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RAZVOJNI TRAJNOSTNI PROJEKTI - PRIMERI
DOBRIH PRAKS ZA MESTA IN PODEŽELJE

30 SEDLARJEVIH SREČANJ
1978

1. Sedlarjevo srečanje v Ljubljani
In memoriam Saša Sedlar

1979

2. Sedlarjevo srečanje v Novi Gorici
Priprava prostorskih planov v SRS

1981

3. Sedlarjevo srečanje v Mariboru
Politika, usmeritev in cilji šolanja (...) v SRS

1982

4. Sedlarjevo srečanje v Ljubljani
Urbanistično in prostorsko planiranje v
sklopu priprav dolgoročnih planov v Sloveniji
Ljubljana 2000

1984

5. Sedlarjevo srečanje na Bledu
Osnove za smotrno gospodarjenje s prostorom

1985

6. Sedlarjevo srečanje, na Otočcu
Priprava prostorskih sestavin dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov

1986

7. Sedlarjevo srečanje v Piranu
Priprava prostorskih izvedbenih aktov

1987

8. Sedlarjevo srečanje v Radencih
Veliki posegi v slovenskem prostoru

1988

9. Sedlarjevo srečanje na Rogli
Varstvo okolja v planskih in prostorskih izvedbenih
aktih (informacijski sistemi v prostoru)

1989

10. Sedlarjevo srečanje na Bledu
Urejanje prostora v novih družbenih razmerah

1990

11. Sedlarjevo srečanje na Otočcu
Urejanje prostora jutri

1992

12. Sedlarjevo srečanje v Postojni
Nacionalna strategija razvoja Slovenije

1995

13. Sedlarjevo srečanje v Radencih
Zaton urejanja prostora ali kako uresničevati javne
interese

1998

14. Sedlarjevo srečanje v Novi Gorici
Slovenija in EU:urbanizem, prostorsko planiranje
in prostorski razvoj

1999

15. Sedlarjevo srečanje v Mariboru
Ključni vzvodi urbanističnega in prostorskega
planiranja na prelomu tisočletja

2000

16. Sedlarjevo srečanje v Rogaški Slatini
Vmesni prostor regije – vmesni prostor mesta

2002

17. Sedlarjevo srečanje v Izoli
Regionalno planiranje

2003

18. Sedlarjevo srečanje v Slovenj Gradcu
Izgrajevanje mesta in orodja na lokalni ravni

2004

19. Sedlarjevo srečanje v Lipici
Prostorska dokumentacija in skladi EU

2005

20. Sedlarjevo srečanje v Ljubljani
Novi zakon o urejanju prostora in praksa

2009

21. Sedlarjevo srečanje v Kranju
Urbana prenova

2010

22. Sedlarjevo srečanje v Novi Gorici
Veliki projekti

2011

23. Sedlarjevo srečanje v Ljubljani
Donavska strategija in poplavna ogroženost
ter ureditev visokovodne zaščite v Sloveniji

2012

24. Sedlarjevo srečanje v Ljubljani
Urbanizem in predpisi

2014

25. Sedlarjevo srečanje v Ljubljani
»Zelena infrastruktura«, Proizvodne
dejavnosti?

2015

26. Sedlarjevo srečanje v Ljubljani
Vizije prostorskega razvoja:urejanje voda

2016

27. Sedlarjevo srečanje v Ljubljani
Vizije prostorskega razvoja:zelena tirna
infrastruktura

2016

2012

2014

2017
2012

STROKOVNIH POSVETOV

29.
28.Sedlarjevo
Sedlarjevosrečanje
srečanjevvLjubljani
Ljubljani
Od prostorskega načrtovanja
Urbana regeneracija
do upravljanja prostora

2017

2015

2017

OB 60-LETNICI DELOVANJA

SEDLARJEVA SREČANJA
SAŠA SEDLAR (1913–1975)

PROFESOR IN URBANIST

Rojen 17. junija 1913 v Krškem, umrl 5. februarja
1975 v Ljubljani.
Na Univerzi v Ljubljani je študiral arhitekturo.
1937:diplomiral pri prof. Ivanu Vurniku
1938-39:izpopolnjeval se je v mojstrski šoli P.
Behrensa v Berlinu.
1939-43:asistent za urbanizem na Oddelku za
arhitekturo Univerze v Ljubljani
Po italijanski kapitulaciji odšel v NOV.
1945:v Beogradu je vodil urbanistični odsek
Zveznega ministrstva za gradnje.
1946-49:deloval v okviru zveznega projektivnega
zavoda Jugoprojekt
1949-50:vodil Zvezni urbanistični zavod do njegove
ukinitve
1950-52:vodilni projektant na Urbanističnem zavodu
Srbije
od 1953:vodilni projektant pri Projektivnem ateljeju v
Ljubljani
1955 -1957:skupaj z B. Gvardjančičem je sodeloval
pri Generalnem urbanističnem programu Ljubljane.
1955–58:sodeloval in predsedoval je Društvu
arhitektov Srbije, bil je podpredsednik Urbanističnega
društva Srbije in član strokovnega sveta za
urbanizem LRS.
Udeležil se je različnih mednarodnih dogodkov in
kongresov za urbanizem in stanovanjska vprašanja.
1959:dodatno se je izobraževal v Angliji in Franciji
1959,1960:umeščen kot izredni profesor na
Geodetsko-komunalnem oddelku Fakultete za
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani
1963:na III. kongresu Zveze urbanističnih društev
Jugoslavije na Bledu izvoljen za predsednika
1970:zaposlen na UL FAGG kot redni profesor.
Po njem se imenujejo Sedlarjeva srečanja, ki jih
redno organizira DUPPS.
Objavljal je v domačih in tujih revijah. Zelo malo
gradiva je ohranjenega.

Zgoraj:Sedlarjev Urbanistični

Spodaj:V reviji Naši razgledi, 14.

načrt Črnomlja so si ljudje lahko

maja 1971, je Saša Sedlar objavil

ogledali tudi v posebni prilogi

biograﬁjo svojega profesorja in

časopisa Dolenjski list, 28. 3. 1957

mentorja, Ivana Vurnika

SEDLARJEVI PROJEKTI
1950

Regionalna analiza Črnogorskega Primorja
Urbanistični načrt naselja rudnika Majdanpek
1952

Generalni urbanistični načrt Knjaževca
1952-53

Idejni urbanistični načrt Kumanova in zazidalni načrt
v Bitolju
1953-59

Generalni in detajlni urbanistični načrti Črnomlja,
Metlike in Cerknice
1955-57

Urbanistični program Ljubljana (skupaj z arhitektom
Gvardijančičem) — vodenje analitične skupine,
koordinacija in redakcija.
1957

Urbanistična zasnova Zbiljskega jezera

Zgoraj:Sedlarjevo delo “Vpliv urbanizacije na podobo in strukturo podeželskih mestnih naselij v Sloveniji
(1974)” ter ilustracije (izseki)iz omenjenega dela (spodaj).

Srečanje organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije – DUPPS.

Sponzor publikacije Urbani izziv – strokovna številka, v katero bodo vključeni prispevki
Sedlarjevega srečanja, je Urbanistični Inštitut RS.

Pokrovitelj Sedlarjevega srečanja: Ministrstvo za kulturo RS

Drugi podporniki:

_____________________________________

Organizacijski odbor in redakcija publikacije:
dr. Mojca Šašek Divjak, dr. Liljana Jankovič Grobelšek, prof. dr. Anton Prosen,
doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, Tomislav Vauda, mag. Katarina Konda, Angelca Rus,
Urban Vamberger, Boštjan Cotič, dr. Boštjan Kerbler, Ivan Stanič, vsi DUPPS
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
The Town and Spatial Planning Association of Slovenia
Karlovška 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
drustvo.dupps1@gmail.com
http://www.dupps.si/
https://www.facebook.com/drustvourbanistov

V Ljubljani, 31. maja 2019
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Jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje urbanistov
in prostorskih planerjev Slovenije

Razvojni trajnostni projekti - primeri dobrih praks
za mesta in podeželje

Na letošnjem jubilejnem srečanju želimo poudariti trajnostne vidike urbanizma in
prostorskega načrtovanja ter dati prostor konkretnim primerom dobre prakse. Mnoge
sprejete agende in dokumenti na najvišjih ravneh so v zadnjih desetletjih poudarili nujnost
trajnostnega, uravnoteženega razvoja, ki povezuje ekonomsko, socialno in okoljsko
dimenzijo. Odprta, zelena in varna mesta in naselja, trajnostni promet, celostno upravljanje,
zmanjšanje škodljivih okoljskih vplivov in podobno so teme, v okviru katerih ustvarjamo
vsakdanjo prakso kot načrtovalci v občinskih ali državni upravi, podjetjih in agencijah,
nevladnih organizacijah in na drugih področjih našega ustvarjanja.
Želimo predstaviti tiste projekte, realizacije, študije in raziskave, ki so v zadnjem obdobju
pomembno prispevali k naštetim izzivom. Posebej bi želeli izpostaviti predstavitve tistih OPN,
OPPN, urbanističnih in krajinskih zasnov, ki imajo posebej izraženo trajnostno paradigmo.
Nadalje projekte naselij cenovno dostopnih, energijsko varčnih stanovanj, projekte za
pridobivanje zelene energije, za zmanjšanje nevarnosti poplav, itd. Seveda pa želimo, da
predstavite tudi druge primere dobrih praks, saj Sedlarjevo srečanje pomeni pregled naše
najboljše strokovne ustvarjalnosti.
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Jubilee 30th Sedlar's Meeting of Urban and Spatial planners of Slovenia
Sustainable Development Projects – Best Cases for Urban and Rural Areas
Ljubljana, The Museum of Architecture and Design - MAO, 31 May 2019

The annual meeting will focus on sustainability aspects of urban and spatial planning with
the presentation of best cases. Many agendas and documents, adopted in the recent decades
at the highest political levels, emphasized the need for sustainable, balanced development
that integrates economic, social and environmental dimension. Open, green and safe towns
and settlements, sustainable transport, integrated management and mitigation of negative
environmental impacts are just some of the topics where we the planners create new daily
practices in municipalities, state administration, companies, agencies, NGOs and elsewhere.
We would particularly like to highlight the presentations of those municipal plans and
detailed plans and urban and landscape designs, which follow particularly pronounced
sustainable paradigms and furthermore projects of settlements of affordable, energy-saving
housing, projects for obtaining green energy, to reduce flood risks, etc.
We will present planned and implemented projects, studies and research that have
significantly contributed in responding to these challenges in the recent period. The purpose
of this meeting is also to discuss and exchange experience in spatial planning and spatial
management from a formal and informal perspective. We wish that Sedlar's Meeting will
bring insight into our complex professional creativity.

4

Jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje:
Razvojni trajnostni projekti – primeri dobrih praks za mesta in podeželje

PROGRAM
8.00 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 11.00 PLENARNI DEL
9.00 Uvodni nagovori in predstavitev

dr. Mojca Šašek Divjak, predsednica DUPPS

ga. Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor, generalna direktorica DPGS

prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana

dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta RS

prof. dr. Andrej Pogačnik: Trajnostni razvojni projekti v njihovi zgodovinski, planetarni in
slovenski razsežnosti
10.00 Predstavitve 1 del: Prostorsko načrtovalski pristopi,
moderator mag. Miran Gajšek










Janja Solomun, mag. Mery Lončar Klemenčič: Občinski prostorski načrt Mestne občine
Ljubljana – primer sodobnega prostorsko načrtovalskega pristopa
mag. Jelka Hudoklin: Arheološki park Situla, Novo mesto – od prve ideje do končnih
odločitev
mag. Marija Prašin Kolbezen: Celovito načrtovanje prostora z vključevanjem javnosti –
primer Krajevne skupnosti Petrova vas v občni Črnomelj
mag. Nika Rovšek: Določanje stavbnih zemljišč in pogojev za gradnjo v podeželskem
zaledju Mestne občine Ljubljana
RAZPRAVA, vodi moderator

11.00 - 11.30 Odmor za kavo
11.30 – 13.00 Predstavitve 2. del - v 2 sekcijah
Sekcija 1: Trajnostna mobilnost in promet, moderator Boštjan Cotič








Klemen Milovanovič, Matej Gojčič: Celostno prometno načrtovanje – primer celostne
prometne strategije Ljubljanske urbane regije
Petra Žarn: Razvojni trajnostni projekt - celostna prometna strategija Mestne občine
Celje
mag. Peter Gabrijelčič: Trajnostni projekt revitalizacije mestnega središča Lendave
na osnovi načrtovanja novih prometnih rešitev
dr. Maja Simoneti: Načrtovanje trajnostnih prometnih rešitev – primer Vodnikove ceste
v Ljubljani
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Špela Berlot: Kamnik na poti do pešcem prijaznega mesta
Martina Lipnik: Kratek pregled osnovnih problemov urejanja prostora in ukrepov s
stališča varstva okolja zaradi posledic prometa - prometni okoljski vplivi v Ljubljani in tuje
prakse
RAZPRAVA, vodi moderator

Sekcija 2: Kakovost bivanja in trajnostni razvoj skozi perspektivo urejanja prostora,
moderator dr. Boštjan Kerbler














dr. Boštjan Kerbler: Trajnostne oblike stanovanjske oskrbe starejših v Sloveniji
mag. Maja Brusnjak Hrastar: Obnoviti ali graditi? Primerjava stroškov za ureditev
stanovanja v Ljubljani
Damjana Pirc: Izzivi trajnostnih prenov starih mestnih jeder Kostanjevice na Krki,
Leskovca pri Krškem, Škocjana, Sevnice in Krškega
mag. Andrej Gulič: Metodologija za določanje tipov poslovnih con v Sloveniji ob
upoštevanju funkcionalnih in prostorskih vidikov ter vidikov varstva okolja
Jože Slak: Opredelitev prostora industrije Kočevja v kontekstu varovanj
Jernej Červek: Trajnostni razvoj in proces revitalizacije kmetijske dejavnosti v Občini
Črenšovci
Danijel Davidovič: Agroekološki ukrepi za trajnostno urejanje podeželskega prostora v
Severovzhodni Sloveniji
RAZPRAVA, vodi moderator

13.00 - 14.00 Kosilo (v MAO)
14.00 – 15.30 PLENARNI DEL
14.00 – 14.20 Poročilo o delu obeh sekcij, Boštjan Cotič in dr. Boštjan Kerbler
14.20 – 14.50 Predstavitve 3. del: Prenova degradiranih območij,
moderator Boštjan Cotič

Helena Štih: Sanacija območja Smodnišnice v Kamniku – trajni problem ali trajnostna
razvojna priložnost?

dr. Viktor Pust: Prenova degradiranih naselij - projekta prenove naselja hiš v Trzinu in
soseske v Kosezah v Ljubljani
14.50 - 15.30 Razprava in oblikovanje zaključkov srečanja, vodita dr. Pavel Gantar in dr.
Liljana Jankovič Grobelšek
15.30 – 16.00 Zaključek 30. Sedlarjevega srečanja, šampanjec in jagode ob 30. jubileju

Udeležba na Sedlarjevem srečanju prinaša 3 kreditne točke pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije –
ZAPS.
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Jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje:
Razvojni trajnostni projekti – primeri dobrih praks za mesta in podeželje

NAGOVORI IN POVZETKI PREDAVANJ
(besedila niso lektorirana)

UVODNI NAGOVORI IN PREDSTAVITVE
dr. Mojca Šašek Divjak, predsednica društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
ga. Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor, generalna direktorica DPGS
prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana
dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta RS
(pozdravni nagovori bodo podani na Srečanju)
prof. dr. Andrej Pogačnik, Ljubljana
Trajnostni razvojni projekti v njihovi zgodovinski, planetarni in slovenski razsežnosti

str. 8

POVZETKI PREDAVANJ
PROSTORSKO NAČRTOVALSKI PRISTOPI

str. 9

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN PROMET

str.13

KAKOVOST BIVANJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
SKOZI PERSPEKTIVO UREJANJA PROSTORA

str.19

PRENOVA DEGRADIRANIH OBMOČIJ

str. 26
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Trajnostni razvojni projekti v njihovi zgodovinski, planetarni in slovenski razsežnosti
prof. dr. Andrej Pogačnik, Ljubljana
Poglavitni krivec za netrajnostne procese na Zemlji je demografska eksplozija. Od sedanjih 7,5
milijarde naj nas bi bilo že čez 15 let okoli 12 milijard. Takšnega izčrpavanja naravnih virov planet ne
bo zmogel. Tudi če bi se število ljudi ustalilo na sedanji ravni, bi večja potrošnja dobrin - zlasti s strani
srednjega razreda v tretjem svetu - in podaljševanje življenjske dobe netrajnostno izčrpavalo prostor,
vodo, hrano, energijo in prispevalo k naraščanju temperature. Brzdanje natalitete bi moral biti
najpomembnejši trajnostni projekt človeštva.
Presojanje koliko je nek projekt trajnosten je odvisno od časovne, prostorske, civilizacijske in še
kakšne dimenzije. Najbolj netrajnostni projekti v zgodovini človeštva, kot so egipčanske piramide ali
kitajski zid, so se čez tisočletja izkazali za razvojne in trajnostne: zaslužek od turizma omogoča Egiptu
ali Kitajski razvoj na vseh področjih, simbolna vrednost spomenikov prispeva k dvigu kulturne ravni in
s tem tudi okoljske osveščenost. Iz vidika prostorske dimenzije pa je pomembno, ali projekti
trajnostno prispevajo v nacionalnem ali planetarnem oziru in ne le v lokalnem okolju. Toliko kritizirani
veliki jez pri teh soteskah na Jangce Kjangu, ki je spremenil krajino, poplavil prvobitno naravo ter
starodavna naselja in povzročil prisilne selitve sto tisočev, Kitajski omogoča zapiranje termocentral,
namakanje, brani pred poplavami.
V Sloveniji je pozitiven primer razvojnega in trajnostnega projekta Nordijski center v Planici. Na lokalni
ravni je netrajnosten zaradi spremenjenega reliefa, vdora grajenih struktur, avtomobilov, hrupa in
onesnaženja na rob Triglavskega narodnega parka. Vendar prispeva k turizmu Gornjesavske doline,
vzpodbuja narodno zavest in občudovanje narave - s tem pa tudi naš odnos do okolja nasploh. In
obratno: če prevladajo samo lokalni kriteriji, onesnaženja in prizadetosti krajanov, potem so ogroženi
državni, evropski in svetovni kriteriji trajnosti. Pri nas so to tako rekoč vsi novi projekti hidrocentral
na Muri in srednji Savi, ki bi morali biti zaradi zavez o zmanjšanju toplogrednih plinov, zaradi obrambe
pred poplavami, bogatenja obrečnih biotopov, možnosti namakanja - povsem nesporni. Takih zgodb
pa je še veliko, od sežigalnice odpadkov do vrste obvoznic, vetrnih elektrarn in do umetnega morskega
otoka.
Ni iz trte zvito geslo “gradimo svojo domovino”, pot k trajnosti pomeni izgradnjo tehnično napredne,
bogate, racionalne družbe in smotrne rabe prostora.
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POVZETKI PREDAVANJ
PROSTORSKO NAČRTOVALSKI PRISTOPI

Občinski prostorski načrt MOL – primer sodobnega prostorsko načrtovalskega pristopa
Janja Solomun, mag. Mery Lončar Klemenčič, dr. Bernarda Bevc Šekoranja, Marko Fatur,
dr. Petra Vertelj Nared, Nina Bizjak Komatar, Jakob Klemenčič, mag. Shuchita Špela Ložar,
Klemen Milovanovič, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Ljubljana
V prispevku bo predstavljena kompleksnost procesa izdelave Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Ljubljana (OPN MOL) z vidika vsebinske obravnave prostora. Gre za proces, v katerem se na
podlagi strokovnih podlag, analitičnih podatkov in razvojnih pobud na eni strani ter omejitev za razvoj
in varovalnih režimov na drugi strani, posamezne vsebine kontinuirano dopolnjujejo in aktualizirajo.
OPN MOL je živ dokument, ki se odziva na razmere v prostoru, na trgu, na izražene pobude in
pripombe, na nova strokovna dognanja o trajnostnem prostorskem razvoju itn.
O vsebini bomo govorili skozi nabor izbranih tematik, ki so bile prepoznane kot krovne načrtovalske
teme. Izhodišča za določitev tematik so bila oblikovana na podlagi temeljitega pregleda izdelanih
strokovnih podlag, študij, analiz, kritične ocene stanja in implementacije vsebin v OPN, od začetka
izdelave (2006) do danes in skozi temeljno vprašanje: Kakšna je Ljubljana?
Skozi odgovore je bilo izoblikovanih osem ključnih tem trajnostnega načrtovanja prostora, in sicer
Ljubljana je: Načrtovana, Oblikovana, Povezana, Opremljena, Gospodarna, Zelena, Samooskrbna in
Odporna. Izbrane tematike bodo v prispevku obravnavane skozi izzive, cilje, metode dela in rezultate,
pri čemer bo ponazoritev temeljila tudi na predstavitvi primerov dobre prakse. Na koncu bodo
izpostavljena tudi nekatera aktualna vprašanja trajnostnega prostorskega načrtovanja skozi izzive, na
katera se bo moral OPN MOL odzvati in odgovarjati tudi v prihodnje.
Če izpostavimo primer samooskrbne Ljubljane to pomeni, da bo treba v prihodnje določiti območja
trajno varovanih kmetijskih zemljišč, opredeliti razvoj kmetijstva in kmetijskih površin kot pomembne
vsebine primestnega prostora in razvoja podeželja, s poudarkom na razvoju drugačnih, inovativnih
tipov kmetijstva. Z vidika odporne Ljubljane pa, da bo treba za doseganje večje odpornosti mesta
zagotavljati več prostora za razlivanje vodotokov ter več upravljanja s padavinsko vodo v urbanih
območjih, pri čemer so pomembni koraki vezani na ponovno uporabo padavinske vode v stavbah in
njihovi okolici ter zmanjševanju količine padavinske vode v mešanem kanalizacijskem sistemu.
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Arheološki park Situla, Novo mesto – od prve ideje do končnih odločitev
mag. Jelka Hudoklin, Acer Novo mesto d.o.o., Suzana Simič, Acer Novo mesto d.o.o.,
doc. dr. Tomaž Slak, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Novo mesto, ki v mednarodnem okolju slovi po številnih pomembnih prazgodovinskih arheoloških
najdbah in je poimenovano tudi 'mesto situl', zadnjih petnajst let vodi aktivnosti za vzpostavitev
arheološkega parka na Marofu, ki je načrtovan kot mestni park s širokim spektrom prezentacij
arheološke dediščine. Z ureditvijo arheološkega parka Situla bo v Novem mestu, ki danes nima
nobenega mestnega parka in ima le malo ureditev za prosti čas, povečana kakovost bivanja, obenem
pa bo mesto dobilo priložnost za preboj na področju turistične ponudbe in predvsem prepoznavnosti
v širšem evropskem prostoru.
Območje, ki je namenjeno parku, ima posebno mesto v mentalni in vidni podobi mesta že od nekdaj.
Poleg dragocenih arheoloških najdb, ki pričajo po posebni vlogi Novega mesta v zgodovini, je ob koncu
devetnajstega stoletja to območje dodatno obeležil mogočen Kettejev drevored, zasajen vzdolž
opuščene mestne vpadnice, ki je danes pomembno mestno sprehajališče. Zaradi dolgoletnih
prizadevanj stroke za preprečitev pozidave je to območje vse do danes ostalo nepozidano in je ena
redkih večjih sklenjenih zelenih površin na obrobju jedra Novega mesta.
V prispevku bodo prikazane aktivnosti za ureditev parka od prve ideje, začrtane v urbanistični zasnovi
Novega mesta v letu 2004 in kasnejših usmeritvah v urbanističnem načrtu in v OPN, pa do preveritve
variant dostopne ceste in do idejne zasnove ureditve samega parka, ki se še zaključuje. Projekt je bil
s konsenzom občin v regiji JV Slovenija uvrščen med prednostne projekte v Regionalnem razvojnem
programu. Pripravo projekta spremlja raznovrstna komunikacija z javnostjo, ki je že doslej vključevala
strokovne članke, urbani sprehod in okroglo mizo v organizaciji strokovnih društev in s temi dogodki
povezane javne objave. Pomemben korak v razmislekih o možnostih za ureditev parka je bila
študentska delavnica, v kateri so sodelovali študenti arhitekture, krajinske arhitekture ter oblikovanja.
Načrtovanje arheološkega parka je zaradi združevanja turističnih programov (zaprti del) in vsebin
mestnega parka (odprti, širši del) kompleksna naloga, ki se v zadnjem času ne omejuje več zgolj na
prostorsko-načrtovalske in oblikovalske rešitve, pač pa se vse bolj usmerja v raziskovanje
organizacijskih in upravljavskih vidikov vzpostavitve in delovanja parka.
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Celovito načrtovanje prostora z vključevanjem javnosti –
primer Krajevne skupnosti Petrova vas v občni Črnomelj
mag. Marija Prašin Kolbezen, Občina Črnomelj
Prostorski razvoj slovenskih občin in njihovih naselij temelji pretežno na individualnih pobudah.
Začrtan razvoj naselij je posledica interesa ter potreb posameznikov in ne skupnosti. Prostorski načrti
so za uporabo pogosto togi in za razvojne potrebe manj aktualni, novelirajo se v večletnih intervalih,
priprava je dolgotrajna, zahtevna in draga, državni resorji so zasuti z neskončnim pregledovanjem
individualnih pobud, končni uporabniki pa nezadovoljni. Zaradi velikega števila pobud so strokovne
podlage za naselja obdelane bolj na željo pobudnikov kot razvojno usmerjene v širši prostor.
Prispevek predstavlja primer celovitega načrtovanja razvoja Krajevne skupnosti Petrova vas v občini
Črnomelj, v katero je bila vključena tudi javnost. Projekt je nastal na pobudo krajanov za širitev
stavbnih zemljišč na obravnavanem območju, vendar je bil glede na pretekle izkušnje, da zgolj širitev
stavbnih zemljišč ni dolgoročna rešitev, projekt zastavljen v smislu celovitega načrtovanja. Tak
pristop priprave prostorskih načrtov, z vključevanjem prebivalcev v proces skupnega načrtovanja, je
dolgoročnejši, prostorske rešitve pa so odraz premišljenih potreb in možnosti prostora. Predpogoja
za tak pristop sta najmanj dva: na eni strani občinski urbanist s podporo župana in občinske uprave
z vizijo in voljo, da se zastavljene cilje spelje do konca. Na drugi strani pa zainteresirana laična in
strokovna javnost, ki je o prostoru vsaj malo ozaveščena in pripravljena na konstruktivno
sodelovanje. Zgodnje vključevanje javnosti v proces prostorskega načrtovanja okrepi zaupanje med
prebivalci in občino, krajani spoznajo prostor, dobijo vpogled v pravila urejanja prostora, začutijo
svoj kraj ter ozavestijo, da so ključni soustvarjalci lastnega prostora in svoje prihodnosti.
Delovni načrt, izbor in povabilo ključnih partnerjev ter animacija prebivalstva so bili prvi koraki
projekta. S pomočjo analiz ter z različnimi pristopi so bile izluščene razvojne priložnosti
obravnavanega prostora, zastavljen je bil koncept razvoja prostora in najbolj ključen je bil s krajani
dosežen konsenz glede smeri razvoja obravnavanega območja. Premišljene in celovite rešitve ter
razvojne priložnosti prostora so kakovostna izhodišča za spremembo prostorskega načrta. Mehko
sodelovanje v procesu prostorskega načrtovanja je bilo zanimivo tudi za določene nosilce urejanja
prostora in strokovne službe, saj se javnost seznanila z delovanjem njihovih služb, omejitvami v
prostoru, navezali so se pristni stiki. Izkušnja projekta kaže, da bi poleg zgodnjega vključevanja
javnosti lahko bila sestavni del razvojnega prostorskega načrtovanja tudi zasnova vloge naselij v
širšem prostoru, in sicer kot mreža naselij s sinergijo programskih vsebin, funkcij in razvojnih
potencialov. Za dosego uravnoteženega načrta razvoja je potrebno aktivno in interdisciplinarno
strokovno sodelovanje, intenzivno delo s prebivalci, zelo pomembni pa so ključni gonilni
posamezniki. Prostorski načrti kot rezultat takega procesa so kakovostni in trajnostni. Ker se preko
procesa skupnega načrtovanja javnost prostorsko ozavesti, se lahko postavi ohlapnejša regulativa,
državni resorji se ukvarjajo zgolj s koncepti razvoja prostora, končni uporabniki pa so bolj zadovoljni
in v svojem okolju povezani.
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Določanje stavbnih zemljišč in pogojev za gradnjo v podeželskem zaledju
Mestne občine Ljubljana
mag. Nika Rovšek, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora
Ob podrobnem evidentiranju prostih stavbnih zemljišč v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL) se je pokazal večji obseg stavbnih zemljišč, za katera je bilo predvideno urejanje z OPPN, pa
zanje v daljšem časovnem obdobju niso bile podane pobude za njihovo realizacijo.
Z nadaljnjo analizo so bila definirana naselja na vzhodu MOL, na območju Posavskega hribovja, za
katera smo želeli ustvariti pogoje za zgoščanje poselitve v obstoječih poselitvenih enotah, krepitev
razpoznavne identitete naselij ter razvoj manjkajočega infrastrukturnega in družbenega omrežja.
Preverili smo značilnosti obstoječe pozidave v naseljih ter naravne in grajene danosti zemljišč, za
katera je bilo predvideno urejanje z OPPN. Predvsem so nas zanimale danosti, ki vplivajo na možnost
individualnega urejanja posameznih gradbenih parcel ali pa zahtevajo celosten pristop.
Oblikovali smo modele za obravnavo območij zazidljivosti in meril za gradnjo z namenom doseči
urejeno poselitev na način:
- omejene rasti, na prostih in nezadostno izkoriščenih območjih, vendar z upoštevanjem
obstoječega vzorca poselitve,
- gradnjo na ustreznem terenu, ki zmanjšuje potrebo po tehničnih posegih, izvajanju opornih
zidov, ipd.,
- gradnjo, kjer je možna racionalna ureditev dostopov in komunalnih ureditev,
- ambientalno ustrezno oblikovanje objektov, ki se zgleduje po zasnovah avtohtone poselitve.
Izdelani so bili predlogi določil za prostorski akt na tri načine:
1. korekcija območij stavbnih zemljišč ter druge zamejitve območij za gradnjo (gradbene črte) v
primerih ocene tveganja za varnost ali okolje,
2. ukinitev zahteve po pripravi OPPN na način oblikovanja podrobnih prostorskih izvedbenih
pogojev kot lokacijske, komunalne, oblikovalske usmeritve in drugi pogoji za gradnjo objektov
in urejanje zunanjih površin,
3. ohranitev pogoja urejanja z OPPN, kadar so bile ugotovljene potrebe po celovitem pristopu
urejanja območja.
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TRAJNOSTNA MOBILNOST IN PROMET

Celostno prometno načrtovanje – primer celostne prometne strategije Ljubljanske urbane
regije
Klemen Milovanovič, LUZ d.d., Ljubljana, Matej Gojčič, RRA Ljubljanske urbane regije
Mobilnost je v zadnjem času pomembna in izpostavljena tema tudi iz vidika javnosti in medijskega
prostora. Dnevni zastoji, predvsem v osrednjeslovenski regiji in AC križu, pa zbujajo v javnosti veliko
negodovanja. Vzrokov za takšno stanje je več, kot je več tudi možnih pristopov k reševanju te
problematike. Vsekakor je dolgoročno potrebno rešitve iskati v sodobnem in premišljenem
prostorskem načrtovanju ter tudi celostnemu pristopu k načrtovanju prometa. Celostno prometno
načrtovanje vključuje različne vidike urejanja; prizadeva si za uravnotežen razvoj različnih načinov
prevoza, pri čemer ključno vlogo pri razvoju trajnostne mobilnosti na nivoju regije pripisuje
učinkovitejšemu javnemu prevozu, v načrtovanje pa vključuje akterje z različnih ravni (država, regija,
občine) in z različnih področij (poselitev, promet, gospodarstvo, družbena infrastruktura idr.). Cilj je
zagotoviti učinkovit sistem prometa, ob hkratni skrbi za kakovost bivanja.
Izzivi in rešitve v smeri trajnostne mobilnosti so bili podrobno obdelani in predstavljeni v Celostni
prometni strategiji Ljubljanske urbane regije* (v nadaljevanju CPS LUR), ki predstavlja enega prvih
dokumentov s področja celostnega prometnega načrtovanja na nivoju regije. K izdelavi CPS LUR je
pristopilo vseh 26 občin Ljubljanske urbane regije, na svetu LUR so strategijo občine tudi soglasno
sprejele in s tem potrdile zavezanost k zapisanim ciljem. V CPS LUR so kot glavni izzivi izpostavljeni
povečevanje števila in uporabe vozil na slovenskih cestah ter hkratna neizkoriščenost potenciala
javnega potniškega prometa in kolesarjenja, kot tudi neusklajenost in nepovezanost različnih
deležnikov pri določanju prioritetnih in strateško pomembnih projektih za uravnotežen razvoj regije.
Problematika povečevanja prometnih obremenitev je še zlasti pereča v Ljubljanski urbani regiji in
kaže, da je mobilnost pri nas še vedno prioritetno vezana na osebni motorni prevoz. Pri tem je glavno
mesto najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov, saj se v Ljubljano dnevno na delo ali v šolo
pripelje okoli 120.000 ljudi, od tega se jih več kot 80 % pripelje z avtomobilom.
Dejstvo je, da umeščanje dejavnosti v prostor brez hkratnega temeljitega razmisleka o učinkovitem
sistemu mobilnosti vodi v večanje odvisnosti od avtomobila in s tem tudi težav, ki jih povzroča promet
(npr. zgostitve motornega prometa in zastoji, emisije,…) ter slabšanje stanja v prostoru (npr.
zagotoviti je treba več parkirnih površin, ki bi bile sicer lahko urejene za druge rabe). Za učinkovito
spremembo potovalnih navad na ravni regije je zato potrebno promet načrtovati celostno, od
prostorskega načrtovanja do usklajenega delovanja vseh akterjev, predvsem v smeri izboljševanja
pogojev javnega potniškega prometa in intermodalnosti (kombinacije različnih prevoznih sredstev)
na regionalni ravni.

*CPS LUR so leta 2018 izdelali: RRA LUR, ZRC SAZU GIAM, LUZ, d.d., IPOP, PIL, d.o.o.
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Razvojni trajnostni projekt - Celostna prometna strategija Mestne občine Celje
Petra Žarn, univ. dipl. inž. grad., Savaprojekt d. d. Krško
Mestna občina Celje je ena izmed več kot sedemdesetih slovenskih občin, ki se je v letu 2015 prijavila
na razpis Ministrstva za infrastrukturo in pridobila sredstva za izdelavo Celostne prometne strategije.
Glavni namen strategije celostno urejenega prometa, ki je neločljivo povezan s prostorskim
načrtovanjem, je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni, torej spodbujanje
pešačenja, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in alternativnih oblik mobilnosti.
Gre za razvojni trajnostni projekt, ki določa vizijo in cilje celostno urejenega prometa, opredeljuje
ključne izzive in priložnosti za posamezne oblike mobilnosti ter določa ukrepe za dosego zastavljenih
ciljev. Namen strategije je povečati privlačnost in kakovost mestnega okolja, prispevati k dvigu
kazalcev zdravja, večji dostopnosti za vse prebivalce, učinkovitejšemu izpolnjevanju zakonskih
obveznosti, reševanju težav z onesnaževanjem zraka, zmanjševanju zasebnih izdatkov za prevoz itd.
V Celostni prometni strategiji Mestne občine Celje je tako med drugim načrtovano izboljšanje
obstoječe peš- in kolesarske infrastrukture ter gradnja nove infrastrukture, vzpostavitev učinkovitega
javnega (mestnega) potniškega prometa, celovito urejanje parkiranja, izboljšanje prometne varnosti,
razbremenitev prometa v središču mesta Celje ter izvedba promocijskih, izobraževalnih in
ozaveščevalnih akcij.
Mestna občina Celje je od sprejema Celostne prometne strategije na Mestnem svetu, maja 2017, že
realizirala kar nekaj razvojnih trajnostnih projektov, ki so bili vključeni v akcijski načrt strategije.
Ureditev mreže kolesarskih povezav na več kot štiridesetih odsekih v mestu Celje, vzpostavitev
mestnega javnega potniškega prometa (CElebus), sistem javne izposoje koles KolesCE, gradnja novih
avtobusnih postajališč, brv za pešce in kolesarje v Tremerjih, ureditev posameznih ulic v Celju (npr.
Miklošičeva ulica) so le nekateri projekti, ki so bodisi že izvedeni, bodisi so v fazi izvajanja.
V proces izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, ki je trajal eno leto, so bile poleg
naročnika - Mestne občine Celje in izdelovalcev (podjetja Savaprojekt d.d., Krško ter podizvajalcev
PNZ d. o. o. in Nicha d. o. o.) vključene tudi različne javne ustanove, podjetja, organizacije in širša
zainteresirana javnost. Njihovo sodelovanje je ključno za uresničitev zastavljene vizije in ciljev,
določenih v strategiji.

14

Trajnostni projekt revitalizacije mestnega središča Lendave na osnovi načrtovanja novih
prometnih rešitev
zaslužni prof. mag. Peter Gabrijelčič, Arhitektura d.o.o. Ljubljana
Pričujoča urbanistična študija sloni na prepričanju, da kultura ni domena samo velikih evropskih
metropol ampak mora biti prisotna tudi v manjših urbanih in podeželskih krajih. Prisotnost kulturnih
vsebin lahko zagotovi stabilno in enakomerno poselitev evropskega kontinenta in omogoči aktiviranje
vseh njegovih človeških potencialov. Lendava želi s pozitivnim vzgledom opogumiti k večjemu
vlaganju v kulturo, kar je pomembno tako z narodnogospodarskega kot širše socialnega stališča ter
sodi po pomenu med prioritete vladne politike.
Govorimo o urbani kulturi, katere del je tudi kultura prometnih ureditev. Sodobne oblike motornega
prometa so v preteklih desetletjih korenito spremenile podobo in rabo javnega prostora. Pred uvedbo
motornega prometa so bile ulice in trgi prostor združevanja ljudi in prizorišča javnega življenja na
prostem. Danes so se pešci zaradi agresivnega prometnega toka umaknili na obrobje ulic, zato so
postale ulice in ceste v naseljih predvsem prostor ločevanja ljudi. V predstavljeni urbanistični nalogi
obravnavamo možnost sožitja vseh oblik prometa, s tem da je poudarek na njegovi učinkovitosti in
hkrati prijaznosti do pešca. Javna peš ali kolesarska dostopnost in javna raba oziroma javna
prehodnost odprtih površin naselja sta namreč eden od temeljnih atributov urbanosti. V tem smislu
težimo k vzpostavitvi javne dostopnosti na celotnem javnem parterju mestnega središča Lendave in
omejujemo privatizacijo obstoječih javnih površin kot tudi preprečujemo nastajanje novih javnosti
nedostopnih območij. Težimo k sodobnemu konceptu prometne infrastrukture, ki bo omogočila
kakovostno prenovo trgov in ulic, ki bodo v prenovljeni podobi pogoj za doživljanje vitalnosti
mestnega prostora Lendave ter bodo hkrati pomemben element prepoznave mestnih ambientov in
pogoj za dobro orientacijo v mestnem tkivu.
Lendava si je postavila za dolgoročni cilj, za dosego katerega bo potrebno poleg novih kulturnih
dejavnosti izboljšati tudi prostorsko podobo mesta in občine v celoti. Odraz kulture je tudi primerno
urejen javni prostor in javne površine, ki lahko bistveno izboljšajo kakovost življenja v mestu in
obiskovalcev. Zasnova načrtovanih prometnih ureditev podaja program in idejne rešitve posameznih
zvrsti prometa. Temeljijo na sodobnem konceptu načrtovanja z doslednim upoštevanjem temeljnih
načel trajnostnega razvoja. S sodobnimi prometnimi ureditvami bo občina dosegla večjo kakovost
bivanja, boljše javno zdravje, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, čistejši zrak in višjo stopnjo
socialne pravičnosti. Zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse je ključno sporočilo
predlaganih idejnih rešitev pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in
porabe energije, na spodbujanju alternativnih načinov potovanj, kot so hoja, kolesarjenje, uporaba
storitev javnega potniškega prometa ter na učinkovitem upravljanju s prometnimi površinami za
mirujoči promet. Zagotovljena bo sodobna infrastruktura namenjena otrokom in mladim, starejšim
odraslim in ljudem z omejenimi sposobnostmi. Idejne rešitve temeljijo na strateškem urbanističnem
načrtovanju, ki rabo zemljišč povezuje z načrtovanjem prometa in na vključevanju vprašanj aktivnega
načina življenja v načrtovanje rabe zemljišč ter na investicijah, ki bodo dajale prednost financiranju
javnega prevoza ter izgradnji prometne infrastrukture za pešce in kolesarje. Vse to bo odraz kulture
prostora, ki jo občina želi posodobiti in nadgraditi.
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Načrtovanje trajnostnih prometnih rešitev – primer Vodnikove ceste v Ljubljani
dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora, Ljubljana
Prispevek bo povezal koncept trajnostnega razvoja z urejanjem prostora in aktualnimi izzivi razvoja,
konkretno s prizadevanji za trajnostno mobilnost, z načrtovanjem sprememb v prometnem prostoru
in ustvarjanjem javnega prostora (Berilo za trajnostno urejanje prostora, 2018).
Povezali bomo spopadanje družbe s podnebnimi in demografskimi spremembami, okoljsko in
energetsko krizo z vse bolj očitno potrebo po celostnem in vključujočem načrtovanju razvoja ter to
navezali na pomen prostorskega načrtovanja. Potegnili bomo nekatere zgodovinske vzporednice z
obdobjem okoljske krize v 60-tih letih prejšnjega stoletja in se spraševali, kako uspešna sta danes
prostorsko načrtovanje (planiranje) in projektiranje pri odzivanju na kritične razmere v okolju in
družbi. Opozorila o pomenu urbanističnega načrtovanja, ki jih na države naslavljajo različne
mednarodne organizacije, bomo povezali s pomenom strateškega, celostnega in vključujočega
načrtovanja prostorskega razvoja za skladen prostorski in družbeno ekonomski razvoj, spomnili bomo
na vlogo prostorskega načrtovanja v procesih zagotavljanja dolgoročnih strateških okvirov za
učinkovito usklajevanje interesov in umeščanje razvojnih ciljev v prostor.
Na primeru mobilnosti in novih prometnih rešitev bomo predstavili tudi vlogo podrobnega
načrtovanja za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v prostoru in sicer na primeru Vodnikove
ceste v Ljubljani (Več kot cesta do mesta, 2018). Promet je dejavnost, ki je v duhu uresničevanja ciljev
trajnostnega razvoja trenutno v Sloveniji v najbolj očitnem in široko zaznavnem procesu preobrazbe,
to je spreminjanja potovalnih navad ter prilagajanja in prenavljanja ureditev in organizacije prometa
na nova razvojna izhodišča.
Primer prenove Vodnikove ceste je zanimiv zaradi celovitega in vključujočega procesa, ki je vodil k
načrtovanju novih prometnih rešitev, ki hkrati odgovarjajo na potrebe lokalnih prebivalcev in
podpirajo želene strateške spremembe v potovalnih navadah mestnih prebivalcev, ki upošteva tako
družbeni kot okoljski in ekonomski vidik preurejanja prometa in ustvarjanja prostora. Preobrazba
prometnega prostora na Vodnikovi cesti je primer prenove uličnega prostora, ki se je razvila iz
večletnega sodelovanja med prebivalci, med lokalno pobudo in lokalno oblastjo in je v svojem bistvu
specifičen primer urbane regeneracije. Organizacijo lokalne skupnosti in oblikovanje lokalne pobude
»Uredimo Vodnikovo«, je sprožil prvi urbani sprehod Jane's Walk leta 2015. Do leta 2018, ko je
mestna uprava Mestne občine Ljubljana napovedala prenovo Vodnikove ceste, je pobuda »Uredimo
Vodnikovo« izvedla številne dogodke in razprave na katerih so redno sodelovali tudi predstavniki
Četrtne skupnosti in MOL. Unikaten pristop je v proces premišljanja novih prometnih rešitev in
prenove mestne ceste prispeval družbeno dimenzijo, ki v primerih klasičnega od zgoraj navzdol
vodenega postopka načrtovanja pogosto izostane.

16

Kamnik na poti do pešcem prijaznega mesta
Špela Berlot, dr. Matej Ogrin, Katarina Žemlja, CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp,
Ljubljana
Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. Kljub temu se pri nas okoli
50% poti, krajših od 2 km, in okoli 20% poti, krajših od 1 km, opravimo z avtomobilom. Promet
predstavlja najresnejšo grožnjo za podnebne spremembe, saj emisije iz prometa še kar naraščajo.
Hoja kot prometna praksa je podcenjena, pešci pa se za hojo odločajo, ko so površine za to vrsto
mobilnosti varne, prijetne, direktne in zanimive.
V projektu CityWalk, financiranjem s strani Interreg Podonavje, je 9 mest z različnih držav v regiji po
enaki metodologiji oblikovalo strategijo hodljivost, lokalni načrt hodljivosti ter izvajalo pilotne
aktivnosti. Kamnik ter Ptuj sta prvi slovenski občini, ki sta v dvoletnem procesu pridobili strateške
dokumente na področju hoje kot prometne prakse.
CIPRA Slovenija je z Razvojnim Srcem Slovenije ter občino Kamnik vodila proces izdelave omenjenih
dokumentov na območju Kamnika. Med drugim smo ugotovili, da bo hoja kot prometna praksa
zaživela, ko bodo obstoječe površine za pešce med seboj povezane, varne, udobne ter oblikovno
privlačne za pešce in kolesarje. Projekt predstavlja dobro prakso na področju vključevanja javnosti in
razumevanja ovir s kateri se soočajo pešci, kolesarji, gibalno ovirani ter drugi udeleženci v prometu
ter projektiranju prometnih površin, ki so za pešce privlačne. Z zainteresirano javnostjo smo izvedli
vrsto delavnic, sprehodov, posvetovanj, intervjujev in anketiranja.
Ključen doprinos projekta za mesto Kamnik sta Strategija hodljivosti ter Lokalni načrt hodljivosti.
Strateški dokument predstavlja nadgradnjo Celostnih prometnih strategij in vključuje ukrepe, ki bodo
podprli želje prebivalcev za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Lokalni načrt hodljivosti
podrobno analizira prometne površine koridorja Perovo–zdravstveni dom–CIRIUS–Srednje in
osnovne šole– knjižnica–Perovo. Območje je bilo izbrano na podlagi sodelovanja z javnostjo, saj so
inštitucije ob koridorju izrazile manko medsebojnega sodelovanja, tudi zaradi neprimernih prometnih
površin za hojo. V načrtu so predlagani kratkoročni, enostavnejši ter daljnoročni, kompleksnejši
ukrepi za izboljšanje povezanosti Perovega z mestom Kamnik.
Promocija hoje kot prometne prakse je naslavljanja preko pilotnih aktivnosti, kjer smo na
obravnavanem koridorju pripravili koncept mestnih pravljic, ki spodbujajo družine in otroke k hoji.
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Kratek pregled osnovnih problemov urejanja prostora in ukrepov s stališča varstva okolja
zaradi posledic prometa - prometni okoljski vplivi v Ljubljani in tuje prakse
Martina Lipnik, Ljubljana
Problem: Današnji problemi tipičnega srednjeevropskega mesta: relativno močni prometni tokovi,
slabo stanje cestnih površin, relativno visoke dovoljenje hitrosti vožnje, omrežje in kvaliteta javnega
transporta sta ne-odgovarjajoči, kvaliteta in omrežje pešpoti in kolesarskih stez so neprimerni oz.
nezadostni. Posledice stanja: ljudje se selijo na podeželje, delovna mesta ostanejo večinoma v mestu,
to pomeni za mesto več prometa, več stroškov (potratna raba prostora, energije, za varovanje pred
hrupom, zaradi onesnaževanje zraka, ipd., posledično bolezni), manj dajatev iz davkov v mestno
blagajno, itd. Ljubljana je tipičen primer slabega zatečenega stanja, s slabimi perspektivami sanacije
prometnih in okoljskih preobremenitev, z novo načrtovano širitvijo mestnih cestnih obvoznic kot
rešitve problema.
Cilji: Doseganje cilja EU o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti
ob upoštevanju omejitev našega planeta“.
Metoda: Pregled dobre prakse za načrtovanje v prostoru je bil v večjem obsegu in detajlneje
predstavljen v okviru posebnih delavnic na nivoju evropske unije, kar je osnova za referat – primer
»www.smile-europe.org«, SMILE - Sustainable Mobility Initiative for Local Environment; vključena
obravnavana mesta kot že starejši primeri »dobre prakse« so Aalborg, Berlin, Gent, Graz, Groningen,
Krakow , Lund , Nantes - La Rochelle , Modena - Parma, Terrassa,, London Borough of Camden –
Nottingham.
Rezultati pravilno izvedenih sanacij
Preveritev celotnega procesa znižanja obremenitev v okolju (zaradi prometa) na vzorčnem primeru
kaže naslednje:
 Učinkovit proces zmanjševanja problemov (vpliva – hrupa) lahko bazira samo na kompletu
različnih tipov ukrepov.
 Prebivalci posameznega okoljsko saniranega mesta (ki so bili izpostavljeni več kot 55dB(A) jakosti
hrupa) se lahko ob tem nadejajo povprečno za 5dB(A) znižani ravni hrupa, največja redukcija pa
lahko doseže tudi 14dB(A); ob tem se doseže racionalnejša raba energije, prostora, obremenitev
tal, čistejše ozračje, itd.


Korist znižanja okoljskih problemov (samo na področju nivoja hrupa!) se lahko ovrednoti na 2
Mio EURO na leto za primer mesta, ki je bilo predmet obdelave (cca 30.000 prebivalcev)

Zaključek
Ključnega pomena pri aktivnostih varstva okolja je “hoteti” in politična volja v vodstvih političnih
skupnosti. Zaključki predstavitve sanacije posameznega vzorčnega mesta v okviru delovne skupine
EU kažejo na to, da so v tujini po izkušnjah iz delavnic EU aktivnosti podprte s pritiski volivcev na
politične predstavnike (pri nas to nima učinka - številne Civilne Iniciative so brez moči), morala bi biti
uvedena osebna odgovornost zaradi neizpolnjevanja EU direktiv).
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KAKOVOST BIVANJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
SKOZI PERSPEKTIVO UREJANJA PROSTORA

Trajnostne oblike stanovanjske oskrbe starejših v Sloveniji
doc. dr. Boštjan Kerbler, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, dr. Richard Sendi,
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast,
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Delež starejših ljudi se povečuje. Z večanjem deleža starejših v družbi pa se postavlja vprašanje njihove
nastanitve. V Sloveniji smo namreč do sedaj razvijali po večini le institucionalne oblike nastanitve za
starejše, ki pa so najdražje, poleg tega zadoščajo kapacitete le za okoli pet odstotkov starejših. V
prihodnje ti modeli stanovanjske oskrbe za starejše ne bodo več vzdržni za družbo, zato bo treba
začeti čim prej razvijati bolj trajnostne oblike stanovanjske oskrbe. V ta namen sta Urbanistični inštitut
Republike Slovenije in Fakulteta za družbene vede v letih 2014–2017 in 2017–2020 izvedla dve
nacionalni raziskavi, financiranih s strani Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in
sicer raziskavo z naslovom »Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše v Sloveniji« in raziskavo
»Modela kakovostnega staranja v domačih bivalnih okoljih v Sloveniji«. V okviru raziskav je bilo
izvedeno obširno anketiranje po vsej Sloveniji. Rezultati so pokazali, da so starejši zelo navezani na
svoja domača bivalna okolja in da se nameravajo preseliti v drugo obliko bivanja šele, ko ne bi mogli
več sami skrbeti zase niti s pomočjo sorodnikov. Med najbolj sprejemljivimi znanimi oblikami
stanovanjske oskrbe bi v tem primeru izbrali (še vedno) bivanje v obstoječem stanovanju/hiši s
podporo (sprejemljivo za 68 odstotkov anketirancem), enak delež sprejemljivosti so anketiranci
izrazili tudi za preselitev v najpogostejšo in najbolj znano obliko bivanja, tj. dom starejših občanov (68
odstotkov anketirancem). Sledi oskrbovano stanovanje (sprejemljivo za 49 odstotkov) in (ponovno)
bivanje v obstoječem stanovanju/hiši z obiskovanjem dnevnega centra s 46-odstotno
sprejemljivostjo. Hkrati je bila izražena relativna zadržanost do drugih manj znanih oblik stanovanjske
oskrbe. Tako je bilo bivanje v večgeneracijski stanovanjski stavbi sprejemljivo za 30 odstotkov
anketirancev, gospodinjska skupnost za 27 odstotkov vprašanih, sobivanje starejših v skupnosti je bilo
sprejemljivo za 24 odstotkov starejših, medtem ko je bilo bivanje z drugo družino ali posameznikom
oziroma bivanje pri oskrbniški družini sprejemljivo le desetini anketirancev ali manj. Se je pa izkazalo,
da so mlajše generacije starejših bolj odprte za inovativne oblike bivanja. Sklenemo lahko, da je za
zagotovitev večje trajnostne naravnanosti stanovanjske oskrbe starejših v Sloveniji potrebno:
(1) omogočati vzpostavitev različnih, bolj trajnostnih oblik bivanja za starejše ljudi, pri tem pa je treba
izhajati iz njihovih potreb in želja;
(2) starejše in tudi mlajše ljudi na učinkovit in razumljiv način začeti ozaveščati o različnih, bolj
trajnostnih oblikah bivanja za starejše;
(3) omogočiti s prilagajanjem grajenega bivalnega okolja in storitev (npr. transportnih, zdravniških),
da bi lahko starejši ljudje čim dlje ostali doma, v svojem znanem domačem okolju ter ohranili svojo
samostojnost, neodvisnost in da bi ostali aktivni člani svoje skupnosti.
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Obnoviti ali graditi?
Primerjava stroškov za ureditev stanovanja v Ljubljani
mag. Maja Brusnjak Hrastar
Mesto je živ organizem, ki se nenehno spreminja. Spreminjanje bivalnih potreb in zahtev meščanov
se najbolj jasno odraža v spremembah stanovanjskih objektov in stanovanjskih območij. Načela
prostorskega razvoja poudarjajo pomen okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika trajnostnega
razvoja, prav tako poudarjajo pomen prenove in zgoščevanja mest.
Na primeru Ljubljane smo z izračunom primerjali višino investicije za ureditev stanovanjske enote v
različnih vrstah stanovanjskih stavb (prostostoječa individualna hiša, dvojček, vrstna hiša,
večstanovanjska hiša, blok) oziroma pri različnih vrstah posega (prenova, nadomestna gradnja,
novogradnja). Pri izračunu smo upoštevali bistvene stroške do vselitve v stanovanje: strošek
nepremičnine oziroma zemljišča, dokumentacije, komunalnega prispevka, gradbenih del, zunanjih
ureditev in opreme.
Primerjava višine stroškov je pokazala, da prostostoječe individualne hiše z enim stanovanjem niso
cenovno sprejemljive. Ekonomsko bistveno ugodnejši so individualni objekti nizke zgoščene gradnje,
kot na primer dvojčki, vrstne hiše in atrijske hiše, ter objekti z več stanovanji. Pri izračunu se je izkazalo
tudi, da se višina investicije lahko občutno zniža z umestitvijo več stanovanj v isti objekt.
Glede na tip posega so ekonomsko najbolj upravičene novogradnje objektov ter rekonstrukcije in
dozidave obstoječih objektov, pri katerih se po prenovi uredijo tri ali štiri stanovanja. Nadomestne
gradnje so ekonomsko najmanj ugodna varianta, saj na višino investicije bistveno vpliva visok strošek
nakupa zemljišča z obstoječim objektom.
Z raziskavo smo potrdili, da bi bilo možno s prenovo in dozidavo obstoječih objektov za sprejemljive
stroške urediti dodatne stanovanjske enote. S preoblikovanjem in dopolnitvijo nekaterih
urbanističnih kazalnikov, bi lahko ob upoštevanju vzorca današnje parcelacije, morfologije obstoječih
objektov ter prostorskega standarda za prostostoječe individualne objekte stanovanjska območja
delno zgostili in omogočili več različnih tipov stanovanjskih objektov. Obstoječi stavbni fond bi se
ohranil in prenovil, zmanjšala bi se potreba po številu stanovanj. Poleg tega bi se objekti energetsko,
funkcionalno in oblikovno sanirali, dvignila bi se kakovost bivanja in hkrati upoštevala načela
trajnostnega razvoja.

Opomba: Prispevek je nastal na podlagi magistrske naloge v okviru podiplomskega študija IPŠPUP na Fakulteti
za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom doc. dr. Alme Zavodnik Lamovšek in
somentorstvom izr. prof. dr. Andreje Cirman.
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Izzivi trajnostnih prenov starih mestnih jeder Kostanjevice na Krki, Leskovca pri Krškem,
Škocjana, Sevnice in Krškega
Damjana Pirc, Savaprojekt d.d. Krško
Pri razvojnih trajnostnih projektih predstavljajo največji izziv prenove starih mestnih jeder. Z
usklajevanjem razvojnih teženj prebivalcev in občine, z varovanjem naselbinske kulturne dediščine,
kulturne krajine ter ostalih varstvenih režimov v prostoru, smo se v praksi soočali pri prenovi starih
mestih jeder Krškega, Leskovca pri Krškem, Škocjana, Kostanjevice na Krki in Sevnice. Na podlagi
strokovne proučitve območij za prenovo, prostih nepozidanih površin, obstoječih kapacitet
infrastrukture ter težav s prometom in parkiranjem, smo definirali problemske točke, za katere smo
predlagali strokovne rešitve, ki so temeljile tudi na razvojnih potrebah in pobudah. Pri tem je zelo
pomembno, da ima kraj izdelano vizijo razvoja kraja, v kateri je jasno definirano, kakšne programe si
želijo umeščati in kje.
Strokovne rešitve prenove starih mestnih jeder smo najprej predstavili javnosti, nato pa jih uskladili z
nosilci urejanja prostora. Pri usklajevanju smo se soočali z nasprotujočimi se usmeritvami, ki so včasih
na prvi pogled predstavljale nerešljive situacije, kot na primeru naselja Kostanjevica na Krki, kjer so
vodarji za varovanje pred poplavami predpisali 1 m višjo koto pritličja objektov, kot jo je predpisal
Zavod za varstvo kulturne dediščine zaradi varovanja naselbinske kulturne dediščine. V Sevnici si
ljudje želijo odrtega trga in povezanosti starega mestnega jedra z bazenom hidroelektrarne, ki
predstavlja novo dejstvo v prostoru, vendar se s tem lahko poruši historična zasnova starega
mestnega jedra, kar je z vidika varovanja kulturne dediščine nesprejemljivo.
Veliko težav zaznavamo tudi pri umeščanju ukrepov z vidika trajnostnega prometa, saj je v obstoječo
strukturo stavb in ozkih ulic včasih skoraj nemogoče umestiti vso željeno prometno infrastrukturo ob
tem, da se ljudje zelo težko prilagajajo spremenjenim prometnim režimom. Sprememba prometnega
režima z uvedbo enosmernih ulic, umestitev ukrepov za umirjanje prometa ter načrtovanje novih
prometnic v prostoru med lastniki zemljišč in uporabniki prostora izzovejo odpor, ki ga izražajo v času
javnih razgrnitev. Zato je pomembno, da je predstavitev načrtovanih rešitev in usklajevanje z
javnostjo izvedeno še pred začetkom postopka izdelave prostorskega akta.
Na podlagi večkratnih usklajevanj z javnostjo (delavnice, predstavitve) ter usklajevanj z nosilci
urejanja prostora, tudi z izdelavo dodatnih strokovnih podlag (prometne študije, konzervatorski
načrt) ugotavljamo, da je možno priti na koncu do usklajenih rešitev v prostoru. Te prebivalcem nudijo
višjo kakovost bivanja (zelene površine, igrišča), dodajanje novih programov v prostor (npr:
večnamenski objekt in športna dvorana v Škocjanu), reševanje prometnih konfliktov z umeščanjem
trajnostnih prometnih rešitev ter omogočanje razvoja kraja v okviru varstva in omejitev v prostoru.
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Metodologija za določanje tipov poslovnih con v Sloveniji ob upoštevanju funkcionalnih
in prostorskih vidikov ter vidikov varstva okolja
mag. Andrej Gulič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
V referatu predstavljamo predlog metodologije za določanje tipov poslovnih con v Sloveniji ob
upoštevanju funkcionalnih in prostorskih vidikov ter vidikov varstva okolja. Predlog metodologije je
pripravljen v okviru izvajanja projekta »Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega
okolja na območju Slovenije« (Bizjak, I., et al., 2019), ki se izvaja na Urbanističnem inštitutu Republike
Slovenije v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije. Enotna tipologija poslovnih con bo služila
kot ena izmed osnov za pripravo modela upravljanja in trženja, za pripravo izhodišč oz. priporočil za
usmerjanje razvojnih ukrepov na področju gospodarskega in prostorskega razvoja ter varstva okolja
za posamezne tipe poslovnih con po dejavnostih in velikosti. Poleg tega bo tipologija služila kot
osnova tudi za opredeljevanje ključnih con nacionalne in regionalne pomembnosti, ki bodo privlačne
za domače in tuje vlagatelje in za opremljanje katerih bo država namenjala javna sredstva. V
metodologiji predlagamo kriterije in njim pripadajoče kazalnike, ki smo jih razdelili v dve skupini: v
skupino dejavnikov pritegnitve in v skupino dejavnikov zaviranja. Dejavniki pritegnitve so dejavniki, ki
možne vlagatelje privlačijo, da kupijo/najamejo površine stavbnih zemljišč v obstoječi ali načrtovani
poslovni coni na določenem območju. Dejavniki zaviranja (onemogočanja) pa so dejavniki, ki zavirajo
oz. onemogočajo možne vlagatelje pri nakupu/najemu površin stavbnih zemljišč v obstoječi ali
načrtovani poslovni coni na določenem območju, in to predvsem zaradi zahtev po varstvu okolja ter
trajnostni rabi omejenih naravnih virov. Za vsako poslovno cono, ki je vključena v informacijski sistem
projekta se opravi izračun učinkov privlačnosti in učinkov zaviranja uporabe območij poslovnih con za
možne vlagatelje. Seštevek učinkov privlačnosti in zaviranja pa poda izračun primernosti prostora za
poslovne cone. Podatki o primernosti prostora za poslovne cone se nato razporedijo po stopnji
primernosti (od najbolj primernega do najmanj primernega) po 12 statističnih/razvojnih regijah in se
pomnožijo z utežnim kazalnikom, ki se navezuje na indeks razvojne ogroženosti (IRO). Poslovne cone
se po pomenu prostora razvrstijo v štiri tipe poslovnih con: poslovne cone nacionalne pomembnosti,
poslovne cone regionalne pomembnosti, poslovne cone medobčinske pomembnosti in poslovne
cone lokalne pomembnosti. Za vsak tip poslovne cone se pripravijo predlogi usmeritev in ukrepov za
spodbujanje njihovega razvoja.
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Opredelitev prostora industrije Kočevja v kontekstu varovanj
Avtor: Jože Slak, STRUKTURA d.o.o. PE Ljubljana, Črnuče
Občina Kočevje je ena od propulzivnih slovenskih občin, ki se uspešno izvija iz krča zmanjšanja
gospodarskih aktivnosti v devetdesetih, še posebej pa izjemnemu upadanju števila prebivalcev. Pot
do rešitev se kaže predvsem v zaposlovanju čimmveč občanov v domačem okolju. Premišljeni napori
občine so v zadnjih letih že omogočili nastanek vrste delovnih mest in zmanjšali potrebe po novih. Za
razvoj delovnih mest pa občina nujno potrebuje primeren dodaten razvojni prostor.
Prostor občine odločilno določa vrsta varovanj – od Nature 2000, najboljših kmetijskih zemljišč ipd.,
prevladuje tudi za gradnjo neugoden gričevnat svet. Na podlagi dosedanjih izkušenj se je občina
odločila za posebno nalogo - iskanje dolgoročne rešitve lokacij proizvodnje za naslednjih vsaj 50, 100
let. Ta specifičen strateški cilj občine na področju urejanja prostora je terjal poglobljen pristop in
celosten razmislek o štirih povsem različnih kategorijah prostora industrije:
- o vlogi proizvodnje v življenju skupnosti,
- o dejanskih (ne le zakonsko varovanih) merilih sprejemljivosti posega v prostor,
- o vlogi investitorjev,
- o skupnem iskanju rešitve, vključitev nosilcev urejanja prostora od samega začetka nastajanja
elaborata.
Elaborat, ki je trenutno v zadnji, šesti fazi usklajevanja z vsemi deležniki, je v prostoru občine v prvi
fazi izluščil devet možnih lokacij. V drugi fazi so bile izbrane štiri, trenutno pa se opredeljuje
optimalna, dolgoročna lokacija gospodarske cone Kočevja.
Prispevek na srečanju osvetljuje vsebino elaborata, predvsem pa proces in akterje njegovega
nastajanja ter njegove rezultate. Osnovni namen prispevka je pokazati primer uspešnega sodelovanja
ključnih akterjev na najširših izhodiščih, od prvih začetkov pa do končne uskladitve optimalne rešitve.

23

Trajnostni razvoj in proces revitalizacije kmetijske dejavnosti v Občini Črenšovci
Podnaslov: Primer oživitve zapuščenega dela vasi Dolnja Bistrica
Jernej Červek, Murska Sobota, mag. Mojca Breščak, Murska Sobota, izr. prof. dr. Alenka
Fikfak, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Občina Črenšovci, podeželska občina v Prekmurju, je ravninska občina ob reki Muri, ki ji daje poseben
značaj s svojimi mrtvicami, z obmurskimi logi in z edinstvenim ekosistemom. Sestavljajo jo šest večjih
strjenih vasi panonskega značaja ter sodi med izjemno pomembna območja za pridelavo hrane v
Sloveniji. V prostorskem razvoju se tipična panonska ruralna naselja – obcestne vasi, vedno bolj
urbanizirajo. Manjše kmetije opuščajo dejavnost in odstopajo svoj prostor stanovanjski gradnji -eno
in dvostanovanjskih prostostoječih stavb, ter manjši obrtni dejavnosti. To negativno vpliva na večje
kmetije, ki postajajo v tradicionalnem ruralnem območju vedno bolj prostorsko omejene, hkrati pa
so zaradi svojih vplivov, vonjav in hrupa, kot posledica kmetijske dejavnosti, nezaželeni. Po drugi
strani pa v občini prihaja do koncentracije družinskih kmetij na račun sproščanja razpoložljivih
kmetijskih površin za tiste, ki to gospodarsko panogo razvijajo in živijo od nje oz. se želijo v prihodnje
preusmeriti in se specializirati samo za to dejavnost. Pri tem pravno urejanje zemljiških razmerij in
fizično preurejanje zemljišč zahteva veliko napora in sočasno vpliva na način kmetijske pridelave in
tehnološki razvoj ter stalno spreminjanje le-tega. Med največjimi izzivi Občine Črenšovci je
komasacija, ki bi velikim kmetijam pomenila dodaten pospešek v razvoju. Pogoje razvoja širšega
prostora določa v tem procesu tudi urbani razvoj, varovanja narave in okolja, podnebne, demografske
in druge spremembe. Intenzivna reja domačih živali in večja koncentracija le-teh, zaradi svojega
neposrednega vpliva na okolje, zahteva podrobnejšo analizo potencialov kmetijskega prostora, s
ciljem definirati, kje bi v bodoče mladi kmetje investirali v sodobne objekte namenjene živinoreji.
Zakon o kmetijskih zemljiščih sicer dopušča s postopkom občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) preselitev kmetijskih gospodarstev na kmetijska zemljišča, vendar je to trajnostno nevzdržen
ukrep. Neracionalno je, da se selitev večjih kmetij na kmetijska zemljišča izvaja zaradi prostorske
omejenosti, saj le-te prav za povečevanje proizvodnje potrebujejo dodatna kmetijska zemljišča.
Trajnostno bolj primeren ukrep (okoljski, družbeni in ekonomki vidik) je preselitev kmetij na
razpoložljiva prazna oziroma degradirana (zapuščena) stavbna zemljišča, ki so dislocirana od
stanovanjskih predelov. Del vasi Dolnja Bistrica je opuščen in tako odpira možnosti, za preselitev
večjih kmetijskih gospodarstev iz vse bolj urbanih in strnjenih naselij na opuščena – stavbna zemljišča.
Tako se zadovolji vse tri trajnostne vidike; okoljskega – ne posegamo v naravo in ne širimo stavbnih
zemljišč, družbeni – omejitev mešanja neprimernih rab v prostoru in preprečitev konfliktnih situacij v
prostoru, ter ekonomski vidik – prostor za nove urbane dejavnosti, s katerim se odpirajo možnosti za
rast kmetijskih gospodarstev.
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Agroekološki ukrepi za trajnostno urejanje podeželskega prostora v Severovzhodni
Sloveniji
mag. Danijel Davidovič, red. prof. ddr. Ana Vovk Korže, Janja Lužnik, Mednarodni center za
ekoremediacije, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
Podnebne spremembe, zmanjšanje biodiverzitete in onesnaževanje prsti so globalne težave, ki si jih
zaradi njihove obsežnosti odločevalci in drugi ljudje pogosto ne predstavljajo. Tako je slednje razlog
za odsotnost ukrepov proti omenjenim težavam in nadaljevanje z neprimernimi posegi v prostor, ki
niso skladni s trajnostnim razvojem.
Vse več strokovnjakov zato zagovarja ukrepanje na nižji ravni od globalne oziroma v lokalnih in
regionalnih okoljih. Poleg mest, za katere je značilen mestni način življenja z velikim okoljskim
odtisom, je potrebno tudi trajnostjo načrtovanje podeželja oziroma odprtega prostora. Slednji ima
pomembne funkcije za družbo kot so zagotavljanje hrane, varovanje ekosistemskih storitev in
ohranjanje kulturne pokrajine. Kljub sodobnim prostorskim in družbenim procesom, zaradi katerih se
razlike med mestom in podeželjem manjšajo, je za omenjena dela prostora še vedno značilna
določena stopnja različnosti, zato so potrebni tudi prilagojeni ukrepi za njuno urejanje.
Zaradi omenjenih razlogov se v tujini in delno tudi v Sloveniji že uvaja pojem agroekologija, ki je lahko
opredeljen kot znanost o agroekosistemih in praksa njihovega urejanja z naravnimi in družbenimi
ukrepi. Prednost agroekologije je njena celovitost, saj obsega okoljsko in družbeno pravičnost, ki je
utemeljena v lokalnih značilnostih prostora, s čimer se varuje narava in zagotavlja kakovostno
življenje družbe, kar je osredje pojma trajnostni razvoj.
Agroekologija tako obsega pester nabor ukrepov, ki so uporabni pri urejanju podeželja. Nekateri
izmed njih so vzgoja lokalnih vrst, vegetacijski pasovi, sonaravne zgradbe, blagovne znamke,
medgeneracijske povezave ter zelena delovna mesta v kmetijstvu, obrtništvu, energetiki in turizmu.
Uvajanje omenjenih ukrepov v lokalnem prostoru lahko pripomore tudi k omiljenju ali reševanju na
začetku omenjenih globalnih težav.
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Sanacija območja Smodnišnice v Kamniku – trajni problem ali trajnostna razvojna
priložnost?
Helena Štih, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Ljubljana
Območje Smodnišnice v Kamniku sodi med enega najzanimivejših območij industrijske dediščine pri
nas. Zaprtost območja za javnost, zasnova industrijskega parkovnega kompleksa in specifičnost
proizvodnje so območju Smodnišnice dali poseben pečat in skrivnostni pridih. Dolga leta je bilo preko
50 ha veliko ograjeno območje dostopno le redkim posameznikom, razvoj mesta Kamnik pa se je
zaradi Smodnišnice, ki je omejevala razvoj proti severu, pomikal južneje in se spajal v urbano celoto z
manjšimi naselji na jugu.
Proizvodnja je pred časom zamrla. Območje je bilo očiščeno eksplozivnih sredstev, črnega smodnika
in kemikalij. Zemljišča so bila razdrobljena in prodana, pretežno gospodarskim družbam in
podjetnikom ter drugim posameznikom. Mnogi z nepremišljenimi in nedovoljenimi posegi povzročajo
škodo, ki je nepopravljiva, hkrati pa otežuje ali celo onemogoča celovit prostorski razvoj območja, ki
je (še) bogat s kulturno dediščino.
Občinski prostorski načrt občine Kamnik iz leta 2017 v strateškem delu določa, da se območje
Smodnišnice dolgoročno prestrukturira v območje centralnih dejavnosti s prepletom raznolikih vsebin
(poslovno-obrtna, storitvena, družbena dejavnost, parkovne površine, športno rekreacijski in
turistični center in podobno). Občina Kamnik je pristopila k pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta na območju Smodnišnice. Izdelani so bili že nekateri dokumenti kot podlaga za
načrtovanje, drugi so še v izdelavi. Iz razloga degradacije in nenadzorovanega poseganja v pomembno
območje industrijske dediščine so stekla intenzivna prizadevanja za iskanje celovitih rešitev, tako s
strani Občine Kamnik in izdelovalca prostorskega akta, kot tudi nekaterih drugih deležnikov v
prostoru. Sanacija območja Smodnišnice bo kljub izjemnim danostim, tako naravnim (vegetacija,
konfiguracija terena, vodotok in podobno) kot kulturnim (ograjenost območja, komunikacije,
mlinščica, drevoredi, vrtnoarhitekturna, stavbna in tehniška dediščina in podobno) morala zagotoviti
uskladitev različnih interesov na območju, ki jih izkazujejo različni deležniki v procesu načrtovanja.
Občina na območju Smodnišnice načrtuje večfunkcionalno središče mesta s kulturnim programom,
potniškim terminalom, poslovne, trgovske in stanovanjske vsebine, poleg tega pa tudi mestni in
športni park z igrišči in dvoranami. Predvidene so tudi muzejske vsebine. Lastniki zemljišč in objektov
vidijo predvsem možnosti za razvoj svojih dejavnosti, medtem ko je ob sanaciji območja zaradi
prisotnosti dediščine in kvalitet v prostoru smiselno zasledovati cilje varstva in pri načrtovanju novih
dejavnosti upoštevati vrednost, ki jo ima dediščina za skupnost in posameznike zaradi svojega
kulturnega, vzgojnega, razvojnega, simbolnega in identifikacijskega pomena. Ob iskanju možnosti za
nadaljnji obstoj dediščine in njeno nadaljnjo uporabo ter oživitev bo potrebna velika mera prilagajanja
s strani vseh vpletenih, kar vsem skupaj daje priložnost, da na temeljih preteklosti ob dobrem
sodelovanju ustvarimo novo zgodbo prihodnosti.
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Prenova degradiranih naselij zahteva celovito izdelavo sanacijskih programov in usklajeno
vodenje
Primeri projektov za prenovo naselja hiš v Trzinu in soseske v Kosezah
1.
Projekt prenove naselja vrstnih hiš R-420 v Trzinu
dr. Viktor Pust, Ljubljana, Ana Movrin, Občina Trzin, mag. Polona Filipič, Fakulteta za
arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Sinan Mihelčič, Zavod za oblikovanje prostora Skupina
Štajn, Kamnik
Naselje vrstnih hiš z enojnim razponom je bilo leta 1976 zgrajeno z racionalno tehnologijo tunelskih
opažev. Tako je vrstna hiša na robu mesta, zgrajena do faze zaključene fasade, za ceno trosobnega
stanovanja v mestu, vključevala tudi možnost postopne pridobitve večje stanovanjske površine za
razvoj družine (do 120 m2).
Ko pa so sčasoma potrebe stanovalcev presegle možnosti razpoložljive kvadrature, so se začele
izvajati stihijske in neregularne adaptacije posameznih enot. To je v dobi dvajsetih let privedlo do take
stihije, da je takrat še Občina Domžale leta 1997 za območje zazidalnega načrta pripravila analizo
stanja, s katero je definirala značilne tipe posegov, ki jih je vključila v določila prostorskih ureditvenih
pogojev in s tem omogočila legalizacijo omenjenih posegov.
S projektom prenove naselja želimo zasnovati delujoč model urejanja degradiranih naselij, ter
opozoriti na obstoj težnje po stalni rasti in širitvi pri načrtovanju novih naselij. Z načrtovanjem, ki bi z
variantnimi rešitvami in faznostjo upoštevalo bodoče potrebe stanovalcev, bi zajeli dobršen del
njihovih bivanjskih potreb ter ponudili odgovore nanje že na samem začetku snovanja naselij.
Projekt bo preko raziskave dosedanjih posegov in s pomočjo anketiranja ter delavnic s stanovalci
definiral ključne razvojne potrebe in vzorce ter zanje določil katalog variantnih rešitev, hkrati pa
poskrbel za informiranost in ozaveščenost stanovalcev glede pomena enotnega izgleda naselja. Cilj
projekta je priprava kvalitetnih strokovnih podlag, na podlagi katerih bo Občina Trzin lahko pripravila
in sprejela občinski podrobni prostorski načrt, ki bo podlaga za postopen razvoj naselja po novem
modelu.

2.
Soseska terasastih objektov v Kosezah – izhodišča za sanacijski program degradiranega
naselja
dr. Viktor Pust
Naselje je nastalo na osnovi 1. nagrajene natečajne rešitve za soseski Koseze in Dravlje v letu 1968 v
okviru žirije, ki ji je predsedoval prof. Sedlar (realizacija 1. dela naselja 1974). Naselje se je razvijalo v
specifičnih razmerah - kar se odraža v bistveno povečanem številu stanovanj.
Glavni problem pa se odraža v prevladujočem stihijskem razvoju, ki se je postopoma pričel po
spremembi družbenih razmer – še zlasti pa po letu cca 2008, ko je nova zakonodaja odpravila
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veljavnost prvotnih urbanističnih odlokov ter s tem onemogočila vlogo arhitektov avtorjev pri
ohranjanju kakovosti naselij. Sledil je stihijski razvoj naselja, ki se odraža v popolni barvni stihiji
pleskanja fasad in drugih nestrokovnih posegih na objektih.
Ko je bilo v letu 2016 naselje vpisano v Register kulturne dediščine je bilo upati, da se bodo razmere
spremenile. Kot avtor naselja sem pričel z analizo stanja v naselju - tako na področju barvne podobe
naselja, različnih stihijskih posegov na objektih in razvoja novih potreb, ki jih prinaša razvoj življenja.
Prenova, ki sicer presega okvir Spomeniškega varstva, se izvaja s sodelovanjem ZVKDS - višje
konservatorke Marije Ane Kranjc, u. d. i. a. in se razvija v pozitivni smeri.
Izhodišča za sanacijski program naselja se rešujejo na osnovi:
1/. Kulturno varstvenih pogojev,
2/. Smernic trajnostnega razvoja,
3/. Kreativnega varovanja kakovosti naselja in
4/. Usklajenega upravljanja naselja, ki je predpogoj za celostno izvajanje prenove naselja in ga v danih
razmerah lahko omogoči le Mestna Uprava.
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