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KAKO DO BOLJŠE PODOBE SLOVENSKIH NASELIJ IN KRAJINE –  

NAČRTOVANJE IN UKREPI  

  

 

Zakon o urejanju prostora (ZureP-2) omogoča pripravo odlokov o urejanju podobe naselij in 

krajine, s katerim bodo občine »urejale urbani in siceršnji prostorski razvoj na praviloma že 

izgrajenih območjih naselij, s poudarkom na urejeni podobi ter usklajeni in medsebojno 

dopolnjujoči rabi javnih in zasebnih površin, ter urejale in varovale podobo krajine …«  (120. 

člen, ZUreP-2, 2017).  

  

Podoba slovenskega prostora je ne zgolj ogrožena, ampak že zelo prizadeta, zato je priprava 

takih odlokov in ustreznih ukrepov nujna. Naj izpostavimo oglaševanje, ki vse bolj agresivno 

onesnažuje podobo obcestnega prostora v mestih, naseljih in pokrajini. Dodajmo mnoge 

zanemarjene objekte, celo ruševine, ki degradirajo podobo mest in naselij, lastniki pa ne 

naredijo ničesar. Pomembne teme so še spoštovanje določb glede oblikovanja stavb, ki jih 

občinski prostorskih načrti že vsebujejo, ne nazadnje pa so pomembne tudi zelene površine v 

mestih, še posebej  varstvo mestnih dreves, kar je nujno z vizualnega vidika, obenem pa zaradi 

pregrevanja poselitvenih območij in gledano širše, podnebnih sprememb.   

  

Teme odlokov o urejanju podobe naselij in krajine naslavljajo vsebine, ki jih je treba v 

slovenskem prostoru urejati s prostorskim načrtovanjem, vendar nujno tudi z inšpekcijskim 

idr. ukrepanjem. Zato je treba zagotoviti dovolj trdne zakonske osnove, da bodo prvi odloki, ki 

bodo orali ledino, učinkoviti. Na letošnjem Sedlarjevem srečanju naj bi razpravljali o tem, 

katera in kakšna razvrednotenja podobe našega prostora so najbolj moteča ter kako zagotoviti 

odzivno in učinkovito ukrepanje občin v zvezi s tem.   
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PROGRAM 31. SEDLARJEVEGA SREČANJA 
Kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine 

 

 

 

8.40 - 9.00 Prijava in priprava udeležencev  

9.00 - 9.50 Uvodni in pozdravni nagovori  

 

dr. Mojca Šašek Divjak, predsednica Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije - DUPPS 

Georgi Bangiev, v.d. generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP 

dr. Jelka Pirkovič, v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino, MK 

prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana 

dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta RS  

 

9:50 - 10.00: Odmor 

 

10.00 – 11.00 Sklop I: Podoba mesta skozi čas in perspektive 

 

izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews 

Podoba mesta skozi čas in perspektive 

zasl. prof. Peter Gabrijelčič 

Slovenska trdoživost v obdobju kriz 

prof. dr. Andrej Pogačnik 

25 let po monografiji varstvo in usmerjanje oblikovne podobe slovenskih mest 

Mateja Volgemut, dr. Alma Zavodnik Lamovšek, izr. prof. dr. Alenka Fikfak 

Podoba slovenskih mest z vidika opremljenosti z odprtim javnim prostorom  

Jože Slak 

Ali podobo slovenskih mest oblikuje naša stroka? 

 

RAZPRAVA 

 

11.00 - 11.20: Odmor  

 

11.20 - 12.50: Sklop II: Urbanistično načrtovanje in podoba naselij in krajine 

 

Barbara Mušič, dr. Matej Nikšič, Bogdana Dražič, Katja Repič Vogelnik, Jana Kozamernik,  

Simon Koblar, Boštjan Cotič 

Urbanistična zasnova kot orodje za oblikovanje podobe naselij 

mag. Ina Šuklje Erjavec, Jana Kozamernik 

Zeleni sistem in podoba mesta 

mag. Jelka Hudoklin, Danijela Kure Kastelc, Aleksander Ostan, mag. Marija Prašin Kolbezen 

Bela krajina - lepa danes, kakšna jutri? 
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dr. Gregor Čok, dr. Mojca Foški, dr. Gašper Mrak, dr. Alma Zavodnik Lamovšek 

Pomen vizualne analize za oblikovno podobo naselij in krajine 

dr. Maja Simoneti 

Urejanje zelenih površin in podoba naselja  

Martina Lipnik 

Družba, ki je tolerantna do razpadajočih stavb in degradiranih območij 

mag. Maja Brusnjak Hrastar 

Pogoji za gradnjo v vilskih četrtih v Ljubljani 

mag. Katarina Konda 

Usmeritve za določila za področje oglaševanja v MOL 

 

RAZPRAVA  
  

12.50 - 13.20: Odmor 

 

13.20 - 14.20: Sklop III: Bivanje, odprti prostor in podoba krajine 

 

mag. Jelka Hudoklin, dr. Mojca Golobič, dr. Nadja Penko Seidl, dr. Tomaž Pipan, dr. Mateja Šmid Hribar 

Ohranjanje prepoznavnosti krajine 

Nika Cigoj Sitar, dr. Damjana Gantar, Jana Kozamernik, dr. Aleš Mlakar 

Krajinska zasnova kot izhodišče zagotavljanja kakovostne podobe slovenskega podeželja 

dr. Maja Simoneti, Špela Berlot, Tadej Bevk 

Vključevanje akterjev v proces oblikovanja ukrepov za urejanje krajine 

dr. Petra Vertelj Nared, Klara Sulič Fister, Karla Jankovič, Darinka Maraž-Kikelj,  

Andreja Kemperle Lotrič 

Kratkotrajna nastanitev v naravnem okolju - primer umeščanja v občini Bohinj 

Dušan Blatnik 

S korenčkom in palico – do boljše podobe slovenskih naselij in krajine 

 

RAZPRAVA 

 

14.20 - 14.35: OBLIKOVANJE ZAKLJUČKOV SREČANJA 

dr. Liljana Jankovič Grobelšek 

 

14.35 - 14.40: Zaključek 31. Sedlarjevega srečanja 

dr. Mojca Šašek Divjak, predsednica DUPPS 

 

 

Moderatorja: Boštjan Cotič in dr. Liljana Jankovič Grobelšek 

Organizacija na FGG UL: dr. Alma Zavodnik Lamovšek 

 

 

Udeležba na Sedlarjevem srečanju prinaša 3 kreditne točke pri Zbornici za arhitekturo in prostor 

Slovenije. 
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UVODNI IN POZDRAVNI NAGOVORI  
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dr. Mojca Šašek Divjak, predsednica DUPPS 
 

Georgi Bangiev, v.d. generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, 
MOP 
 
dr. Jelka Pirkovič, v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino, MK 
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Podoba mesta skozi čas in perspektive  

izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews  

Kaliopa.Dimitrovska@gmail.com  
   

Prispevek obravnava pomen podobe mesta v zgodovini razvoja teorije in prakse urbanizma. Podaja 

strnjen pregled pomembnih elementov in njihovih odnosov, ter korelacijo z značilnimi paradigmami 

planiranja in družbeno tehnološkega  razvoja. Predstavlja sodobne trende v oblikovanju urbanega 

prostora in poskuša odgovoriti na vprašanje, kaj bo pomembno za podobo mest prihodnosti. 

V prvem delu prispevek povzema rezultate dveh pomembnih sklopov raziskovanja: strukturnih 

elementov mestne podobe in estetske kakovosti podobe mesta. 

Prvi sklop obravnava osnovne prostorske prvine urbanistične strukture, kot jih določajo različni 

teoretiki, in njihovo preobrazbo v posameznih obdobjih historičnega razvoja mest, kar je izjemno 

pomembno za sodobne  pristope v planiranju 'razvoja mest navznoter' (npr. revitalizacija, 

reurbanizacija). Tako npr. mentalna podoba mesta po Lynchu (1961) vsebuje 5 elementov (poti, 

robovi, vozlišča, kvarti, znamenja), Košir (1993)  govori o petih prostorskih prvinah urbanistične 

strukture (lega, obod, komunikacijsko omrežje, anonimno tkivo in unikatna arhitektura). Več avtorjev 

opredeljuje fizične strukture, ki omogočajo zaznavo mesta kot tematske (ponavljajoči se urbani vzorci 

ali karakteristična območja mesta) in netematske (osnovni povezovalni, zaznavni in orientacijski sistem 

mesta).   

Drugi sklop obravnava oblikovanje urbane strukture, ki je pomembno za estetsko zadovoljstvo 

prebivalcev s podobo mesta oz. kvaliteto urbanega prostora.  Vizualna preferenca urbanega okolja se 

lahko spreminja glede na vrsto opazovalcev, vrsto prizorov in z njimi navezanimi aktivnostmi. Estetska 

kakovost ali estetsko zadovoljstvo s podobo mesta je odvisno predvsem od merila, razmerij, mase, 

praznine, ritma, barve, svetlobe, teksture, vizualne pestrosti oblikovanja urbane scene. Generalni 

zaključki empiričnih  raziskav pa kažejo na to, da se estetska kvaliteta prostora povečuje z naravnostjo, 

koherenco, redom, kompatibilnostjo in kompleksnostjo prostora. V tem sklopu so povzeti principi 

dobre urbanistično oblikovalske prakse, ki jih opredeljujejo številni strokovnjaki in se pojavljajo v 

prostorskih dokumentih kot usmeritve in oblikovalska merila kakovosti urbanega prostora.   

V drugem delu so predstavljene metode  načrtovanja razvoja podobe mesta na primerih sodobne 

urbanistične prakse. Obravnavani so kontekstualni pristopi v načrtovanju, ki so značilni za zgodovinska 

mesta, kot tudi pristopi, ki so nasprotje le teh. Pogostoma so podobe mest simboli demokracije ali 

moči vladajočega režima in se vežejo na monumentalne ali vodilne (flagship) projekte. Planska določila 

varovanja in razvoja prepoznavne strukture mesta obravnavajo predvsem krajevno identiteto, tlorisno 

strukturo in značilno silhueto mesta ter pomembne vedute na naravne in grajene prostorske 

dominante.     

V zaključnem delu prispevek poskuša odgovoriti na dve vprašanji: 'Kaj bo značilno za podobo mest 

prihodnosti?' in  'Ali  nam lahko primerjava med idealnimi mesti skozi zgodovino in današnjo predstavo 

o idealnem mestu prihodnosti kaj pove?' Predstavljeni so pristopi ohranjanja kulturne dediščine v 

mestih 20. stoletja in v futurističnih prikazih mest prihodnosti.    

Bo podoba mest prihodnosti déjà vu?    
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Slovenska trdoživost v obdobju kriz  

zasl. prof. Peter Gabrijelčič   

Peter.Gabrijelcic@fa.uni-lj.si  

  

  
Slovenija preživlja že drugo krizno obdobje v preteklih 30 letih. Za njihovo uspešno premagovanje je   

zaslužna tudi  policentrična prostorska ureditev Slovenije in še ohranjena demografsko kompaktna 

podeželska struktura poselitve. »Mesto bi moralo biti povsod in nikjer» je bil planerski slogan 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja.  Morda je  preživetje Slovenije omogočilo prav  dejstvo, da je 

večina prebivalstva tako ali drugače povezana z zemljo in lokacijo na podeželju, zato smo uspeli 

prebroditi poosamosvojitveno krizo brez večjih socialnih posledic. Od tod morda izvira pregovorna 

trdoživost in odpornost Slovenije na različne krize.   

  

Kljub veliki prostorski razdrobljenosti je bila še do nedavnega Slovenija dobro medsebojno povezana. 

Dobro prometno omrežje v obliki prometnega križa je zagotavljalo učinkovito delovanje slovenske 

urbane strukture kot funkcionalno in percepcijsko enotnega urbano krajinskega prostora. Na ta način 

se je vzpostavila učinkovita »urbana« struktura,  ki je  sposobna generirati metropolitansko kulturo in 

kot tako enakovredno komunicirati z močnimi urbanimi centri v soseščini. Kajti  mesto ni  le ureditev 

cest, zgradb in prostorov, ampak, kot je napovedal že Frank Lloyd Wrighta, družba v akciji. Mesto je 

proces, ne pa oblika. "Mesto bi moralo biti povsod in nikjer." To je nov tip mesta, ki  se preliva po krajini 

in se spreminjal glede na teren in potrebe posameznega prebivalca. Slovenijo lahko obravnavamo kot 

veliko vrtno mesto, ki ima značaj fleksibilno organizirane strukture, ki se je sposobna prilagajati 

dinamiki nove stvarnosti in ki je  sposobna absorbirati tudi obstoječe urbane strukture in izoblikovati 

nove vitalne celote.   

  

V času interneta, ko  lokacija ni več zelo pomembna, bo mogoče v še večji meri organizirati delo na 

domu. Pričujoča kriza kaže, da je mogoče z novimi telekomunikacijskimi tehnologijami učinkovito 

delovati tudi v omejenih pogojih  gibanja prebivalstva. Morda dozoreva spoznanje, da bomo lahko z 

delom na domu razbremeniti že preobremenjen slovenski prometni sistem in hkrati  zmanjšati splošne 

stroške ter hkrati povečali učinkovitost dela. Na ta način bomo sprostili več prostega  časa za kulturo, 

šport in izobrazbo. Pri mnogih opravilih ni  več potrebe po fizičnem združevanju ljudi ob delu, zato  

ostaja želja po druženju pogosto le še kulturna potreba.   

  

Današnji množični beg meščanov v počitniške domove na podeželju, od koder uspešno poslujejo na 

daljavo, je morda napoved nove oblike  poselitvene slike Slovenije kot tudi nove oblike delovanja 

družbe kot celote. Panepidemija bo morda vplivala na spremembo vrednot v današnjih neoliberarnih 

družbah. Ponovno se bo vzpostavila potreba po bolj socialni državi, ki mora zadovoljiti in poskrbeti za 

primarne potrebe prebivalcev. Med njimi je tudi potreba po splošni kulturi, katere del je tudi kultura 

prostora in arhitekture. In potrošnja kulture je lahko brezmejna. Je energetsko vzdržna in  brez velikih 

stranskih učinkov na okolje. Seveda, tudi ob strokovni podpori stroke.  
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25 let po monografiji varstvo in usmerjanje oblikovne podobe  

slovenskih mest  

prof. dr. Andrej Pogačnik   

andrejp807@gmail.com  

  

Pred 25 leti smo obdelali študijo o stanju oblikovne podobe naših mest. Čas je, da ponovno ocenimo 

kako so se naša naselja in krajine spreminjale od takrat. Lahko bi ugotovili, da so se nadaljevali trendi 

globalizacije, suburbanizacije, preobrazbe kmetijske krajine, nastajanja novih industrijskih, prometnih, 

turističnih, nakupovalnih in drugih urbanih krajin. Kljub desetletjema gradbenega booma pa nismo 

ustvarili novih pomembnejših urbanih ansamblov kot so avenije, trgi, urbani parki, promenade. 

Arhitektura se je še bolj osamosvojila in otresla urbanističnih spon. Rezultat so sicer mnoge drzne in 

umetniško kakovostne zgradbe, toda urbane celote so nekako take kot sta ljubljanski Tržaška in 

Dolenjska vpadnica. Očitno je potrebna bolj učinkovita urbanistična regulativa, pa tudi volja občinskih 

urbanistov, da zapolnijo vrzeli med projekti in urbanizmom.  
  

V Sloveniji smo se izognili radikalni spremembi urbanih silhuet z grupacijami poslovnih stolpnic, kar je 

globalni pojav. Razlog je v šibki populacijski in kapitalski moči. Poslovni city nebotičnikov se poraja na 

ljubljanskem Bavarskem dvoru; v Mariboru, Kopru in drugih večjih mestih pa gre le za posamične, 

nepovezane vidne poudarke.  

  

Prenovili smo marsikatero historično jedro, a vitalni utrip mest se je preselil k novim trgovskim 

središčem, kjer so tudi pošte, banke, avtobusne postaje. Stara jedra, z izjemo največjih mest, samevajo 

prazna. Nova nakupovalna središča, avtosaloni, športni stadioni na robu naselbinskih jeder, so postali 

nova torišča arhitekturnih dosežkov tudi v malih mestih ali v večjih vaseh. Slovenci nismo naklonjeni 

nenavadnim, drznim arhitekturam, češ da kvarijo naravo in okolje. S tem izgubljamo inovativne, 

povsem nove umetniške stvaritve tako v mestih kot tudi v krajini. Prestavljen Expo paviljon v Mursko 

Soboto, razgledni stolp nad Lendavo ali terasa na kamniškem Starem gradu so med redkimi izjemami.  
   

Za razliko od mnogih tranzicijskih, pa tudi tradicionalnih dežel kapitalizma, smo se izognili getoizaciji 

povojnih blokovnih naselij. S privatizacijo stanovanj in funkcionalnih zunanjih površin so prebivalci 

postali motivirani za prenovo in polepšanje svojih stanovanjskih sosesk, ki so postala kakovostna 

bivalna okolja tega tipa.  

  

Tako kritizirana naselja enodružinskih hiš so šla skozi fazi gradnje postmodernih dvorcev in neokubizma 

- modernističnih lego kock na robu naših vasi ali kar sredi narave. Kljub vsem kritikam pa stroka ljudem 

ni dala pravih arhitekturnih in urbanističnih rešitev za toliko zaželene enodružinske hiše. Vseeno pa 

prav te najbolj odražajo naše hotenje po domu in domačiji. So najbolj avtentičen bivanjski ideal 

srednjega sloja in največja kvaliteta slovenskega urbanizma. Trdim, da pričajo o naši razmeroma visoki 

bivalni kulturi, o naših ruralnih koreninah in navezanosti na naravo. Nauk krize korona virusa pa je tudi 

večja varnost, samozadostnost in odpornost tega tipa poselitve.  
 

Avtor v zaključku razmišlja o nujnem prevrednotenju urbanistične doktrine, ki jo terja sedanja in 

bodoče svetovne epidemije.   
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Podoba slovenskih mest z vidika opremljenosti z odprtim javnim 

prostorom  

Mateja Volgemut, mateja.volgemut@fa.uni-lj.si,   

dr. Alma Zavodnik Lamovšek, alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si,  

izr .prof. dr. Alenka Fikfak, alenka.fikfak@fa.uni-lj.si  

  

Izvedba posegov brez urbanističnega načrtovanja, privatizacija, neusklajeni javni in zasebni interesi ter 

nezanimanje politike za prostorske zadeve so samo nekateri procesi, ki se danes kažejo, ne samo v 

slabi opremljenosti z odprtim javnim prostorom (v nadaljevanju: OJP), temveč tudi v slabi podobi mest. 

V nekaterih mestih so bili v preteklosti že izvedeni različni ukrepi, tudi s področja umikanja motornega 

prometa iz središč mest in spodbujanja peš in kolesarskega prometa, torej aktivne mobilnosti. Z 

izvedenimi ukrepi so se različne vrste OJP primarno ponovno namenile pešcem in kolesarjem. Namen 

prispevka je predstaviti stanje glede opremljenosti z OJP in ocene zaznave podobe središč majhnih 

mest v Sloveniji. Preverjena je tudi stopnja povezanosti med podobo mesta in stanjem glede 

opremljenosti z OJP ter pogostostjo uporabe različnih vrst OJP.   

  

Rezultati, ki so predstavljeni v prispevku, so del raziskave, ki je proučevala vpliv lokacije javnih storitev 

na razvoj OJP v središčih mest. Opravljena je bila s kvalitativnimi in kvantitativnimi orodji raziskovanja: 

anketo in prostorsko analizo. Prostorska analiza je bila izvedena na ožjem vzorcu 8 mest, anketni 

vprašalnik pa so izpolnjevali prebivalci iz širše skupine 33 mest. V prispevku je predstavljen le del 

raziskave. Prostorska analiza fizične pojavnosti in funkcije OJP v dveh mestih; Kamniku in Litiji. Z 

anketnim vprašalnikom je bilo stanje središč glede opremljenosti z OJP dodatno preverjeno, z njim so 

bile pridobljene tudi ocene podobe mest.  

  

Rezultati so pokazali, da je dojemanje podobe mest v Sloveniji različno. Prav tako so majhna mesta v 

Sloveniji različno opremljena z OJP. S korelacijsko analizo pa smo pokazali, da je med podobo mesta in 

opremljenostjo mesta z OJP močna povezanost. Bolj podrobno se kaže srednja povezanost med 

pogostostjo uporabe peš promenade in osrednjega trga s podobo mesta medtem, ko povezanosti med 

pogostostjo uporabe drugih vrst OJP (osrednji park, prostor ob vodi, OJP v neposredni povezavi z 

nakupovalnim središčem ali storitvami) ni bilo mogoče potrditi. Prebivalci kljub temu ocenjujejo, da 

najbolj pogosto v mestih uporabljajo OJP v neposredni povezavi s storitvami. Podrobnejša prostorska 

analiza na izbranih mestih pokaže, da je mesto, kjer so prebivalci podobo mesta ocenili nad 

povprečjem, zelo dobro opremljeno z OJP; osrednjim trgom, osrednjim parkom in peš promenado. S 

temi površinami pa je drugo mesto, kjer prebivalci ocenjujejo podobo mesta pod povprečjem, slabo 

opremljeno.  

  

V Sloveniji imajo majhna mesta prevladujočo vlogo v policentričnem urbanem omrežju, tako je skoraj 

polovica prebivalcev odvisna od oskrbe v obravnavanih mestih, saj jim nudijo ne le storitve, temveč 

tudi kapacitete za preživljanje prostega časa, kar v obeh primerih vključuje tudi OJP. Grajene javne 

površine namenjene aktivni mobilnosti pa so, kot kažejo rezultati raziskave, bistvene pri zagotavljanju 

dobre podobe in kakovosti bivanja v majhnih mestih. Prisotnost teh površin v mestu torej prispeva k 

oblikovanju bivalnega okolja, ki vzbudi močne in odobravajoče ocenjevalne odzive javnosti.  

    

mailto:alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si
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Ali podobo slovenskih mest oblikuje naša stroka?  

Jože Slak  

joze@struktura.si  

  

  
Skoraj štirideset let intenzivnih naporov na preseku arhitekture in urejanja naselij je prineslo nekaj 

ključnih ugotovitev kje in kako stroko razviti in hkrati vpeti v cilj, ki ga skozi naše delo dosledno 

zasledujemo: kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine? Prispevek zgoščeno in s podobami iz 

različnih primerov predstavlja izkušnje na poti intenzivnih naporov uveljavljanja celostnega pristopa 

pri urejanju blizu 1000 naselij: skozi celovite strokovne podlage, temelječe na principih znanstveno 

raziskovalnega dela, na delu z javnostmi, na opredelitvi ustreznih prostorskih pogojev v aktih in na 

kasnejšem projektnem spremljanju uporabnosti takih aktov.   

Omenjeno strokovno delo temelji na projektu, ki je bilo leta 1988 izdelano na tedanji Katedri za teorijo 

arhitekture dr. Fistra na Fakulteti za arhitekturo pod naslovom Metodologija raziskave urbanih naselij 

z ruralnimi sestavinami, iz aplikativnih primerov strokovnih osnov konkretnih središčnih naselij. V 

utemeljitvi univerzitetne Prešernove nagrade je članica komisije dr. Pogorelčeva med drugim zapisala 

(povzemam) kako pomembno je, da bi celovitost te naloge našla pot v prakso urejanja prostora in bi 

prispevek lahko bistveno izboljšal podobo slovenskih naselij. Po 30. letih ugotavljamo, da so tedaj 

razviti pristopi, analitična in projektna orodja nedvoumno potrjena v vsakodnevni in raznovrstni praksi. 

Toda kje pa smo v slovenski realnosti danes?  

Odpiramo ključna vprašanja, ki smo jih iz naše družbene vloge dolžni skupaj predihati: ali je stroka na 

delu res kos pričakovanjem da bo nosilec izboljšanja strukturne in posledično oblikovne kakovosti 

slovenskih naselij? Kaj v načrtovanju in ukrepih manjka, da se stanje dejansko ne izboljšuje, marsikje 

celo še poslabšuje? Ta vprašanja dobijo v prispevku premišljene odgovore.  
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PREDSTAVITVE  

Sklop II: Urbanistično načrtovanje in podoba naselij in krajine  
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Urbanistična zasnova kot orodje za oblikovanje podobe naselij  

Barbara Mušič, dr. Matej Nikšič, Bogdana Dražič, Katja Repič Vogelnik, Jana Kozamernik, 

Simon Koblar, Boštjan Cotič  

 

Zakon o urejanju prostora (2017) zaradi pomembne vloge v procesu načrtovanja urbanistično zasnovo 

(v nadaljevanju UZ)ponovno uvršča v sklop obveznih strokovnih podlag ne samo za lokalno, temveč 

tudi regionalno raven. V ta namen so se pripravile usmeritve in priporočila za izdelavo UZ2 , ki bodo 

lahko v pomoč pri izdelavi prostorskega dokumenta UZ naselij. UZ je enovit prostorski dokument, ki 

naselje obravnava celovito z vseh razvojno pomembnih vidikov, na podlagi njih pa podaja temeljne 

usmeritve za dolgoročni prostorski razvoj naselja ter usmeritve za urbanistično urejanje in izvedbeno 

regulacijo. Obravnava prostorski vidik družbeno-gospodarske vizije in strategije razvoja mest in drugih 

razvojno pomembnih naselij, njena naloga pa je zagotoviti organizacijski načrt za uresničevanje 

razvojnih teženj in pobud družbe v prostoru ter opredeliti konkretne usmeritve za nadaljnje aktivnosti 

na področju urejanja prostora in gradnje na območju naselja za katerega se UZ izdeluje.  

 

V UZ se prepletata tako strateška kot izvedbena raven. Skladno s stopnjo podrobnosti je UZ podlaga za 

izdelavo strateških prostorskih aktov, regionalnega prostorskega plana (RPP) in občinskega 

prostorskega plana (OPP) z usmeritvami za dolgoročni, celovit in vzdržen razvoj naselja in izvedbenih 

prostorskih aktov, občinskega prostorskega načrta (OPN) in občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (OPPN), s temeljnimi usmeritvami za skladno urbanistično urejanje in izvedbeno regulacijo 

urbanega prostora. Stopnja podrobnosti izdelave oziroma odnos med strateškimi in izvedbenimi 

vsebinami je odvisna od posebnosti vsakega naselja (pomena naselja v omrežju naselij oz. v regiji, 

velikosti, razvojnih potencialih ipd.). UZ se lahko izdela tudi za druga naselja, kjer je zaradi posebnega 

interesa ali nasprotujočih si interesov to  

 

Na oblikovano podobo naselja vplivata tako osnovna fizična kot funkcionalna zasnova. Obe temeljita 

na prepoznavanju osnovnih fizičnih in funkcionalnih potez naselja. Urbana morfologija, ki je ena izmed 

tematik UZ, obravnava razvoj in pojavnost fizične oblike in zgradbe naselja in se tesno povezuje s 

funkcionalno zasnovo naselja na katero vplivamo z razmeščanjem dejavnosti v prostor.  

 

Z urbanistično-oblikovalskimi principi in razmeščanjem dejavnosti v prostoru lahko v UZ vplivamo na 

podobo naselja kot celote in na njegove sestavne dele, iz česar sledi, da lahko UZ predstavlja tisto 

osnovno oblikovalsko orodje, s pomočjo katerega lahko vplivamo na oblikovanje hierarhično jasno 

strukturiranega in doživljajsko privlačnega prostora, ki je s svojo podobo prepoznaven in posredno tudi 

gospodarsko konkurenčen. 

 

Priporočila za izdelavo UZ sestojijo iz dveh vsebinskih sklopov. Prvi sklop, uvodni del, je namenjen 

opredelitvi vloge, namena, ciljev in izhodišč za izdelavo UZ poleg in predstavitvi metodologije priprave 

UZ s strukturo podrobnejših vsebin. V drugem sklopu, ki je vsebinsko najbolj obsežen, so podrobneje 

opisana priporočila in usmeritve za pripravo predlaganih vsebin UZ in predstavljena na testnem 

primeru Škofje Loke.  

 

-------------------------------------------------------------- 

UZ2 Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove so sestavni del naloge Priporočila za izdelavo urbanistične in krajinske 

zasnove, ki jo je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije, skladno z naročilom Ministrstva za okolje in prostor.    
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Zeleni sistem in podoba mesta  

mag. Ina Šuklje Erjavec, inas@uirs.si  

Jana Kozamernik, janak@uirs.si  

  

Kakovost bivanja v mestih in naseljih je povezana s kakovostjo bivalnega okolja in neposredno 

pogojena s kakovostjo odprtega prostora ter prisotnostjo, dostopnostjo in stanjem zelenih površin. Te 

imajo zaradi svojih naravnih značilnosti pomembno vlogo pri sooblikovanju prostora naselij na vseh 

ravneh - tako v okviru samega mesta oz. naselja kot celote, njegovega dela ali zaključenega urbanega 

mikroambienta, kot tudi v širšem pogledu vedutne podobe in vpetosti v krajino. Na širši ravni gre za 

vzpostavljanje razmerij med nezazidanim in zazidanim prostorom, razumevanje vpetosti mesta v širši 

prostorski kontekst, branje njegove osnovne strukture in identitetnih prvin.   

Na podrobnejši ravni je pomembna razporeditev zelenih površin ter njihovega medsebojnega 

povezovanja, kar prispeva k prepoznavnosti prostora; na ravni urejanja posameznih odprtih prostorov 

pa so ključna volumenska razmerja, velikost, usmerjenost, oblika in druge pojavne značilnosti, ki imajo 

vpliv na doživljanje odprtega prostora. Za učinkovito in ustrezno načrtovanje odprtega prostora za 

doseganje kakovostne podobe naselja je potrebno razumevanje teh prostorskih entitet. Pri tem ni 

pomembna samo prisotnost in količina zelenih površin temveč njihova razporejenost, medsebojna 

povezanost in odnos do grajenega prostora, njihove krajinske in strukturne značilnosti, kot tudi 

kakovost zasnove. Pomembno je razumeti, da so ti prostori zaradi prevladujoče prisotnosti naravnih 

prvin neizogibno podvrženi naravnim procesom, ki imajo nanje stalen, kontinuiran vpliv, ki je odvisen 

od tipa naravnih prvin in zasnove prostora.   

Vso to kompleksnost je mogoče učinkovito nasloviti zgolj s celostnim načrtovanjem, kot je načrtovanje 

zelenega sistema, ki posamezne, po prostorskih značilnostih in vsebini zelo različne zelene površine in 

druge odprte prostore učinkovito vključi in poveže v prepoznavno prostorsko, funkcionalno in 

pomensko celoto. Zeleni sistem je načrtovan sistem varstva in razvoja zelenih površin v poselitvenih 

območjih ter drugih zelenih in ustvarjenih struktur v prostoru, ki se nanje navezujejo. Vzpostavi se z 

namenom sooblikovanja strukture in podobe naselja, zagotavljanja ekološkega ravnovesja ter 

enakovredne preskrbljenosti in dostopnosti zelenih površin in drugih odprtih prostorov za zadovoljitev 

potreb prebivalcev po kakovostnem bivalnem in delovnem okolju ter preživljanju prostega časa. 

Zasnova zelenega sistema, ki je tudi eden od osnovnih prikazov urbanistične zasnove, temelji na 

prepoznanih značilnostih prostora ter opredeljuje celoviti koncept načrtovanja mestne krajine s 

ključnimi elementi povezljivosti in razporejenosti.   

Zeleni sistem tako doprinese k viziji o podobi naselja skozi morfološke vidike, saj opredeljuje osnovne 

makro členitvene poteze naselja, kot so zeleni klini, zeleni obroči, zeleni pasovi, krožne povezave, 

linearne poteze ipd., ki so povezane tudi z opredeljenimi vedutnimi kakovostmi. Pomembno vlogo 

imajo izstopajoči krajinski elementi, kot so vzpetine, gozdni robovi, terase, obrežja in posamezne 

prvine ter prostorska razmerja na podrobnejši ravni, na primer velikost in oblika zelenih in drugih 

odprtih površin glede na okoliško zazidavo, sklenjenost drevorednih potez, višina in volumen drevesnih 

krošenj glede na prostorski kontekst, umeščenost soliterjev in podobno. Na ravni podrobnega urejanja 

je ključno, da se načrtovane ureditve odprtega prostora vedno obravnava kot posamezne dele v 

celotnem sistemu.   
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Bela krajina - lepa danes, kakšna jutri?  

mag. Jelka Hudoklin, jelka.hudoklin@acer.si, Danijela Kure Kastelc, sapo.doo@siol.net, 

Aleksander Ostan, atelje@ostanpavlin.si,   

mag. Marija Prašin Kolbezen, marija.prasin@crnomelj.si  

 

Sodobnost se je pritihotapila v slovensko podeželje, strokovnjake prostorskega načrtovanja pa našla 

nepripravljene. Prebivalci povojnega časa so – zaslepljeni z napredkom - z zanosom spreminjali svoje 

domove ter ob tem načeli skladno podobo vasi in stavb v njih. Desetletja, ki so sledila, so bila do 

podeželja še bolj neusmiljena, še obsežnejše spremembe so poleg vasi prizadele tudi podobo kulturnih 

krajin v celoti: razpršene in tipološko neustrezne gradnje, posegi turistične infrastrukture, 

predimenzionirani kmetijski in industrijski objekti, ob tem pa stavbni fond tradicionalne gradnje vse 

bolj propada. Pojav globalizacije in nekritično sledenje trendom tako pri bivanju in delu, kot tudi pri 

gradnji, oblikovanju in uporabi novih materialov so večinoma uničili ali nadomestili graditeljske 

dosežke naših prednikov. Na podobo ruralnega prostora danes vplivajo tudi nove tehnologije, ki 

spreminjajo prostorska razmerja in se usmerjajo v intenzivno (po)rabo najboljših kmetijskih zemljišč, 

medtem ko se slabša vse bolj zaraščajo.  

Bela krajina se vse bolj usmerja k samooskrbi s hrano in v ta namen tudi spodbuja razvoj večjih 

kmetijskih gospodarstev. Umeščanje večjih objektov za potrebe sodobnega kmetijstva privede do 

številnih omejitev, povezanih z vplivi na okolje in velikih stavbnih mas, ki pogosto negativno vplivajo 

na podobo naselij in krajine.  

Opuščeni in spregledani tradicionalni objekti, večinoma več ne služijo svojemu namenu, danes sodijo 

med pomembne potenciale za razvoj turizma na podeželju. Tega se posameznikivse bolj zavedajo in 

tudi izražajo željo po prenovi identitetnih objektov, hkrati pa se srečujejo z omejitvami pri gradnji in 

velikimi stroški obnove. Sicer pa je na podeželju veliko novejših gradenj z neskladnimi gabariti in 

razmerji v primerjavi s tradicionalnimi objekti. Kako določiti jasna določila za umeščanje in oblikovanje 

objektov pri prenovah in novogradnjah, da bodo prostor kakovostno nadgrajevali, je velik izziv za 

prostorske načrtovalce.   

Prostorski pogoji za umeščanje in oblikovanje objektov so velikokrat v nasprotju s spreminjajočimi se 

trendi in željami ter pričakovanji investitorjev, zato je koncept prostorskega načrtovanja z 

neposrednim stikom s prebivalci še kako pomemben.  

Občina Črnomelj je v okviru dolgoletnih prizadevanj za spoštovanje kontinuitete prostora izvedla 

konkreten projekt za učinkovitejše in bolj vključujoče načrtovanje prostorskega razvoja. Cilj projekta 

je doseči ravnotežje med razvojem naselij s kvalitetnim bivalnim okoljem, turističnimi vsebinami in 

kmetijsko proizvodnjo v okviru urejenega in zdravega okolja, tako za prebivalce kot za obiskovalce. V 

sodelovanju z lokalnimi prebivalci, kmetijskimi in prostorskimi strokovnjaki ter drugimi deležniki so bile 

izdelane analize potreb in potencialov konkretnega območja, predvsem s področja razvoja poselitve, 

kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti ter turizma, s poudarkom na varstvu narave in kulturne dediščine 

ter ohranjanju prepoznavnosti tega območja, ki je na vstopu v Belo krajino. Rezultat so poglobljene in 

na vitalne probleme ter priložnosti prostora osredotočene strokovne podlage za spremembo OPN, ki 

obetajo kakovostne rešitve v prostoru in visoko stopnjo sprejetosti tako v lokalnem okolju kot pri 

nosilcih urejanja prostora.     
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Pomen vizualne analize za oblikovno podobo naselij in krajine  

doc. dr. Gregor Čok, gregor.cok@fgg.uni-lj.si  viš. 

pred. dr. Mojca Foški, mojca.foski@fgg.uni-lj.si 

asist. dr. Gašper Mrak, gasper.mrak@fgg.uni-lj.si   

doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si   

   

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017) predvideva tudi pripravo novega predpisa (Odlok o urejanju 

podobe naselij in krajine) na lokalni ravni, s katerim želi zakonodajalec vplivati na izboljšanje podobe 

slovenskih naselij in krajine. Predpis bo naslavljal predvsem že izgrajena območja, javne površine in 

podobo krajine (120 člen ZUreP-2), kljub temu pa ostaja v povezavi z njegovo pripravo in vsebino nekaj 

odprtih vprašanj. Do določene mere se namreč lahko vprašamo, zakaj že v procesu priprave in 

sprejemanja OPN ali OPPN ne moremo zagotoviti takšnih določb urejanja prostora, da bi že z njihovim 

(doslednim) izvajanjem zagotovili skladno oblikovno podobo naselij in krajine.    

V prispevku se bomo zato dotaknili, po našem mnenju, obvezne izdelave strokovnih podlag, ki so pogoj 

za kakovostno načrtovanje grajenega in odprtega prostora. Menimo, da je ta vidik v slovenskem 

prostorskem načrtovanju že dlje časa zanemarjen in potisnjen ob rob, čeprav v tujini lahko sledimo 

številnim projektom in raziskavam na področju vizualnega vrednotenja obstoječih in načrtovanih 

posegov prostor. Raziskovanje prostora z vidika vizualne percepcije in njenega vpliva na širši družbeni 

kontekst je na področju urbanih in krajinskih študij prisotno vsaj od sredine 20. stoletja dalje (Lynch, 

1960; Litton, 1972; Zube et al., 1982; Lynch and Gimblett, 1992). Obravnava vizualnega vrednotenja 

prostora se od formalnih pričetkov izvaja v dveh smereh in sicer:   

a) Proučevanja estetike in degradacije v merilu urbanega okolja, pri čemer je vedno bolj v ospredju 

diskusija o participaciji javnosti pri njunem vrednotenju, ki jo omogočajo in vzpodbujajo sodobna 

informacijska orodja in socialna omrežja (Wakil et al, 2019).  

b) V smeri proučevanja odprte krajine, t.j. njenih estetskih kvalitet in pojavov. Na tem področju so se 

na ravni EU izoblikovale tudi različne mednarodne zaveze glede vrednotenja in upoštevanja vizualnega 

vpliva pri načrtovanju posegov v prostoru (EU Directive on Environmental Impact Assessment (EIA) 

(85/337/EEC) (amendment 2014/52/EU) and EU Directive on Strategic Environmental Assessment 

(SEA)).   

Na podlagi njihove analize bomo pokazali, v katere smeri se razvija vizualno vrednotenje prostora 

(kvantitativno pa tudi kvalitativno z razvojem GIS orodij). Med pogostejše tehnike vizualnega 

vrednotenja prostora sodi vizualna analiza, ki na eni strani omogoča ovrednotenje stanja v prostoru, 

na drugi pa tudi načrtovanje oblikovno skladnejših posegov za prihodnje stanje v prostoru. Pri tem so 

ključnega pomena kriteriji, ki opredeljujejo želeno stanje oziroma omogočajo vizualno vrednotenje 

posameznih prostorskih elementov. Govorimo o gradnikih vizualne podobe grajenega prostora in 

krajine ter o nosilcih prostorske identitete, ki jih želimo varovati, ohranjati ali izboljšati.    

V zaključku bomo nato obravnavali še posamezne izzive in izkušnje posameznih držav, tako na 

sistemski kot metodološki ravni glede pravnega okvirja vizualnega vrednotenja prostora. Podali bomo 

predlog strokovnih usmeritev za razvoj tega področja v Sloveniji.  
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Urejanje zelenih površin in podoba naselja   

dr. Maja Simoneti, maja.simoneti@ipop.si   
  

V prispevku bomo skušali predstaviti povezavo med urejanjem zelenih površin in podobo naselij v 

kontekstu funkcij urbanih zelenih površin in razložiti vlogo prostorskega načrtovanja v sistemu urejanja 

zelenih površin. Izhajali bomo iz tega, da so urejene zelene površine javna infrastruktura, ki v naših 

naseljih opravlja več pomembnih funkcij in jih zato moramo načrtovati in upravljati celovito. Dodali 

bomo dejstvo, da se pomen zelenih površin pod vplivom podnebnih sprememb in javnozdravstvenih 

potreb pomembno povečuje.   

Pokazali bomo, da razmere zahtevajo, da moramo v vseh fazah urejanja, od strateškega načrtovanja 

do projektiranja, vzdrževanja, rabe in prenove, upoštevati družbene, ekološke in gospodarske funkcije 

ter tudi kulturni pomen zelenih površin in skrbeti za to, da njihove koristi dosežejo vse prebivalce. 

Dovolili si bomo tezo, da morajo spričo povečanega pomena zelenih površin za javno zdravje in 

kakovost urbanega okolja ukrepi urejanja te javne infrastrukture doseči tudi ravnanje s površinami v 

zasebni lasti.   

Medtem, ko bomo izpostavili pomembno vlogo prostorskega načrtovanja bomo opozorili na tri 

dejstva, na odsotnost nosilca urejanja prostora pristojnega za urejanje zelenih površin, na 

komplementarno vlogo zasebnih zelenih površin v sistemu urejanja zelenih površin in na 

pomanjkljivosti v sistemu upravljanja javnih zelenih površin, ki ovirajo učinkovito celovito urejanje 

zelenih površin ter predstavili možnosti za preseganje aktualnih težav na področju urejanja te javne 

infrastrukture.   

Na primeru ravnanja z drevesi bomo skušali kar se da stvarno predstaviti, kako sistem urejanja zelenih 

površin deluje v praksi ter s pomočjo tujih zgledov nakazati, kakšne so možnosti za njegov razvoj. 

Pokazali bomo, kako ravnanje z drevesi odraža širšo sliko razmer v sistemu urejanja javnih zelenih 

površin ter pravzaprav razkriva vse razsežnosti strokovnih in organizacijskih pomanjkljivosti v 

načrtovanju in upravljanju te javne infrastrukture v naši državi.   

Posebej bomo predstavili vlogo prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter projektanta v sistemu 

urejanja zelenih površin. Govorili bomo o izzivih in zadregah, ki jih povzroča neučinkovit prenos 

načrtovalskih ukrepov v prakso in problemih, ki jih lahko načrtovalci premostimo z znanjem in 

kompetencami ter tistih, ki jih lahko rešimo v sodelovanju z drugimi. Izhajali bomo iz dejstva, da so 

zelene površine bistvena sestavina vsakega naselja, da zagotavljajo življenjsko pomembno kakovost 

bivanja, javnega zdravja in bivalnega okolja, ki je ni možno enakovredno zagotoviti drugje in drugače 

oziroma na noben drug način kot z urejanjem zelenih površin. Dotaknili se bomo povezav med fazami 

in vidiki urejanja ter med formalnimi in neformalnimi načini sestavinami sistema. Posebej se bomo 

dotaknili razmerja med javnim in zasebnimi zelenimi površinami.   

Spraševali se bomo o tem, kako bi lahko razmere, v katerih se zavedamo pomanjkljivosti sistema, 

izkoristili za razvoj kar se da sodobnega in slovenskim potrebam prilagojenega sistema in kakšna je pri 

tem vloga načrtovalcev. Spraševali se bomo o potrebi po novih predpisih in o dometu mehkih ukrepov 

in povezovanja znanja. Pokazali bomo, da v prostoru dozoreva čas za odločitev o tem, kako bomo v 

naši državi s celovitim urejanjem zelenih površin zagotovili enakovredno kakovost bivalnega okolja za 

vse prebivalce in hkrati tako ustvarjali in ohranjali kulturno in razvojno vrednost naših naselij.   
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Družba, ki je tolerantna do razpadajočih stavb in degradiranih 

območij  

Martina Lipnik, martina.lipnik@siol.net  

  
Predstavila bom nekaj problemov, ki pestijo podobo grajenega prostora v Sloveniji v mestih in naseljih 

ter dopuščajo pojav propadajočih območij in stavb, vse do samodejnega rušenja. Nanizala bom razloge 

za tako stanje.  

V tujini ima veliko mest moč lastnikom propadajočih stavb naložiti njihovo takojšnjo sanacijo. Taka 

zakonska ureditev obstaja tudi pri nas, vendar se je mesta in občine (pa niti država) ne poslužujejo, ker 

je upravnim službam to breme, v javnih proračunih pa za to ni namenjenih nadomestnih finančnih 

sredstev. Dopustne so razlastitve, vendar ni skrbnika »javnega interesa« na strani upravljavcev z njim, 

niti (politične) volje.  

  

Posebno so ogroženi objekti varovane nepremične kulturne dediščine. Tak primer je Bežigrajski stadion 

v Ljubljani, spomenik državnega pomena po Odloku za zaščitena dela arhitekta Plečnika. Gre za danes 

degradirano območje z deloma podrtim objektom (razrušen je parter objekta, zgradbe pa potrebne 

obnove), investicija za novogradnjo že leta stoji, glavna ovira za soglasja k obsežni novogradnji pa je 

dejstvo, da območje predstavljal »kulturni spomenik« državnega pomena, del Plečnikovega  

mojstrskega opusa – gre za konflikt med željami sedanjega investitorja in javnim interesom zaščite in 

nadaljnje rabe.  

  

Kot razlog za težave in neurejenost v naseljih lahko naštejemo lastninjenje v obdobju tranzicije, 

postopke določitve pripadajočih zemljišč k stavbam (k objektom),  stečajne postopke propadlih 

lastnikov na stavbnih zemljiščih, ipd. Tudi denacionalizacija je naredila svoje. Določitve funkcionalnih 

zemljišč, ki jih odrejajo sodišča s pomanjkljivimi urbanističnimi, komunalnimi in lastninskimi argumenti, 

delujejo na škodo urbanih funkcij prostora, sprožajo posledično spore glede lastništva, kar vse 

pospešuje degradacije.  

Naslednji pomembni razlog za probleme je neobdavčenost nepremičnin. V zakonodaji so podlage za 

uvedbo različne obdavčitve pozidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, vendar manjkajo »pravne 

podlage« za izvajanje – v prostorskih aktih nimamo tako pripravljenih vsebin, da bi bila izpeljava takih 

obdavčitev zakonita in ustavnopravno sprejemljiva – in prostor ostaja neizkoriščen ter zanemarjen. 

Glavni razlog, da se davka na nepremičnine še vedno ne da uvesti je, da imamo skrajno neuporabno 

nastavljeno evidenco nepremičnega premoženja. Pred leti (leta 2007!) smo ukinili zemljiški 

elementarni kos na območjih stavbnih zemljišč, to je »gradbeno parcelo«. S tem so nam pozidane 

nepremičnine razpadle na kup katastrskih enot, ki so vsaka zase predmet v pravnem prometu z 

zemljišči in objekti na, pod, nad njimi, ali ob njih (kot funkcionalno pripadajoča zemljišča). Za sanacijo 

stanja bo potreben vpogled v stara (in nova) gradbena dovoljenja, v kolikor pogoji lastništva vsega ne 

razkrojijo.  

  

V poduk nam je neurejenost katastrov na mejah s Hrvaško, Arbitražni sporazum, ko smo na skrajno 

zastarelih, ne-ažuriranih podatkih o gradnjah (vključno z regulacijo reke Mure, gradnjo na Trdinovem 

vrhu in začasnim razmejevanjem katastrskih občin na stiku zemlja – morje), pričakovali od evropskih 

birokratov »pravično razsodbo«.  
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Pogoji za gradnjo v vilskih četrtih v Ljubljani  

mag. Maja Brusnjak Hrastar, mbhrastar@gmail.com   

  

  

Vilske četrti predstavljajo reprezentančne mestne stanovanjske četrti praviloma z večjimi parcelami, 

bogatimi in parkovno oblikovanimi zelenimi površinami ter razkošnejšimi in kvalitetno oblikovanimi 

objekti. Vilske četrti spadajo med karakteristična območja, ki predstavljajo razpoznavne strukture 

mesta z enotno zazidalno strukturo in ohranjenimi zgodovinskimi ter urbanistično-arhitekturnimi 

kvalitetami.   

V Ljubljani je bila večina vilskih četrti zgrajenih ob širitvi novih mestnih četrti v prvi polovici 20. stoletja, 

osnovo za gradnjo so predstavljala maloštevilna, a jasna pravila. V Stavbinskem redu za mesto 

Ljubljana (1896) so bili določeni odmiki od ceste in sosednjega zemljišča, odmiki med objekti, višina in 

etažnost objektov, višina stanovanjskih prostorov ter oblikovanje ograj in zemljišča ob cesti. Kasnejši 

Gradbeni predpisi (1949) so določali tudi površino gradbene parcele, dolžino cestne stranice, in faktor 

zazidanosti, določila za gradnjo so se razlikovala glede na gostoto naselja, lego objektov na gradbeni 

parceli in novogradnje oziroma obstoječe objekte.  

V regulacijskih načrtih za širitev mesta in planerskih aktih v drugi polovici 20. stoletja je bil poudarek 

na ohranjanju obstoječih objektov in območij kulturne dediščine. V izvedbenih prostorskih aktih (PUP) 

je bil prostor razdeljen na planske celote z več majhnimi podenotami, za vsako od njih pa določena 

natančna pravila glede dopustnih gradenj.   

Strokovna gradiva in prostorski dokumenti po letu 2000 še jasneje poudarjajo nadgradnjo in razvoj 

kakovostnih struktur mesta ter izpostavljajo pomen celovitih prenov območij. Določila za gradnjo v 

izvedbenih prostorskih aktih predpisujejo konkretne vrednosti urbanističnih parametrov. Od sprejetja 

Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL ID) v letu 2010 se 

prav na območjih vilskih četrti zelo izrazito kaže težnja po izkoriščanju zemljišč vse do zgornjih meja 

urbanističnih omejitev, v primeru nedovoljenih gradenj pa tudi preko meja OPN MOL ID. Na osnovi 

strokovnih podlag, ki obravnavajo tudi vilske četrti (2017 in 2019), Mestna občina Ljubljana postopno 

dopolnjuje splošne pogoje za gradnjo (na primer ohranjanje dreves in urejanje parkirnih mest) in 

določila za posamezne enote urejanja prostora (na primer faktor zazidanosti, višina venca in zelene 

površine). Večina vilskih četrti je prepoznanih kot kulturna dediščina, zato dopustne posege 

usklajujemo tudi s pristojnim organom za varstvo kulturne dediščine.  

Glede na raziskave v preteklih letih (na primer Vizije so in Priporočila za prostorsko načrtovanje) se 

jasno kaže, da je ohranjanje tovrstnih območij tudi širše prepoznana kot pomembna tema. Z 

omogočanjem sodobnih gradenj, vendar prilagojenih urbanističnim parametrom obstoječih objektov, 

se lahko ohranja reprezentančni značaj območij, spoštuje kulturno dediščino ter tako prispeva k 

urejeni in usklajeni podobi mesta.   
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Usmeritve za določila za področje oglaševanja v MOL   

mag. Katarina Konda, katarina.konda@ljubljana.si  

  
 

V prostoru zaznavamo vedno več objektov za oglaševanje. Na začetku so vznikali počasi (se spomnite 

table iz oglasa Slovenija moja dežela). Danes pa se zaradi nepreglednega števila stapljajo v pisano 

ploskev, ki cestni prostor zamejuje v koridor prometnih in barvnih znakov. Kot navaja Žabkar (2013) je 

oglaševanje družbeni proces, saj prodira v vse pore družbenega življenja. Prodira pa tudi v vse pore 

prostora. Opazno je, da je oglaševanje v Sloveniji doseglo kritično točko, saj je številčnost oglasov 

presegla osnovni namen oglaševanja, ki ga Žabkar (2013) med drugim definira kot načrtovano 

kreativno komunikacijo, ki v poplavi drugih vsebin dosega svoj učinek.   

Žabkar (2013) navaja, da gre pri oglaševanju za ponujanje izpolnljivih obljub, s čimer je poudarjena 

odgovornost oglaševanja kot ene najbolj reguliranih oblik komuniciranja v družbi. Ko govorimo o 

oglaševanju torej, govorimo na eni strani o eni najbolj reguliranih oblik komuniciranja v družbi, ko pa 

pogledamo dejansko stanje v prostoru, pa vidimo da je stanje vse prej kot regulirano. Veliki plakati na 

kmetijskih površinah, fasade prekrite z oglaševalskimi sporočili, elektronski displeji… vsi ti objekti 

vizualno onesnažujejo, kot tudi spreminjajo urbano krajino in uničujejo arhitekturno okolje. Že nekaj 

časa postaja jasno, da je potrebno sprejeti jasna pravila tudi za umeščanje oglaševalskih objektov (ne 

samo za njihovo vsebino).   

Ker gre pogosto tudi za velike objekte, njihovega umeščanja ni možno prepustiti prosti presoji 

posameznika, ampak je treba lokacije za njihovo umeščanje predvideti že v fazi načrtovanja 

prostorskega izvedbenega akta. Ker gre za občutljivo področje (lokacije za oglaševanje so pogosto 

vizualno najbolj izpostavljene), je nujno, da občine izdelajo dobre strokovne podlage, ki ne bodo služile 

samo kot podlaga za določitev pogojev v prostorskem aktu oz. odloku, ampak bodo predstavljale tudi  

delovno orodje, ki bo zmanjševalo stopnjo nepredvidljivosti pri sprejemanju odločitev o razvoju v 

prostoru. V prostoru se namreč nenehno porajajo situacije, ki segajo izven predpisanih pravil in 

zahtevajo presojo pri odločanju. Strokovne podlage morajo biti zato izdelane tako, da prispevajo k 

razumevanju razmer v prostoru in pripravijo utemeljitve za odločanje (Marušič, 2006).  

Strokovne podlage za oglaševanje v MOL so k izbrani temi pristopile celovito. V uvodnem delu je bila  

predstavljena zgodovina (zunanjega) oglaševanja in pregled obstoječih objektov za oglaševanje, ki se 

nahajajo v ponudbi izvajalcev zunanjega oglaševanja v Sloveniji. Sledil je pregled določil za oglaševanje 

v veljavni zakonodaji s področja urejanja prostora. Predstavljeni so bili tudi primeri iz tuje zakonodaje. 

Preverjen je bil vpliv oglaševanja v obcestnem prostoru - kot vpliv okolja na voznika ter posledično 

odziv voznika oziroma udeleženca v prometu na vizualni stimulant iz okolja. V glavnem delu je bila 

izvedena analiza stanja obstoječih objektov za oglaševanje v prostoru MOL.   

Strokovna podlaga v sklepnem delu kot enega izmed ukrepov predlaga delitev oglaševalskih objektov 

po namenu in velikosti, ter (posledično) izdelavo Kataloga objektov za oglaševanje.   
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Predlagani so bili tudi popravki in dopolnitev tekstualnega dela odloka o občinskem prostorskem 

načrtu in izdelava nove karte za oglaševanje v MOL. 1                                                                  

----------------------------------------------------------------------------- 

1 Prispevek obravnava predstavitev strokovne podlage ''PREVERITEV DOLOČIL ZA PODROČJE OGLAŠEVANJA V 

MOL GLEDE NA IZVAJANJE UKREPOV PO NOVI PROSTORSKI ZAKONODAJI IN PREDLOG SPREMEMB'', ki jo je za 

Mestno občino Ljubljana izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod d.d. v letu 2018.    
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PREDSTAVITVE  

Sklop III: Bivanje, odprti prostor in podoba krajine     
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Ohranjanje prepoznavnosti krajine   

mag. Jelka Hudoklin, Jelka.Hudoklin@acer.si, dr. Mojca Golobič, Mojca.Golobic@bf.uni-lj.si, 

dr. Nadja Penko Seidl, Nadja.Penko@bf.uni-lj.si, dr. Tomaž Pipan, tomaz.pipan@bf.uni-lj.si,  

dr. Mateja Šmid Hribar, mateja.smid@zrc-sazu.si    

  
Prispevek povzema ključne ugotovitve projekta CRP 2017: Nadgradnja metodologije določanja območij 

nacionalne prepoznavnosti krajine, ki je bil zaključen marca 20201. Namen projekta je bil preveriti in 

dopolniti dosedanji koncept prepoznavnosti krajine ter zasnovati konsistentno in pregledno metodo, 

podprto s kontrolnimi seznami prvin in vzorcev, tako da bodo območja in prvine prepoznavnosti krajine 

uporabno in učinkovito izhodišče za varstvo, načrtovanje in upravljanje krajin na nacionalni, regionalni 

in lokalni ravni.   

Območja prepoznavnosti so bila prvič prikazana v SPRS (2004). Pregled seznama in njihove uporabe v 

praksi pa je pokazal precej nedoslednosti, kar so potrdili tudi rezultati ankete, izvedene v okviru tega 

projekta. Merila za opredeljevanje prvin in območij prepoznavnosti niso jasno določena niti na državni 

niti na nižjih ravneh in tudi v strokovni javnosti niso dovolj poznana, zato je njihovo vključevanje v 

načrtovalske in upravljavske instrumente zelo pomanjkljivo, neuravnoteženo in odvisno predvsem od 

znanj in izkušenj prostorskih načrtovalcev in naročnikov. Ugotovitve projekta kažejo, da opredeljevanje 

območij prepoznavnosti krajin zahteva veliko strokovnega znanja in izkušenj ter dobro poznavanja 

prostora. Na podlagi obsežnega analitičnega in terenskega dela ter prispevkov mnogih deležnikov iz 

intervjujev, ankete ter dveh delavnic je v projektu predlagana prenovljena metoda, ki med območja 

prepoznavnosti na nacionalni ravni uvršča a) edinstvena/neponovljiva območja, ki jih strokovna in 

splošna javnost, prepoznava kot reprezentativna za Slovenijo in b) območja, ki so zaradi prvin in 

vzorcev značilni (idealni, prepoznavni) predstavniki krajinskih tipov. Njihov pomen se določa na osnovi 

treh (skupin) meril: (1) reprezentativnost, (2) skladnost in ohranjenost krajinskih prvin in vzorcev in (3) 

kulturna in znanstvena vrednost. Splošne usmeritve za urejanje teh območij so zlasti ohranjanje 

obstoječe rabe ter avtentičnosti lokacije, prostorskih razmerij prepoznavnih krajinskih vzorcev, 

vzdrževanje in spremljanje krajinske pestrosti ter ohranjanje krajinskih prvin.   

V projektu predlagamo, da se območja prepoznavnosti na nacionalni ravni formalno določijo v 

ustreznem dokumentu in da se vključijo v prostorsko načrtovanje tudi na regionalni in lokalni ravni, 

predvsem s krajinsko zasnovo kot ključno strokovno podlago. K uveljavljanju in uporabi območij 

prepoznavnosti morajo prispevati tudi drugi resorji, ki vplivajo na krajino, in usmeritve za njihovo 

urejanje vnesti v svoje načrte upravljanja. Posebej so izpostavljene dejavna koordinacija in podpora 

NUP za področje krajine ter nujnost izobraževanja za prostorske načrtovalce, lokalne prebivalce, za 

svetovalne službe in druge deležnike. Ugotovitve projekta so osnova za pripravo ustreznejšega nabora 

in prostorskih zamejitev območij prepoznavnosti ter podpora za prostorsko načrtovanje na nacionalni, 

regionalni in lokalni ravni, za presojanje vplivov na krajino in za njihovo upravljanje z izvajanjem 

različnih sektorskih ukrepov. 

                                                           

1 Izdelovalci: Biotehniška fakulteta UL - Oddelek za krajinsko arhitekturo, ZRC SAZU - Geografski inštitut Antona Melika, Acer 
Novo mesto; Naročniki projekta:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in 
prostor in Ministrstvo za kulturo  
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Krajinska zasnova kot izhodišče zagotavljanja kakovostne podobe 
slovenskega podeželja  
 

Nika Cigoj Sitar, ncigoj@gmail.com, dr.Damjana Gantar, damjanab@uirs.si,  
Jana Kozamernik, janak@uirs.si, dr. Aleš Mlakar, ales.mlakar@siol.com  
 

Glede na problematiko urejanja prostora in podobo slovenskih kulturnih krajin je skrajni čas, da 

začnemo kot družba razmišljati o tem, kako urejati prostor tako, da bomo ohranili prepoznavnost 

države in njenih posameznih delov ter poudarili vitalnost družbe. S sprejetjem ukrepov za varstvo in 

razvoj krajine se ohranja pravica prebivalcev do kakovostnega bivalnega okolja.   

Prispevek predstavlja krajinsko zasnovo (KZ) kot del teh prizadevanj. ZUreP-2 določa KZ kot obvezno 

strokovno podlago za pripravo regionalnega ali občinskega prostorskega plana, občinskega 

prostorskega načrta ter za varovana območja po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. KZ je 

klasično interdisciplinarno in vseobsežno načrtovalsko orodje, ki temelji na metodah varstvenega 

načrtovanja. Namenjena je usmerjanju in podrobnejši določitvi prostorskega razvoja in varstva na 

posameznih območjih v krajini – naravni in kulturni – podeželju. Vsebine KZ ne vplivajo samo na 

vsebine prostorskega akta, za katerega se izdeluje, ampak posredno tudi na izvedbene prostorske akte, 

vključno z odlokom o podobi naselij in krajine.   

KZ udeležencem urejanja prostora pomaga bolje razumeti stanje v prostoru in ga upoštevati pri razvoju 

dejavnosti na način, ki vključuje prepoznane možnosti in vrednote ter jih nadgrajuje. Odgovarja na 

aktualne izzive, kot so krepitev identitete, ohranjanje kulturnosti krajine, prilagajanje podnebnim 

spremembam in zmanjševanje ogroženosti zaradi naravnih nesreč, povečanje prehranske 

samooskrbe, razvoj podeželja, trajnostnega turizma in mobilnosti, raba obnovljivih virov energije ter 

uveljavljanje zelene infrastrukture. Ne omejuje se na posebna območja, temveč se uporablja za 

raznolike prostorske situacije in različna krajinsko zaokrožena območja ter tako prispeva k uveljavljanju 

načela, da vse krajine štejejo.  

Območje KZ ne pomeni novega režima ali omejitve v prostoru. KZ krajino razume kot vir in vzvod za 

lokalni razvoj. Povezuje vse, ki izkoriščajo naravne vire ali so odvisni od njih ter pomaga udejanjati 

tvorno sodelovanje med sektorji na vseh ravneh in v dialogu z javnostmi. Omogoča napovedovanje 

posledic v prostoru zaradi izvajanja različnih sektorskih politik in ukrepov ter njihovo uskladitev za 

skladen razvoj prostora, ki temelji na konceptih racionalne rabe prostora, vzdržnega razvoja 

poselitvenih območij in gospodarske javne infrastrukture, krepitve identitete in funkcionalnosti 

ekosistemov ter na podlagi v naprej določenega želenega stanja krajine.   

Za KZ je značilna problemska naravnanost – prednostno se izdeluje za (potencialno) problematične 

prostorske situacije, za območja predvidenih ureditev s pomembnimi vplivi, razvrednotena območja, 

območja nasprotujočih si razvojnih in/ali varstvenih interesov.   

Namen KZ je torej odvisen od vsakokratnega prostorsko-načrtovalskega problema, pri čemer pa se 

posebna pozornost vedno namenja tudi zagotavljanju kakovostne podobe slovenskega podeželja.   

Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje se nanašajo na predvidene prostorske 

ureditve in preurejanje obstoječih ureditev, predvsem na ohranjanje oblikovne podobe, oblikovne 

poteze, morfološke strukture, javne površine, tipologijo objektov, gospodarsko javno infrastrukturo, 

objekte za kmetijske dejavnosti, preoblikovanja reliefa, urbano in informacijsko opremo.   
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Vključevanje akterjev v proces oblikovanja ukrepov za urejanje 

krajine  

dr. Maja Simoneti , maja.simoneti@ipop.si, Špela Berlot, spela.berlot@cipra.org,   

Tadej Bevk, tadej.bevk@bf.uni-lj.si  
  

 

Pri urejanju krajine sodeluje  veliko število akterjev, od institucionaliziranih do posameznih, ki delujejo 
v krajini in k urejanju pogosto pristopajo neusklajeno, celo z nasprotujočimi interesi in cilji. Podoba 
slovenske krajine kaže, da se stanje krajine kljub številnim dobronamernim varstvenim in razvojnim 
ukrepom nezadržno spreminja na slabše. Prostorski načrtovalci vemo, da spremembe krajine same po 
sebi niso problem saj so del njene narave, kar nas vznemirja sta očitna in nenadzorovana izguba 
kakovosti in identitete slovenske krajine.   

Podoba krajine izkušenemu prostorskemu načrtovalcu govori o uspešnosti družbe pri lovljenju 
ravnotežja med gospodarsko, ekološko in družbeno vrednostjo krajine. Cilj prostorskih načrtovalcev je 
načrtovati ukrepe namenjene celovitemu varstvu in razvoju krajine in doseči končnega akterja, 
lastnika, upravljavca in tudi uporabnika, na način, ki vpliva na strukturo rabe in na podobo krajine v 
skladu s trajnostnimi načeli. Žal sta tako proces načrtovanja kot udejanjanje prostorskih načrtov v 
Sloveniji  premalo vključujoča in zato šibka v prizadevanjih za celovito varstvo in razvoj krajine ter 
preprosto ne uspeta učinkovito povezati številnih akterjev, ki v praksi med seboj delujejo nepovezano.  
Prostorsko načrtovanje je orodje za vzdržno usklajevanje interesov in akterjev v prostoru in tudi razvoj, 
rabo in varstvo krajine je treba načrtovati, če želimo da bo ohranjala svojo družbeno, ekološko in 
gospodarsko vrednost.  

V prispevku bomo predstavili, kako smo, s podporo Ministrstva za okolje in prostor, odgovore na 
problem slabo povezanega delovanja akterjev v različnih fazah urejanja krajine iskali v projektu Varstvo 
in razvoj slovenske krajine: izhodišča za oblikovanje krajinske politike (DKAS, IPoP, CIPRA Slovenija, 
2019). Projektna skupina je izhajala iz predpostavke, da je učinkovitost urejanja krajine odvisna od 
sposobnosti povezovanja in usklajevanja akterjev ter zagotavljanja sinergije med ukrepi resorjev in 
posameznikov v procesih urejanja krajine. Na osnovi tega smo zasnovali analizo obstoječega stanja 
urejanja krajine z vključevanjem različnih akterjev (predstavniki ministrstev, zavodov, občin, javnih 
služb, lokalnih podjetnikov, kmetov in prebivalcev)  ter tako obogatili strokovno oceno razmer in 
omogočili široko argumentirano in celovito pripravo ukrepov za koncept krajinske politike. Vključeni 
udeleženci so izpostavljali predvsem potrebo po bolj učinkovitem prenosu sektorskih politik in ukrepov 
v izvajanje dejavnosti v prostoru ter potrebo po vzpostavitvi učinkovitega medsektorskega sodelovanja 
na vseh ravneh načrtovanja, vezano na to tudi pomanjkanje regionalnega nivoja urejanja prostora. 
Rešitve za izobljšanje stanja krajine vidijo predvsem v boljšem medsektorskem usklajevanju politik, 
večji prisotnosti svetovalnih služb na terenu ter v bolj učinkovitem nadzoru in sistemskem spremljanju 
stanja.   

Ugotovitve projekta so pritrdile izhodiščni predpostavki, povezanost akterjev v urejanju krajine je 
danes v Sloveniji zelo šibka in se odraža v neučinkovitem prenosu ukrepov za varstvo in razvoj krajine 
v rabo prostora. Povzamemo lahko, da vključevanje akterjev v analitično fazo lahko pomembno 
prispeva k izboljšanju razumevanja razmer v sistemu urejanja krajine, načrtovalcem omogoča pripravo 
bolj celostnih rešitev, akterjem pa da možnost za soočenje pogledov, iskanje sinergij in zbudi njihovo 
zanimanje za povezovanje ter izboljša njihovo medsebojno razumevanje. Predlogi, ki so jih prispevali 
v projekt vključeni akterji, so pomembno prispevali k oblikovanju Koncepta Krajinske politike Slovenije, 
ki posledično temelji predvsem na usklajevanju, povezovanju in dopolnjevanju obstoječih mehanizmov 
urejanja krajine.   
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Kratkotrajna nastanitev v naravnem okolju - primer umeščanja v 
občini Bohinj  

dr. Petra Vertelj Nared, petra.vertelj-nared@luz.si, Klara Sulič Fister, klara.sulicfister@luz.si,  

Karla Jankovič, karla.jankovic@luz.si,  

Darinka Maraž-Kikelj, darinka.maraz.kikelj@obcina.bohinj.si,   

Andreja Kemperle Lotrič, andreja.kemperle.lotric@obcina.bohinj.si  

   

Prispevek naslavlja vprašanja umeščanja objektov za kratkotrajno nastanitev v naravnem okolju v 
občini Bohinj. Gre za šotorišča, kampe, postajališča za avtodome, izvenstandardne oblike nastanitve 
(npr. glamping hiške v različnih oblikah) in podobne ureditve ter objekte za kratkotrajno nastanitev v 
naravi, ki niso vezane na hotelske in podobne gostinske stavbe. Izsledki v prispevku izhajajo iz 
strokovne podlage, pripravljene za potrebe priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta Občine Bohinj. Strokovna presoja je izhajala iz nuje po celoviti obravnavi razvoja te dejavnosti 
v občini zaradi vedno večjega   interesa po urejanju območij in gradnji takih objektov kot dopolnitev 
turistične ponudbe. Občina Bohinj se je za pripravo strokovnih podlag odločila zaradi prepoznave 
prednosti celovitega urejanja prostora na podlagi strokovnih presoj in odločitve o aktivnem usmerjanju 
razvoja te dejavnosti v prostor.   

Izhodišče strokovne preveritve je bilo, da je treba vrednotenje oz. oceno sprejemljivosti pobud za 
razvoj tovrstne turistične dejavnosti določiti na podlagi strateške, konceptualne odločitve o tem, 
koliko, kam umeščati in kakšne oblike tovrstne nastanitve so za občino Bohinj ustrezne, torej so 
dolgoročno prostorsko, okoljsko in družbeno sprejemljive. Na ta način je možno preseči individualno 
presojanje pobud, ki lahko vodi tudi v degradacijo prostora.  

Priprava strokovne presoje je slonela na analizi stanja in potreb po razvoju kratkotrajne nastanitve ter 
obstoječih prostorskih razmer v občini Bohinj.   

Pravni okvir so predstavljali aktualni občinski prostorski predpisi in razvojni dokumenti ter državni 
predpisi glede razvrščanja objektov, opravljanja gostinske in dopolnilnih dejavnosti.   

Presojanje je izhajalo iz vnaprej pripravljenih scenarijev razvoja te dejavnosti z upoštevanjem 
priložnosti, nevarnosti in omejitev. Trije scenariji (zadržan, zmeren, intenziven) so bili pripravljeni glede 
na intenzivnost pojavnosti ter prostorsko razmeščenost novih nastanitvenih kapacitet v Bohinju.   

V pripravo strokovne podlage je bila aktivno vključena širša in strokovna javnost.   
Izvedena je bila javnomnenjska anketa, ki je bila namenjena pridobivanju stališč in želja javnosti za 
razvoj te dejavnosti v občini Bohinj.  

Na delavnicah pa smo poglobljeno preverjali izhodišča strokovne javnosti, usklajevali mnenja in izbirali 
najustreznejšega izmed predlaganih scenarijev razvoja. Na podlagi izbora scenarija so bili oblikovani 
kriteriji za umeščanje objektov za kratkotrajno nastanitev v prostor.   

Tako strokovna javnost kot javno mnenje sta potrdila obstoječo usmeritev občine, da je za razvoj 
turistične ponudbe v Bohinju pomembna predvsem njegova kakovostna nadgradnja, prednost pa bi 
morali dati prenovi obstoječih objektov in izboljšati obstoječo ponudbo, tudi v povezavi z dejavnostjo 
turističnih kmetij. Izbran je bil zadržan scenarij razvoja. Ta sloni na ohranjanju obstoječih značilnosti 
prostora, značilnosti naravne in kulturne krajine, tipologije obstoječih naselij in objektov, prednostno 
pa je treba izkoristiti in urediti neizkoriščene kapacitete. Občina Bohinj bo tudi v prihodnje zelo 
zadržano usmerjala razvoj območij in objektov za kratkotrajno nastanitev v naravi in ni naklonjena 
urejanju novih območij za izvenstandardne oblike nastanitve. Z zadržanim razvojem se ohranja 
prepoznavna podoba Bohinja, to je podoba, na kateri temelji tudi dejavnost turizma.  
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S korenčkom in palico – do boljše podobe slovenskih naselij in 

krajine  

Dušan Blatnik, dusan.blatnik@savaprojekt.si   

  

  
V zadnjem času v slovenski javnosti odmeva vsestranska prisotnost »jumbo« oglasnih sporočil v 

prostoru naše lepe domovine. Pohvalimo lahko kritično angažiranje laične in strokovne javnosti, ki se 

odziva na množično poseganje v 3D prostor v katerem živimo. »Jumbo« plakati pa so le del množice  

negativnih posegov, ki vpliva na podobo obravnavanega prostora. Morda je najbolj masoven element 

ustvarjanja množica malih »anonimnih« arhitektur, ki so se namnožile in nagrmadile in sedaj tvorijo 

jedro današnje podobe. Seveda ne moremo mimo cerkva, gradov, avtocest, hidroelektrarn, 

peskokopov, pogozditev melioracij in še in še kaj…  

Kot si prizadevamo, da bi z dobrim prostorskim načrtovanjem (v najširšem pomenu pojma) prispevali 

k likovno kvalitetnem bivalnem okolju, si moramo enakovredno prizadevati tudi k realizaciji idej v 

katere je bilo vloženo veliko znanja in energije. Z oddajo načrta se dejansko pot do kvalitetne podobe 

šele začne. In kako naj prispevamo k realizaciji dobrih pristopov k boljši podobi slovenskih naselij in 

krajine? Najstarejša metoda je prav gotovo preizkušena: s korenčkom in palico, katere nisem ravno 

pristaš. Vendar je marsikje efektivna. Morda v naši zakonodaji manjka praktično poglavje o kaznovanju 

prostorskih grehov (palici). Morda bi moral imeti vsak prostorski akt (Uredba, Odlok) tudi kakšno 

dodatno končno določbo, ki bi opozarjala na negativne posege tako načrtovalce, kot tudi vse druge 

kreativce v prostoru.   

Seveda so tudi bolj blage oblike palice, ki pa ne dajejo hitrih rezultatov. Med temi pogrešam tudi naše  

društvo, ki deluje v javnem interesu; ima pravico in dolžnost, da se bolj pogosto oglaša v medijih in 

opozarja na pozitivne in negativne posege v oblikovanju podobe poselitve.  

In tu je še drugi konec del: korenček, kje si prizadevamo predvsem s preventivnimi dejanji ….     

  


