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PROSTORSKI AKTI in NAČRTI KRAJINSKE ARHITEKTURE

V Sloveniji v okvirih področne zakonodaje KRAJINSKI ARHITEKTI izdelujemo:
-državne prostorske načrte,
-regionalne prostorske načrte,
-občinske prostorske načrte in občinske podrobne prostorske načrte,
-predlog določitve pripadajočih zemljišč.

KRAJINSKI ARHITEKTI kot prostorski načrtovalci izdelujemo tudi:
-analize, ekspertize in druge strokovne podlage, na primer analiza razvoja naselij, analiza razvoja in varstva krajine, analiza stanja in teženj v
prostoru ipd.,
-študije kot so študije ranljivosti prostora,
-preveritve in pobude npr. za spremembo namembnosti,
-Konservatorske načrte za prenovo (KNP) za območja ali naselja kulturne dediščine,
-predloge pripadajočih zemljišč in
-Mape “0” – vodilne mape.

KRAJINSKI ARHITEKTI projektiramo na primer:
-zasebne vrtove stanovanjskih hiš, strešne vrtove, “žepne” vrtove, terase,…,
-javne odprte površine kot so: parki, otroška igrišča, ulice, trgi, pasaže, prehodi, sprehajališča, tržnice, pokopališča,…,
-stanovanjske krajine oz. odprte prostore stanovanjskih sosesk,
-širši krajinski kompleksi kot so: obvodne ureditve, obcestne ureditve, narodne, regijske in krajinske parke.
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA DOVŽANOVA SOTESKA (OPPN)
Območje opredeljuje dolina v katero se je zarezala struga
Tržiške Bistrice. Ozka dolina s hudourniškim vodotokom je
orientirana v smeri sever - jug. Pobočja ob strugi so strma z
izredno vidno izpostavljenimi in izstopajočimi skalnimi pomoli
nad strugo, ki so posledica preoblikovanja zemeljskega
površja v preteklih obdobjih.
Bližina vode je pogojevala razvoj manjših poselitvenih jeder,
saj je prav ozkost doline preprečevala širitev naselij. Strma
pobočja prekriva večinoma gozdni sestoj, na položnejših delih,
kjer je nevarnost talne erozije manjša je gozd izkrčen.

Odprte jase in pobočja služijo večinoma kot travniki in pašniki,
le na nekaterih delih so preoblikovana v obdelovalne njivske
površine. Gozdni pokrov je izredno pester, kar je odraz bogate
geološke podlage, talnih tipov in številčnosti različnih
rastlinskih združb. Izredno razgiban in členjen gozdni rob se
povečuje krajinsko pestrost v prostoru. V gozdnem sestoju in
na obrežju prevladuje predvsem drevesna in grmiščna
avtohtona vegetacija. Naravna vegetacija se pojavlja ob strugi
po celotni dolžini vodotoka in povečuje ekološko vrednost ter
pestrost biotopov. Posamične gruče in drevesne živice na
travniških in pašniških površinah, na aluvialnih ravnicah kot
tudi na višje ležečih območjih ob osamljenih kmetijah delujejo
kot poudarki v odprti krajini in povezava ploskovnih z
volumenskimi vegetacijskimi prvinami.
Menjavanje
geomorfoloških
pojavov,
vode,
gozda,
poselitvenih struktur in travnikov v tako ozki dolini ustvarja
izredno pester krajinski prostor poln zanimivih prizorišč.
Struga Tržiške Bistrice z gibajočim elementom vode ter vsemi
njenimi pojavnimi oblikami, številni geomorfološki pojavi od
balvanov na travniških površinah, galerij, predorov skalnih
previsov ustvarjajo v krajini raznolikost in visoko stopnjo
naravne ohranjenosti.
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Širše območje urejanja sodi v krajinsko enoto 1.2 Karavanke, kamor sodijo:
1.2.1 Greben Karavank in
1.2.2 Obrobje Blejso-Radovljiške ravnine
(Vir.: MOP-UPP: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 1998)
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA DOVŽANOVA SOTESKA (OPPN)
V širšem območju so prisotne naslednje dejavnosti in funkcije:
odkritje
izredno
bogatega
nahajališča
raznovrstnih okamenin iz paleozojskega obdobja permija, specificne oblike
vegetacije predvsem na silikatnih kremenovih konglomeratih in peščenjakih
ter posebne geološke in tektonske razmere v preteklosti, ki so ustvarile
poseben tip soteske z zanimivimi oblikami v apnencih določajo znanstvenoraziskovalno funkcijo ožjega in širšega območja Dovžanove soteske.

Znanstveno-raziskovalna:

Ekološka: specifični pogoji in razmere v krajini ter sorazmerna neokrnjenost
živalstva in rastlinstva določajo soteski veliko ekološko vrednost.

Krajinsko-oblikovna: slikovitost soteske z navpičnimi stenami, apnenčastimi
kamnitimi piramidami - turni in z ohranjenim vodotokom Tržiške Bistrice s
pregradnim slapiščem prek podornih blokov iz kremenovega konglomerata
določa izjemno krajinsko - oblikovno funkcijo območja.

Pričevalna: zgodovinska dogajanja in prometna lega določajo Dovžanovi
soteski izjemno pričevalno funkcijo.

Kulturno-vzgojna: izjemne vrednote s področja geologije in paleontologije,
značilnimi biotopi in kulturnozgodovinske vrednote določajo kulturno-vzgojno
funkcijo.

Rekreacijsko-turistična: značilne kompozicijske vrednosti poselitvenih
struktur (Na Jamah, Čadovlje, višje ležeči zaselki oz. gruče kmetij), skalne
piramide, slikovitost vodnega in obvodnega sveta določajo specifičen
rekreacijsko-turistični potencial.

Bivanje: konfiguracija širšega območja ter skopi ravninski predeli z
možnostjo izrabe v kmetijske namene opredeljujejo tudi bivalno funkcijo delov
območja, kjer se že nahajajo strnjeni kompleksi poselitve.
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA DOVŽANOVA SOTESKA (OPPN)
Občina Tržič je leta 2013 pristopila k 4. javnemu pozivu za prijavo projektov s področja razvoja podeželja LAS Gorenjska košarica, sofinanciranem s
strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Projekt je namenjen celoviti prostorski ureditvi Dovžanove soteske, ki je zavarovana kot naravni spomenik lokalnega pomena (URL SRS 12/88) in
hkrati predstavlja osrednjo turistično zanimivost tako v dolini Tržiške Bistrice in tudi na celotnem območju občine Tržič.
TPIC Tržič na območju letno beleži okrog 3.000 registriranih obiskovalcev, po ocenah pa območje obišče vsaj še 10.000 individualnih obiskovalcev
različnih ciljnih skupin (šolajoča mladina, starejši občani, družine, strokovna, interesna društva …).

Prostorski načrti:
- Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Dovžanovo sotesko
(Ur.l.RS, št. 57-2064/1994) – neveljaven
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
urejanja z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur.l.RS.št.
30/2013)
-Izdelano je bilo Okololjsko poročilo in presoja sprejemljivosti vplivov
plana na varovana območja za Dovžanovo sotesko – dodatek k
okoljskem poročilu (Mnenje o ustreznosti 23.07.2012)
- Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako 6 T1 Dolina –
Dovžanova soteska – v postopku

Veljavni akt o zavarovanju:
- Odlok o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni spomenik (UVG
št. 12/88: 31.5.1988) – v postopku sprememb
V OPPN so naslednja zavarovana območja:
Šifra obm. 19_1; Naravni spomenik, Dovžanova soteska – širše območje,
Šifra obm. 19_2; Naravni spomenik, Dovžanova soteska – ožje območje.
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA DOVŽANOVA SOTESKA (OPPN)
Gre za naravni spomenik velikosti cca 150ha. Z OPPN se ureja:
- ureditev, obnova, vsebinska in prostorska nadgradnja tematskih poti,
- ureditev in nadelava dela tematske poti z razglediščem nad sotesko, v najožjem delu,
- ureditev parkirnih površin, info točke, sanitarij,
- prenova klopi, tabel, označb in smerokazov ter oblikovno poenotenje,
- ureditev in obuditev razgledišč, počivališč, pešpoti, obstoječih planinskih poti in obstoječih plezališč,
- ureditev in oblikovanje počivališč,
- namestitev protierozijskih zaščit,
- obnova premostitvenih objektov,
- ureditev geoloških točk, na slovenski geološki poti,
- kablitev 20kV daljnovoda; dovoljuje se možnost kablitve telekomunikacijskih vodov,
- obnovitev navezave tematskih poti na spomenike kulturne dediščine, kot je to Partizanska stavnica,
- navezava na tipično karavanško hišo, na območje Šole z izobraževalno razstavnim središčem Dovžanove
soteske - RIS, in avtobusno postajo v naselju Dolina.
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA DOVŽANOVA SOTESKA (OPPN)

Dopolnitev info tabel
Ureditev in utrditev tematskih poti in
umestitev opreme
Pot v najožjem delu soteske
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA DOVŽANOVA SOTESKA (OPPN)
Spremembe in dopolnitve se
nanašajo na:
- uskladitev namenske rabe z
Občinskim prostorskim načrtom
Občine Tržič,
- določitev podrobnih izvedbenih
pogojev za območje razpršene
poselitve (A) zaselka Na Jamah,
- uskladitev meje območja z aktom o
zavarovanju, ki se prav tako
spreminja,
- prestavitev vstopne točke na drugo
lokacijo in
- izvedba premostitve ob vstopni
točki z navezavo na obstoječo
razgledno pot.
V odloku se popravi naziv
občinskega
podrobnega
prostorskega načrta, in sicer se v
celotnem odloku besedilo: »6 T1
Dolina – Dovžanova soteska«,
nadomesti z naslednjim besedilom:
»DOL 1 – Dovžanova soteska«.

Največja vsebinska sprememba
se
nanaša
na
določitev
prostorskih izvedbenih pogojev
za naselje Dolina – zaselek Na
Jamah. Vsi objekti so bili
popisani; z lastniki se je opravil
razgovor na skupni delavnici v
prostorih občine Tržič.
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