebivalstva in gospodarstva po 

javnih najemnih stanovanjih največja. V ta namen sta bila oblikovana modela določitve PROSO na 

regionalni in lokalni ravni. Prvi skozi vrednotenje kriterijev in kazalnikov omogoča enoznačno 

določitev PROSO na regionalni ravni, drugi pa podaja usmeritve in priporočila za načrtovanje in 

umeščanje PROSO na lokalni ravni (znotraj naselij). Oba nivoja predstavljata izhodišče za načrtovanje 

na različnih ravneh – model določitve PROSO na regionalni ravni je namenjen predvsem strateškemu 

načrtovanju, model določitve PROSO na lokalni ravni pa daje večji poudarek izvedbenemu 

načrtovanju. 

Pri oblikovanju modela določitve PROSO na regionalni ravni sta bili ključni vodili enostavnost in 

ponovljivost rezultatov, zato je pripravljen pretežno na podlagi javno dostopnih podatkov. Pristop 

ima tudi nekatere slabosti. Kot pomanjkljivost se kaže zlasti omejen nabor razpoložljivih podatkov, na 

kar je bilo v tem poročilu (gl. zlasti poglavje 3.3.) pa tudi v številnih drugih dokumentih, ki so se 

pripravljali pod okriljem naročnika, večkrat opozorjeno. Poudariti je sicer potrebno, da se v zadnjih 

letih dostopnost in kvaliteta podatkov zaradi vzpostavitve in nadgradnje prostorskega 

informacijskega sistema (sistema spremljanja stanja prostora in okolja) izboljšujeta. Kljub temu pa bi 

bile potrebne nadaljnje izboljšave, zlasti združevanje razdrobljenih virov podatkov, zagotavljanje 

časovne in prostorske kontinuitete ter vzpostavljanje minimalnih standardov. Z vidika modela 

določitve PROSO na regionalni ravni bi bili posebej zaželeni podrobnejši podatki o strukturi 

gospodinjstev, njihovi kupni moči in stanovanjskih preferencah, stanovanjskem fondu ter najemnem 

trgu, zlasti strukturi povpraševanja (gl. tudi poglavje 3.3.2.), razpoložljivih zemljiščih za gradnjo, 

kvaliteti JPP (gl. tudi poglavje 3.3.4.2.) ipd. Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov so bili v modelu 

ponekod uporabljeni kazalniki, ki niso optimalni glede na problematiko, na kar je v relevantnih 

poglavjih opozorjeno. 

Tako za modela določitve PROSO kot tudi številne druge aplikacije v prostorskem načrtovanju bi bilo 

izjemno dobrodošlo, če bi bili podatki dostopni na nivoju, ki bi bil dovolj podroben, da bi omogočal 

poljubno združevanje glede na (prostorsko) enoto obravnave. To je še posebej pomembno, ker se 

pojem naselja, ki je pogosto najnižja enota, za katero so dostopni podatki, obravnava in opredeljuje 

na različne načine (prim. med drugim RPE, OdSPRS in ZPNačrt). 

Poseben izziv predstavljajo podatki, ki so za uporabo primerni le ob predhodni obdelavi – tu bi bila za 

zagotavljanje primerljivosti rezultatov nujna opredelitev jasnih meril in enotnih metodoloških 

standardov. Za potrebe PROSO, pa tudi širše aplikacije v prostorskem načrtovanju bi bili dragoceni 

zlasti uporabni podatki o nezazidanih (pa tudi degradiranih) zemljiščih in njihovi razpoložljivosti ter 

komunalni opremljenosti. Trenutno se ti podatki ne vodijo in zbirajo sistematično. V analizah stanja 

prostora se pogosto uporablja zgolj primerjava med dejansko in namensko rabo prostora, ki pa ima 

veliko metodoloških in vsebinskih pomanjkljivosti (gl. tudi poglavje 3.3.3.2.). Vsekakor bi bilo 

smiselno razmisliti o uvedbi enotne metodologije, s katero bi lahko realno ovrednotili dejanske 

potenciale (razpoložljivost) za gradnjo. Priporočljivo bi bilo tudi, da se evidenca razpoložljivih zemljišč 

vodi v centralni javno dostopni bazi podatkov (npr. zemljišča za gradnjo stavb v sklopu REN). 

Skozi testno aplikacijo se je sicer pokazalo, da kljub omejitvam vhodnih podatkov model na regionalni 

ravni predstavlja uporabno orodje, ki omogoča iskanje potencialnih območij PROSO. Hkrati rezultati, 

čeprav to ni bil neposreden namen projekta, odpirajo številna vprašanja, ki se nanašajo na 

načrtovanje stanovanjske oskrbe (razmeščanje stanovanj) in širše izzive prostorskega načrtovanja v 

državi tudi v kontekstu prenove prostorske zakonodaje, ki je v teku. 
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Medtem ko je skupna ocena potreb po PROSO na regionalni ravni (kombinacija potreb glede na 

demografske kriterije in kriterije stanovanjskega trga ter potreb glede na kriterije gospodarskega 

razvoja) pokazala, da so potrebe višje predvsem v največjih središčih (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj 

in Koper) ter na širšem mestnem območju Ljubljane, pa zlasti demografski kriteriji in kriteriji 

stanovanjskega trga kažejo na diskrepanco med želenim stanjem, opredeljenim v OdSPRS, in 

dejanskim razvojem slovenskega prostora. Z demografskega vidika in vidika stanovanjskega trga tako 

manj izstopajo posamezna središča, bolj pa širša mestna območja. Ta vzorec je najbolj izrazit pri širših 

mestnih območjih Ljubljane (stično naselje Domžale – Kamnik znotraj tega območja na primer po 

številu prebivalcev že presega večino središč nacionalnega pomena) in Celja, pri čemer povečane 

potrebe izkazujejo celo nekatere občine ob zunanji meji teh območij (predvsem ob avtocestnem križu 

oziroma pomembnejših regionalnih prometnicah). Trend se običajno povezuje z dobro prometno 

dostopnostjo, kar pa ne zajame vseh vidikov odločanja gospodinjstev o preferenčni lokaciji bivanja. 

Pri obeh območjih (v manjši meri pa tudi pri obalnih občinah in Mariboru) bi bil potreben širši 

razmislek o načinu obravnave tega prostora. Problematiko deloma naslavlja druga stopnja modela 

določitve PROSO na regionalni ravni s podrobnejšo obravnavo naselij v širših mestnih območjih (zlasti 

v kontekstu JPP), ki pa se primarno še vedno naslanja na veljavni policentrični sistem središč kot je 

opredeljen v OdSPRS. Za učinkovito načrtovanje prostorskega razvoja širših mestnih območij bo v 

prihodnje večji poudarek potrebno posvečati pristopom, ki presegajo strogo ločevanje na mesto in 

»nemesto« oziroma urbano in »neurbano« ter spodbujajo sodelovanje med občinami in regijami (v 

poglavju 2.2.1.2. je analiziran primer nemške regije Hannover, ki v svoje načrte uspešno vključuje tudi 

tovrstne pristope). Priložnost za uvedbo novih pristopov ponuja že prenova prostorske zakonodaje. 

Na drugi strani spektra model kaže tudi drugačen tip težav, s katerimi se sooča aktualni sistem 

prostorskega razvoja v Sloveniji. Izrazita je korelacija med območji, ki ne izkazujejo potreb, in slabšo 

dostopnostjo do avtocestnega križa oziroma drugimi neugodnimi razvojnimi dejavniki (hribovita 

območja, obmejna območja). V teh območjih niti središča (Nova Gorica, Jesenice, Ravne na 

Koroškem, Dravograd, Murska Sobota, Trbovlje, Hrastnik, Sevnica, Brežice) večinoma ne izkazujejo 

povečanih potreb, mestoma je poudarjen kvečjemu gospodarski vidik razvoja. Še manj propulzivna so 

območja, kjer razvoj temelji zgolj na središčih nižjih rangov (regionalna in medobčinska središča). 

Vprašanje je, na kakšen način reševati težave teh območij, še posebej v času omejitve investicij, 

racionalizacije funkcij javne uprave ipd. Določitev PROSO teh vprašanj nikakor ne more rešiti, saj gre 

za širšo problematiko, ki presega prostorsko razmeščanje funkcij, se pa tu kaže ena izmed temeljnih 

omejitev modela. Le-ta lahko služi predvsem kot orodje, podlaga za sprejemanje odločitev o 

nadaljnjih usmeritvah strateškega razvoja države, regionalnih območij in občin, ni pa namenjen 

neposredni določitvi celovitega modela prostorskega razvoja. Ključna vprašanja prihodnjega 

prostorskega razvoja niso le stvar sicer potrebnih in uporabnih študij, pač pa predvsem naloga 

politike oziroma družbe kot celote. Prostorsko (urbanistično) načrtovanje namreč postaja analogno 

teoriji igre, ki pravi, da se igralci odločajo ne da bi poznali specifične okoliščine problema – te so lahko 

tudi neznane, naključne ali celo nedoločljive (Corboz v Eisinger in Reuther, 2007, str. 81). Prostorsko 

(urbanistično) načrtovanje tako ne more biti zgolj implementacija niza vnaprej določenih dejanj 

(modelov), saj se na ta način težko spopada s kompleksnostjo vsakdanjih izzivov, zato posledično vse 

bolj postaja proces družbenega dialoga (Eisinger in Reuther, 2007, str. 81 – 82). 

Izzivi so morda še bolj očitni na nivoju urbanističnega načrtovanja, t.j. umeščanja konkretnih posegov 

v prostor. V sklopu projekta je bila kot nadaljevanje modela določitve PROSO na regionalni ravni 

preverjena tudi možnost oblikovanja modela določitve na lokalni ravni kot nadaljevanje regionalnega 

modela v smislu lokacijskih kriterijev, ki bi izhajali iz prostorske in prometne politike države. 

Pripravljenih je bilo več delovnih verzij modela, ki so bile testirane na primeru občin oziroma mest in 
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naselij, ki skozi regionalni model izkazujejo povečane potrebe in se izkazujejo kot primerna za 

umestitev PROSO (gl. tudi poglavje 3.4. in prilogo 3). V zvezi z rezultati delovnih različic modela in 

celo še bolj v zvezi z uporabljenimi kriteriji so se v dialogu z naročnikom in širšo javnostjo (gl. poglavje 

2.3.) pojavljale največje dileme. Po eni strani je bila ves čas vprašljiva primernost njegove uporabe, po 

drugi strani pa močno izražena potreba po jasnem naboru kriterijev za vrednotenje posegov v 

prostor. Zaradi prostorskih specifik, velikih razlik v vrsti in kvaliteti vhodnih podatkov, pa tudi 

številnih neznank v procesu odločanja se je izkazalo, da priprava enotnega modela za vse lokacije in 

vse situacije ni možna oziroma bi bila uporabna vrednost takega modela vprašljiva. Ob upoštevanju, 

da bi se temeljne strateške odločitve sprejemale že na državni, regionalni ali medobčinski ravni, za 

lokalno raven pa bi bile obvezujoče, postane na lokalni ravni pomembna zlasti vizija urbanističnega 

razvoja naselja, mesta ali širšega mestnega območja. Raznolikost problematike (gl. tudi poglavje 3.4.) 

bi zahtevala različne rešitve za različna območja oziroma tipe območij, kar pa presega obseg tega 

projekta. V sklopu modela določitve PROSO na lokalni ravni so zato podane le nekatere ključne 

usmeritve in priporočila, ki naj bi zagotovili, da tudi na lokalni ravni umeščanje PROSO sledi 

temeljnim načelom ZPNačrt, ki govorijo o trajnostnem prostorskem razvoju, usmerjanju prostorskega 

razvoja naselij in ohranjanju prepoznavnih značilnosti prostora. Za zagotavljanje enovitega pristopa k 

urbanističnemu načrtovanju PROSO bi bilo v nadaljevanju vsekakor smiselno razmisliti o pripravi 

enotnih priporočil in metodoloških navodil za celotno državo.  
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