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UVOD

Dobra strokovna podlaga je tisto delovno orodje, ki zmanjšuje stopnjo nepredvidljivosti pri
sprejemanju odločitev o razvoju v prostoru. Osnovni namen strokovnih podlag je, da raziščejo

strokovne možnosti za oblikovanje prostorskih odločitev na podlagi usklajevanja gospodarskih,
družbenih, kulturnih in okoljskih vidikov prostorskega razvoja, in da zagotavljajo strokovno
argumentiranost prostorskih odločitev. Strokovne osnove sicer niso vedno pogoj za kakovostno
načrtovanje, so pa edina možnost, da kakovost preverjamo in s tem tudi zagotavljamo.

Dobre strokovne podlage morajo postati želja investitorjev in tistih, ki o razvoju v prostoru v
javnem interesu odločajo, saj omogočajo pogoje za izboljšanje, zagotavljanje kvalitetnih
prostorskih rešitev, zaradi njihove ponovljivosti in transparentnosti

prispevajo k pospešitvi

reševanja navzkrižnih interesov v postopku priprave prostorskega akta in ustvarjajo primerne

osnove za odločanje. Dobra strokovna podlaga zato ni nikoli predraga in nikoli ne terja preveč
časa.
Strokovna podlaga je analiza, ki se izvede s pomočjo različnih na problem naravnanih analitičnih
metod z namenom doseganja strokovnega in transparentnega reševanja enega ali več vprašanj

prostorskega razvoja. Njen namen je analiza pojava ali problema, preteklega, sedanjega in
načrtovanega stanja v prostoru, družbi, okolju. Rezultati analiz

odločitev o razvoju v prostoru.

so izhodišče za sprejemanje

Cilj izdelave vsake strokovne podlage je prispevati k razumevanju razmer v prostoru in pripraviti
utemeljitve za odločanje. Za ilustracijo si oglejmo primer odločitve, da naj se nek kraj razvija

samo še navznoter, ker je gospodarska prihodnost občine v največji meri odvisna od varovanja

kmetijskih površin ter naravne in kulturne dediščine v zaledju. Dati prednost notranjemu razvoju
naselja pomeni zgoščevati gradnjo. Zato se nam zastavi vprašanje, kje in pod kakšnimi pogoji

se v prihodnosti lahko gradi, spreminja obstoječe bivalne razmere in podobno. Da bi na
zastavljena vprašanja strokovno odgovorili je treba proučiti vsaj:

razmere v kraju ter ugotoviti čim več o potencialnih prostorih za novogradnje na osnovi
podatkov o lokaciji, velikosti, komunalni opremljenosti, lastnini in drugih izbranih
značilnostih nezazidanih površin,

značilnosti obstoječega grajenega tkiva ter oceniti razvojni potencial, ki se ponuja skozi

prenovo grajenega tkiva,

odnos prebivalcev do prostorskih značilnosti njihovega okolja in načrtovanih sprememb.
S pomočjo dobrih strokovnih podlag se dvigne nivo poučenosti o razsežnostih posledic neke

odločitve o prostorskem razvoju ali umestitvi prostorske ureditve v prostor. Kar prispeva k

odpiranju možnosti za vsebinsko razpravo naravnano na problem in odgovorno sprejemanje
odločitev o prostorskem razvoju s strani občinskega sveta in zainteresirane javnosti, ki je
vključena v proces priprave in sprejemanja prostorskega akta.
Zgodovina nas uči, da je urejanje prostora v največji meri povezano prav z določanjem
razmeroma podrobnih pogojev za razvoj v prostoru. Danes razviti del sveta vprašanja urejanja
prostora rešuje različno. Kako podrobno in dosledno se v posamezni državi predpisuje postopke
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priprave prostorskih načrtov je v največji meri odvisno od občutljivosti družbe za odgovorno
urejanje prostora in kakovost stanja v prostoru. Prav stanje v prostoru je končni cilj urejanja

prostora, ki je osnova za hoteni družbeni, gospodarski in okoljski razvoj. Obstajajo družbe, ki so

tradicionalno nagnjena k predpisovanju pravil. Obstajajo pa tudi družbe v katerih na osnovi

tradicionalno skrbnega odnosa do prostora in okolja velik del funkcij različnih in podrobnih
predpisov prevzemajo družbeno normirani načini ravnanja.
Človekov interes po gospodarski rabi prostora izpričuje obziren človekov odnos do zatečenih
naravnih prvin in skozi zgodovino izkazuje strpnost in samoomejevanje, ki bodisi izvira iz želje
po racionalnosti in s tem po koriščanju najbolj ugodnih možnosti za gospodarsko rabo ali pa iz
želje po ohranitvi prvinske narave, harmonične podobe prostora in ohranitvi zanimivih prostorov

za vizualno doživljanje. Družbene norme so lahko torej splošen, v širši družbeni skupnosti
sprejet način ravnanja, ki lahko zadovoljivo nadomešča posebne pravne predpise In omogoča

hitrejše in aktivnejšo odzivanje na probleme. Danes velja, da je kakovost v prostoru nemogoče
zagotavljati samo v okviru pravnih instrumentov, saj se samo na podlagi le teh ne zagotavlja
kakovost prostorskega načrtovanja in s tem posledično kakovost prostora. Vse bolj se utrjuje

spoznanje, da ne zadošča samo vedeti, kaj je prav, razpolagati z znanjem in to opredeliti v
zakonodajo. Potrebno je razviti družbeno zavest o vrednotah prostora, ki daje prednost

zgodovinsko razvojnemu pred hipnim, dolgoročnemu pred kratkoročnim. Načeloma je zelo

pomembno, da se čimveč ljudi zaveda, da je urejen prostor posledica upoštevanja določenih
pravil ravnanja in da omejitve, ki izhajajo iz urejanja prostora niso način za omejevanje razvoja
pač pa stalne spremljevalke razvoja, ki zagotavljajo trajno kakovost okolja, funkcij in podob. V
takih razmerah lahko pričakujemo, da bodo v poteku priprav izdelane vse potrebne strokovne

podlage, v ustreznem obsegu in kakovosti, ker bodo to pričakovali, potrebovali, udeleženi v
proces sprejemanja odločitev. Ker stanje v prostoru zanima širok krog različnih udeležencev je

poskrbljeno za to, da bodo odločitve dobro argumentirane, trajnostno naravnane in zadovoljive
z vidika najširše javnosti.

V Sloveniji smo z izdelavo strokovnih podlag kot podpornega gradiva za sprejemanje najboljših

možnih razvojnih odločitev praviloma vedno dobro lovili duh časa in družbenih potreb našega
okolja. Glede na razmere v prostoru in način sprejemanja odločitev o razvoju se prostorski

načrtovalci zanašamo na to, da se bo najširša javnost, upravljavci s prostorom kot tudi

investitorji zavzeli za načrtno in premišljeno rabo prostora. Prostorski načrtovalci vemo, da so

strokovne podlage delo, ki mu čas nikoli ne bo vzel veljave in to ne glede na to ali so strokovne

podlage obvezna sestavina priprave prostorskih aktov ali zgolj delo, s katerim se odločitve

podkrepi s podatki ali se zavaruje pred sprejemanjem škodljivih odločitev. Najsi se imenujejo
tako, ali drugače, strokovna gradiva, ki omogočajo odločanje z boljšim predvidevanjem posledic,
bodo vedno ostala jedro kakovostnega prostorsko načrtovalskega dela.

mag. Maja Simoneti, Jelena Hladnik
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mag. Sanja Traunšek
Direktorica Urada za graditev in sistem prostora
na Ministrstvu za okolje in prostor

POZDRAV UDELEŽENCEM POSVETA

Spoštovane udeleženke in udeleženci posveta!
V imenu MOP in v svojem imenu vas prisrčno pozdravljam.
Verjamem, da ni naključje, da ste prav vi – društvo krajinskih arhitektov RS – in to prav v
obdobju, ko naj bi se implementacija ZUreP-1 odrazila v pripravi nove generacije prostorskih

dokumentov, organizirali posvet na temo »pomena strokovnih podlag za pripravo prostorskih
aktov.
Prepričana sem, da so vas prav vaše bogate izkušnje v procesu prostorskega načrtovanja, žal
pogosto negativne, spodbudile k odločitvi, da na današnjem posvetu poglobljeno obravnavate

strokovne podlage, njihovo vsebino, vrste in način priprave, predvsem pa pomen njihove vsebine
pri presojanju - tehtanju in uveljavljanju - posameznih javnih interesov, skozi rešitve v
prostorskih aktih - na različnih nivojih od strateškega do izvedbenega.

Nesporno prav strokovne podlage zagotavljajo tiste argumente, s katerimi je možno, v javnosti

odprtem dialogu, soočiti in pretehtati varstvene zahteve z razvojnimi potrebami in idejami ter jih
skozi proces sistematičnega, odgovornega in interdisciplinarnega prostorskega načrtovanja

uravnotežiti. To hkrati pomeni, da prav strokovne podlage bistveno prispevajo k usmerjanju
procesov urbanizacije – poselitve in infrastrukture in aktivnem varstvu krajine,
Tako, da so uresničeni temeljni cilji urejanja prostora, kot so:
zagotavljanje prostorskih možnosti za skladen razvoj v prostoru,
prostorsko usklajeno in dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti
ohranjanje prostorskih zmogljivosti za prihodnje rodove,
s tem pa vzdržen prostorski razvoj in kvalitetno bivalno in delovno okolje za vsakega
posameznika. Ob tem pa predlagam, da se tudi na tem posvetu opredelite do:

tiste minimalne vsebine in nabora strokovnih podlag, ki jih je, glede na razpoložljiv čas
(zakonski rok 2007) ter finančne in strokovne resurse možno narediti

in hkrati

zagotavljajo zgoraj naštete in sicer strokovno ter zakonsko uveljavljene cilje na področju
urejanja prostora in graditve objektov, kot tudi:
ocene že izdelanih strokovnih podlag in njihovi uporabni vrednosti v procesu priprave
novih ali spremembi obstoječih prostorskih aktov.
Nabor aktivnih udeležencev in vas v avditoriju, utemeljuje moje prepričanje, da boste odgovore,
ki jih boste iskali, tudi našli skozi vaše prispevke in poglobljeno razpravo, in bodo dobrodošlo
vodilo tako prostorskim načrtovalcem kot naročnikom, vključno z občinskimi planerji.
Vsem referentom, razpravljavcem in udeležencem posveta želim uspešno delo in veliko dobrih
rezultatov.
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prof. dr. Ivan Marušič
Oddelek za krajinsko arhitekturo
Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani

VLOGA STROKOVNIH PODLAG PRI ZAGOTAVLJANJU
KAKOVOSTI PROSTORSKIH AKTOV

POVZETEK
Predstavljen je poskus ureditve vsebin strokovnih podlag na osnovi racionalnega postopka
načrtovanja. Če sledimo takemu postopku, potem je mogoče strokovne podlage deliti v tri
sklope:
razvojni (ali varovalni) program, ki vključuje cilje, vrednote, pogoje in omejitve ter
(količinsko) opredeljene razvojne potrebe;
analize fizičnega in družbenega prostora, ki se zopet členijo na kartografske in
geodetske osnove, vednost o prostoru, simulacije prihodnjega dogajanje, vrednotenja
prostora, vrednotenja razvojnih možnosti;
strokovne rešitve, ki so lahko bolj ali manj dodelane glede na stopnjo sinteze, do katere
je načrtovalni postopek izveden.
Strokovne osnove niso pogoj za kakovostno načrtovanje, so pa edina možnost, da kakovost
preverjamo in s tem tudi zagotavljamo.

UVOD
Strokovne podlage naj bi bile dokaj jasna sestavina planskih aktov. Ob tem, da Zakon o urejanju

prostora (2002) izrecno navaja, kaj je njihova vsebina, obstaja tudi vrsta podzakonskih aktov
(Pravilniku o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah
njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS 42/2004, 23. 4. 2004, stran 5187), Pravilniku o

podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah

njenih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 17/04), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 110/02)), ki so v

določanju vsebine strokovnih podlag še veliko bolj natančni.

Razprava o vlogi podlag pri zagotavljanju kakovosti prostorskih aktov pa neogibne pripelje do

vprašanja, ali so te zakonodajalčeve opredelitve prave, ali je njihova vsebina konsistentno
opredeljena, nenazadnje tudi o tem, kako zagotoviti, da bo sicer smiselno opredeljena vsebina
ustrezno strokovno obdelana.

Prvo, kar je s tem v zvezi treba opredeliti izhaja iz vprašanja, zakaj sploh govorimo o strokovnih

podlagah. Ali obstajajo nestrokovne podlage? Vprašanje zadeva razmejitev med strokovnim in
laičnim, morda bi bilo bolje zapisati družbenim, v postopkih priprave prostorskih aktov. Kakšna
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je vloga strokovnjaka oziroma strokovnega znanja in kakšna je vloga nestrokovnjaka, laične
javnosti? Zato je vprašanje opredeljevanja strokovnih osnov hkrati tudi vprašanje o oblikah
vključevanja laične javnosti v odločanje o urejanju prostora.

Drugo vprašanje zadeva strukturiranje same vsebine strokovnih podlag. Kaj vse je lahko vsebina
strokovnih podlag? Zakaj je določena vsebina v strokovnih podlagah potrebna? To vprašanje je
postalo bolj aktualno z novim Zakonom o urejanju prostora (2002), ki je strokovnim podlagam

dal mnogo pomembnejšo vlogo z določilom, da so obvezne priloge prostorskega akta in da
morajo biti na vpogled javnosti na sedežu pripravljavca v vseh fazah njegove priprave in
veljavnosti (24. člen). Tako se sedaj postavlja lahko tudi vprašanje, kateri del strokovnih podlag
je njihov neogiben del, kateri to ni ali je celo morda celo odvečen.

STROKOVNE PODLAGE KOT JIH DOLOČA ZAKONODAJA
Vprašanje vsebinske opredelitve strokovnih podlag je še toliko pomembnejše, ker tako sam
Zakon o urejanju prostora (2002), kot drugi podzakonski predpisi, ki so sledili njegovemu
sprejemu, dokaj ekstenzivno naštevajo vsebino strokovnih podlag na način, ki morda ni povsem

konsistenten z vlogo, ki jo strokovne podlage imajo pri pripravi prostorskih aktov.

Strokovnih podlage vključujejo dve posebni vsebinski poglavji: analize in strokovne rešitve.
Slednje se označujejo tudi kot variantne rešitve. Analize so lahko namenjene odkrivanju zelo
različnih vsebin: predpisov, zakonskih omejitev, razvojnih usmeritev, razvojnih teženj,

problemov v prostoru, razvojnih potreb, javnih in zasebnih pobud, lastnosti in zmogljivosti
prostora ter razvojnih možnosti, ki pomenijo izključno razvojne vizije in varstvene predstave o

razvojnih možnostih. Označene so kot analize ranljivosti prostora. Kot osnova vsem tem

analizam naj bi bili tudi prostorski podatki oziroma geodetske podlage in statistični podatki,
toda tudi drugi različni viri informacij o načrtovanem prostoru in okolju.1

Glede na izhodiščni problem razmejitve med strokovnim delom pri pripravljanju nekega

prostorskega akta in pravicami prebivalcev nekega prostora, da izrazijo lastne poglede na
prostorske ureditve, je vprašljivo uvrščanje strokovnih ali variantnih rešitev v sklop strokovnih

osnov. Gre tu res za enake vrste strokovnega dela kot pri analizah? Glede na pravzaprav

nestrukturirano naštevanje analiz se lahko postavi tudi vprašanje o tem, ali gre pri analizah

1 Zakon o urejanju prostora (2002) uvršča v strokovne podlage domala vse sestavine nekega prostorskega akta, od samih rešitev do geodetskih
podlag in statističnih podatkov, to je osnovnih podatkov o prostoru. V sklop strokovnih podlag sodijo vnaprejšnje omejitve oziroma določilnice
poseganja v prostor. V Zakonu so opredeljene kot predpisi, pogoji in usmeritve za razvoj iz različnih zakonskih virov, lahko tudi nekih drugih

strokovnih podlag. Pomemben del strokovnih podlag naj bi bil različne analize. Zakon jih deli v dve vrsti, v tiste, ki dajejo spoznanja o lastnostih
in zmogljivostih prostora, in v analize razvojnih možnosti. Vsi pravilniki, ki so sledili Zakonu o urejanju prostora (2002), povzemajo osnovno
vsebinsko zgradbo strokovnih osnov z edino razliko, da je ta vsebina podrobneje členjena.

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlag (2004) dopolnjuje

samo še nabor analiz. Dodaja analize problemov, trendov in potreb, kar pa je pravzaprav mogoče imeti samo za podrobnejšo členitev tega, kar je
že zapisano v Zakonu o urejanju prostora.

Podobno velja za navedbe v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njegovih strokovnih
podlag (2004). Po njem naj bi strokovne podlage imela dva dela, analize in strokovne rešitve. Slednje se navajajo tudi kot variantne rešitve, to se
zdi pomembno poudariti. Pri naštevanju analiz je ta predpis zelo podroben in vključuje tako stanje v fizičnem in družbenem prostoru, razvojne

trende, probleme in potrebe oziroma razvojne pobude javnega in zasebnega sektorja in nazadnje analize razvojnih možnosti, ki, predstavljene
podrobneje, vključujejo tudi analizo ranljivosti prostora. Predpis podrobneje določa tudi strokovne podlage nosilcev razvoja, ki so po svoji
strukturi enake strokovnim osnovam pripravljavca strategije prostorskega razvoja občine: analiza stanja in teženj, razvojne potrebe, pogoji in

omejitve za razvoj ter predlogi strokovnih rešitev. Ob vsem tem predpis še podrobneje prikazuje strokovne podlage za urbanistično in krajinsko
zasnovo, vendar bi tudi tu lahko njihovo vsebino povzeli v: vrsto analiz stanja, teženj, problemov in potreb ter variantne rešitve.
Podobno velja tudi za Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih
strokovnih podlag (2004) in za Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (2004).
Oba ta dva dokumenta sta manj podrobna v prikazu strokovnih podlag, ker se opirata na strokovne podlage, ki jih določa Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (2004).

Ob navedenih pravilnikih so strokovne podlage predstavljene tudi v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih

lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (2004).
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fizičnega in družbenega okolja za enake vrste analiz. Ali je na primer analize predpisov,
usmeritev, potreb in zakonskih omejitev smiselno uvrščati v sklop prostorskih analiz, kot so na
primer geodetske osnove, analize reliefa, rabe prostora, bilance površin?

PRAKSA PRIPRAVLJANJA STROKOVNIH PODLAG
Sodelavci Urada za prostorsko planiranje so v letu 2002 izvedli dragoceno raziskavo o tem, kako
slovenski načrtovalci pripravljajo strokovne podlage. To je ena redkih raziskav slovenske

načrtovalske prakse in si že samo zaradi tega zasluži posebno pozornost (Strokovne podlage na
področju usmerjanja poselitve, 2003). Pomanjkljivost te raziskave, da obravnava samo dobre
primere strokovnih osnov, niti ni moteča, ker se tudi tako iz nje razkrivajo težave, ki jih ima

slovenska načrtovalska praksa s pripravo strokovnih osnov. Za razpravo o strokovnih podlagah

tudi ni moteče, da raziskava obravnava samo strokovne podlage na področju poselitve, kar
pomeni, da v raziskavo niso bili vključeni prostorski akti s področja infrastrukture, krajine in
različnih sektorjev.

Splošna ugotovitev raziskave bi lahko bila, da si slovenski prostorski načrtovalci pod imenom
strokovne podlage predstavljajo sorazmerno različna strokovna opravila. Zato so tudi rezultati

teh opravil zelo različne sestavine strokovnih podlag. Avtorji študije so strokovne podlage
razdelili v tri sklope. Ti niso čisto konsistentni s tem, kar zakonodaja opredeljuje za strokovne

podlage. Kot strokovne podlage opredeljujejo: (a) konkretne strokovne rešitve, (b) metodološke
pristope in (c) organizacijske priprave in postopke sprejemanja prostorskih aktov.

Pri vseh obravnavanih primerih so kot strokovne podlage opredeljene konkretne strokovne

rešitve. Vendar je kar nekaj zanimivih primerov, ko strokovne podlage vključujejo tudi druga

strokovna opravila, na primer primerjanje posameznih strokovnih rešitev, lokacijskih opredelitev

ali razvojnih scenarijev, analizo razvojnih možnosti oz. privlačnost, ranljivost in ustreznost
prostora, analize stanja in danosti sploh, ki lahko vključujejo terenski ogled, tudi tipološke

opredelitve prostorskega značaja ipd.

Druga ugotovitev je, da strokovne podlage, ki so bile predmet analize, vključujejo le posamezna
opravila ali le posamezne dokumente ali imajo znatno skrčen obseg opravil ali dokumentov iz

vsebinskega nabora, kot ga opredeljujejo Zakon o urejanju prostora in njemu sledeči pravilniki
za pripravo prostorskih dokumentov. Strokovnih podlag, ki bi celovito zaokrožila vsebinski
nabor, kot ga predstavlja slovenska prostorska zakonodaja, pravzaprav ni. Tu je treba dodati, da

so analizirani prostorski akti nastajali v letu 2002, ko je bil Zakon o urejanju prostora (2002) še
v obravnavi2 in ko so bili podzakonski dokumenti šele v zasnovi.3
Tretja ugotovitev je, da je značaj strokovnih podlag v veliki meri opredeljen s strokovno
naravnanostjo pripravljavcev prostorskega akta oziroma z njihovim gledanjem na pripravo
prostorskega akta. Zato se kot strokovne podlage lahko opredeljujejo zgolj preslikave prostora v

nek kartografski medij ali beleženje stanja v prostoru, ponekod analize razvojnih možnosti, tudi
opredelitev varstvenih pogledov na prostor. Kot strokovne podlage se opredeljujejo lahko
povsem drugačni pristopi k oblikovanju strokovnih podlag, ki pomenijo, kot so že avtorji študije

ugotovili, prej metodološke in organizacijske posebnosti priprave prostorskega akta, in ki, če
dosledno sledimo definiciji strokovnih podlag v zakonskih določilih, ne sodijo v strokovne

podlage. Medsebojno primerjanje variantnih strokovnih rešitev, tudi alternativnih lokacij ali
razvojnih scenarijev ni v naboru sestavin strokovnih podlag. Prav tako ni v tem naboru
urbanistične delavnic. Med analiziranimi primeri sta dve delavnici.
2

Zakon o urejanju prostora je Državni zbor sprejel šele 27. 11. 2002 (Uradni list RS, št. 110/02)

3

Vsi v besedilu omenjeni pravilniki so bili sprejeti leta 2004.
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Tehtanje variantnih rešitev je nekaj, kar je doslej v slovenski praksi imelo posebno mesto in
kaže, da ga bo še naprej imelo, vsaj v primerih, ko bodo merila za tehtanje okoljevarstvena. V

duhu Evropski direktivi 2001/42/EC, ki uvaja posebne presoje nekaterih planov in programov, bi
sicer tako tehtanje moralo biti del strokovnih podlag, ki spremljajo prostorski akt.4 Kot rečeno
pa v Sloveniji ostajajo prizadevanja, da se skrb za okolja izloči iz prostorskega načrtovanja, če
prav razumemo določila Zakona o varstvu okolja (2004), zelo trdovratna.
Urbanistična delavnica je v resnici lahko most k vključevanju javnosti in zato ne neogibno del
strokovnih podlag. V gradivu sta predstavljena dva primera delavnic. V enem primeru so bili
udeleženci urbanistične delavnice ozko opredeljeni strokovnjaki, posamezniki ali skupine

urbanistov, v drugem primeru je šlo za delavnico z vključevanjem prizadetih javnosti. Medtem

ko je v prvem primeru šlo samo za to, da se v iskanje strokovnih rešitev vključi širši strokovni
krog, rezultati delavnice so ostali v okviru strokovnih podlag, pa je v drugem primeru šlo za bolj

kompleksno zastavljen postopek priprave prostorsko ureditvenega predloga s pomočjo ljudi zelo
različnega strokovnega profila in laične javnosti. Take vrste delavnic in njihove rezultate bi zato

težko preprosto uvrstili v strokovne podlage, čeprav je poročilo, s katero se pokažejo rezultati

takih delavnic, nedvomno lahko zelo pomemben del dokumentacije, ki jih priložimo

prostorskemu aktu. Zlasti druga od dveh delavnic je izredno pomemben primer nekega
metodološkega prijema, ki je na žalost izpadel iz zakonskih določil, čeprav bi ga kazalo ne nek

način uzakoniti.

VSEBINA STROKOVNIH PODLAG ČLENJENA V SMISELNE SKLOPE
Analizirani primeri iz slovenske prostorsko načrtovalne prakse in njihova analiza kažejo, da je
vendarle neogibno vnesti neko ureditev vsebin, ki jih po zakonodajnih opredelitvah imamo za
strokovne podlage.

1. Strokovne ali variantne rešitve so sicer lahko del strokovnih podlag. Vendar je pri tem temeljni

problem, da so one hkrati lahko tudi končni rezultat načrtovanja. Problem čiste strokovnosti
prostorsko ureditvenih predlogov je povezan z načinom načrtovanja. Za tiste načrtovalne naloge,

pri katerih so rešitve lahko avtorske, kjer posamezen strokovnjak lahko opredeli vse ključne
vidike neke rešitve, je izključno strokovno snovanje rešitve smiselno. In take rešitve so res

rezultat strokovnega dela. V primerih, ko je rešitev v večji meri odvisna od različnosti družbenih
interesov, rešitev ne moremo označiti za izključno strokovno podlago. Strokovnjakova naloga je

sicer, da pripravi rešitev. Vendar mora v vsakem primeru v postopek priprave rešitve neposredno
ali posredno vključiti in konzultirati različne družbene interese z namenom, da v rešitvi doseže

njihovo uskladitev. Vsaj na načelni ravni nek predlog prostorske ureditve ni strokovna podlaga.
Pot do uskladitve interesov vodi seveda preko variantnih rešitev ali preko vključevanja laičnih

javnosti neposredno v snovanje rešitev.

2. V strokovne osnove sodijo variantne rešitve, ki pomenijo različne možne uskladitve različnih

družbenih interesov. Razlikovanje med strokovno rešitvijo in med variantnimi rešitvami ni dovolj

jasno predstavljen v zakonskih določilih. Zato je tudi nejasen pomen presojanja rešitev. V resnici

je presojanje smiselno samo v primeru, ko so rešitve strokovno bolj ali manj enakovredne,

pomenijo pa lahko za posamezen družbeni interes bolj ali manj ugodne kompromise. Presojanje

ima v tem primeru namen osvetliti tak kompromis in eksplicirati pozitivne in negativne strani
posamezne rešitve. Prikaz takih pozitivnih ali negativnih strani pomeni presojanje variantnih
rešitev in nedvomno sodi v strokovne podlage prostorskega akta, in to ne glede na to, da
4Člen

2. Definicije: (c) 'okoljsko poročilo' je treba razumeti kot del dokumentacije plana ali pograma, ki vsebuje informacije zahtevane s 5. členov

in Dodatkom I. (Direktiva 2001/42/EC, 2001)
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slovenska okoljska zakonodaja vsaj za področje okoljevarstvenih meril tako presojanje izloča iz
domene prostorskega načrtovanja.
3. Urbanistična delavnica, na kateri sodelujejo strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja,
je seveda zgolj oblika priprave variantnih rešitev, podobno kot je tak postopek tudi natečaj. V
resnici gre bolj ali manj za variante intuitivnega 'avtorskega' pristopa, le da k pripravi prostorsko
ureditvenih rešitev pritegnemo večje število 'avtorjev'.
4. Primer delavnice, v katero je bila pritegnjena laična javnost, odpira drugačen pogled na
pripravo prostorsko ureditvenih rešitev. Namesto sorazmerno pasivne vloge laičnih javnosti pri

izbiri med variantnimi rešitvami, je v tem primeru njihova vloga aktivna. V rešitvah naj bi različni
družbeni interesi že bili usklajeni. Toda take delavnice imajo tudi slabe strani. Izvajajo se

običajno v ožjem krogu bolj zainteresiranih družbenih skupin, ki za sodelovanje pri pripravi
prostorskega akta kažejo interes, bodisi zaradi uveljavljanja posebnih interesov, zaradi želje po
vplivanju na prostorsko ureditev, zaradi večjega znanja, ustrezne strokovne izobrazbe itd. Take

delavnice prav zaradi svoje nereprezentativnosti nujno terjajo vključevanje širšega nabora

družbenih interesov in so zato tudi neogibno vezane na predhodne analize, predvsem
javnomnenjske. Te so lahko podlaga za bolj strukturirano obravnavanje javnosti. Predvsem je
treba že pred snovanjem rešitev prepoznati različne družbene interese in v skladu z njimi sploh

usmeriti iskanje rešitev, tudi takrat, in še zlasti takrat, ko je javnost vključena v snovanje rešitev
v okviru delavnic ali kakega drugega podobnega orodja. Očitno pa je, da je oznaka strokovna

podlaga za ta celoten problemski sklop morda preveč poenostavljajoča. Gre za preplet

strokovnega in laičnega. Če izraz strokovna podlaga pomaga zgolj ločiti strokovno načrtovalno
delo od administrativnega in upravnega, potem je taka vseobsežna opredelitev strokovne
podlage lahko tudi ustrezna.

5. Poseben problem je sklop analiz, kot ga prikazujejo zakonodajne opredelitve. Najbrž je tu še
največ različnih stvari pomešanih med sabo.

(a) Analize potreb, demografske študije, javnih in privatnih pobud, predpisov, pogojev in
usmeritev, nenazadnje tudi družbenih interesov in z njimi povezanih vrednostnih sistemov
sodijo v resnici v sklop izhodišč za neko načrtovanje. Tudi izraz analiza je tu morda manj
ustrezen. Pri teh opravilih gre v resnici za seznanjanje z zakonsko določenimi opredelitvami, za

beleženje vseh različnih določilnic nekega plana, za prepoznavanje interesov in vrednot v nekem
družbenem okolju. Gre v resnici za tista izhodišča načrtovanja, ki jih povzemamo v vrednote,

cilje, razvojne potrebe oziroma razvojni program. To je del tistega, kar je včasih obsegal izraz
'družbeno planiranje'. Ali so to zares strokovne podlage? Odgovor je lahko pozitiven, če
upoštevamo, da priprava razvojnega programa vključuje vrsto opravil za opredeljevanje

družbenih interesov, vrednot, stališč in pomeni lahko to zahtevno strokovno delo, ki vključuje
javnomnenjske ankete, pregledovanje javnih glasil in druge oblike družboslovnega raziskovanja.

V resnici pa je tej obliki analiz treba dati posebno mesto. Tu gre vendarle za samostojen sklop

načrtovanja, ki se sklene z opredelitvijo razvojnega programa. Čeprav velikokrat nagibamo k
temu, da bi pokazali, kako je razvojni program odvisen od prostora, pa to vsaj na neki načelni

ravni ni res. Program mora biti izraz razvojnih potreb. Če so te zares nujne, potem jih bomo v
prostoru uresničili, ne glede na fizične, in tudi družbeno prostorske omejitve. Preverjanje

uresničljivosti potreb v prostoru vsaj na načelni ravni ni smiselno. Po drugi strani pa nujnosti
potreb ne more določati samo strokovna presoja. Neogibno je zato pripravo programa izpeljati
na način prepletanja in komunikacij med strokovno in laično javnostjo, kar terja poseben

načrtovalni postopek.5

5

Zato je mogoče zagovarjati tudi posebno obliko presojanja razvojnih programov, ki niso prostorska. Tudi zato se lahko izkaže upoštevanje

določil evropske direktive 2001/42/EC pri presojanju razvojnih programov za zelo težavno.
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(b) Drugi sklop analiz zadeva prepoznavanje prostora, kakršen je, njegovega stanja in njegovih
zakonitosti. To vključuje tudi prepoznavanje teženj, trendov oziroma procesov, ki v prostoru
potekajo. Izraz analiza je v tem primeru pravi. Stanje, sedanje ali preteklo, analiziramo z
namenom, da odkrijemo v njem pravilnosti, zakonitosti.
(c) Na osnovi prepoznanih zakonitosti, procesov in teženj je mogoče simulirati dogajanje v
prihodnosti. Na določen način tudi v tem primeru izraz analiza morda ni najbolj ustrezen.

Razumljivo

je,

da

vsako

napovedovanje

prihodnjih

dogajanj

daje

informacije,

katerih

verodostojnosti v sedanjosti ni mogoče preveriti. Vendar je še tako nezanesljiv poskus videti v

prihodnost boljši kot nikakršen. In zato so take analize lahko zanimive za presojanja ustreznosti
prostorskih aktov. V ta sklop sodijo analize, ki so lahko podlaga za presojo 'vplivov nekega

posega na regionalni in prostorski razvoj', kot je to opredeljeno v primerjalni študiji, ki jo je v
načrtovalno prakso uvedel Urad za prostorsko planiranje RS.
(d) Ključnega pomena so analize razvojnih možnosti. Gre za širši sklop vrednotenj prostora, pri
katerih preverjamo možnost uresničevanja različnih ciljev načrtovanja v prostoru. Sem sodijo
presoje privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora. Pri tem je vsaka od teh skupin presoj

lahko členjena glede na posamezne cilje načrtovanja, razvojnega in varovalnega.

STROKOVNE PODLAGE KOT PODPORA POSTOPKU NAČRTOVANJA
V sliki 1 je predstavljen postopek načrtovanja, ki vključuje njegove različne možne oblike, hkrati

pa daje tudi osnovo za preglednejšo obliko členitve strokovnih podlag.

Slika 1 Načrtovalni postopek in strokovne podlage
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Predpostavljamo, da sta možni dve skrajni obliki priprave nekega prostorskega akta:
(a) v celoti 'na pamet', intuitivno, 'klasično' planiranje, ki ga J. Lyle (1985) opisuje kot 'a

somewhat magical leap of intuition' (s. 126) – v glavnem nekakšen čudodelni preskok, ki
ga zmore človekova moč intuicije, v sliki 1 je zato pripravljavec plana prikazan kot
čarovnik, in

(b) racionalno načrtovanje, ki gradi prostorski planski akt korak za korakom in opirajoč

se na specifično informacijsko strukturo; ta je specifična za vsak korak.
Informacijska struktura št. 1

Očitno je, da sta iz zgoraj navedenih možnih sestavin strokovnih podlag vedno potrebni vsaj dve
informaciji:

razvojni program s cilji in interesi/vrednotami
strokovne rešitve – predlog za uresničitev neke prostorske ureditve.
Med tema dvema informacijskima strukturama je lahko zgolj načrtovalec, strokovnjak. Ta

sprejme

razvojni

program

iz

nekega

predhodnega

postopka,

na

primer

razvojnega

programiranja. Od sebe ne da druge strokovne podlage kot samo rešitev ali variantne rešitve. V
sliki 1 je pot nastanka strokovne rešitve prikazana z debelo črno črtkano črto in številko 1.
Strokovne podlage št. 2
Vsaj v neki najbolj rudimentarni obliki je potrebna tudi tretja sestavina strokovnih podlag, to je

opis ali preslikava fizične realnosti v nek medij, na katerem pripravimo rešitev ali variantne
rešitve. Potrebno je imeti neko geodetsko ali kartografsko osnovo. V Sliki 1 je pot nastanka

strokovne rešitve prikazana z modro barvo in s številko 2. Preslikava prostora v nek medij je
lahko veliko obsežnejša. Ta del strokovnih osnov običajno imenujemo podatkovna osnova, zlasti
še, če je medij, v katerega prostor preslikamo, digitalni zapis. Podatkovna osnova lahko
vključuje zelo obsežen nabor podatkov. Običajno so to tematske karte, ki prikazujejo

posamezen segment, lahko rečemo tudi podatkovno plast, prostora.

Od tu naprej so strokovne podlage lahko različno obsežne. Lahko vključujejo vse nakazane poti,
lahko samo nekatere. Niti ni neogibno, da postopek oblikovanja strokovnih podlag poteka po
zaporedju, kakršno je nakazano v Sliki 1.
Strokovne podlage št. 3
Nakazana pot z rdečo barvo in številko 3 je bolj ali manj redko prikazana v strokovnih podlagah.
Študija primerov dobre prakse, ki je obravnavana zgoraj (Strokovne podlage, 2003), kih ni

odkrila pri nobenem od obravnavanih primerov. Pomeni v resnici raziskovanje prostora. Običajno
raziskovanja prostora potekajo zunaj samega postopka načrtovanja. Teorije gradi znanost, na

področju urejanja prostora je to večinoma geografija. Pač pa so za samo načrtovanje lahko
pomembne tako imenovane lokalno veljavne teorije, ki omogočajo graditi v kasnejših korakih

ustrezne in predvsem lokalnim razmeram bolj prilagojene modele. Oblikovanje lokalno veljavnih

teorij je predvsem iz praktičnih razlogov enostavnejšega obdelovanja velike količine informacij
vezano na uporabo geografskih informacijskih sistemov. Postaja vse bolj pomembno tudi kot
neogibno dokazovanje ustreznosti modelov za vrednotenje prostora.
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Strokovne podlage št. 4
Pot številka 4 je v sliki 1 označena z vijolično barvo. V tem primeru gre za simulacije

prihodnjega dogajanja, kakšno bi bilo, če ne bi z načrtovanjem prostora zavestno spreminjali

spontanega toka dogodkov. Take napovedi so lahko izredno koristna informacija. Vendar tudi to
ni sestavina strokovnih podlag, ki bi jo pogosto srečali v slovenski praksi. Glede na to, kako so

se izdelovale napovedi vplivov na regionalni in urbani razvoj v okviru primerjalnih študij, bi

lahko celo trdili, da se v naši načrtovalni praksi ne delajo. Vsekakor to niso neogibna sestavina
strokovnih podlag. So pa koristna.
Strokovne podlage št. 5
Vrednotenja prostora se kažejo kot samostojno izvedena vrednotenja, ki preslikajo nek poseben
družbeni interes v prostor. Običajno jih pripravljavec plana pridobi od sektorjev, ki taka

vrednotenja izvajajo po lastnih predstavah o nujnosti varovanja ali sploh zasedanja prostora, na
primer kategorizacije zemljišč za potrebe kmetijstva, kategorizacije vodotokov, kategorizacije

biotopov. Taka vrednotenja lahko izvede tudi sam. Pot, po kateri tako vrednotenje poteka, je v
sliki 1 označeno s številko 5 in z bleščečo zeleno barvo. Vrednotenja posameznih kakovosti

prostora so lahko pomembna zaradi preverjanja zanesljivosti vrednotenj, ki jih pripravijo

posamezni nosilci urejanja prostora. V slovenski praksi prostorskega načrtovanja se sektorska
vrednotenja sprejemajo neposredno najbrž zaradi sistema, ki samodejno daje prioritete

sektorskim opredelitvam. Vsa sektorska zakonodaja je pravzaprav naravnava v to smer. Običajno

gredo nosilci urejanja prostora pri opredelitvah svojih interesov še korak naprej in bolj
neposredno opredeljujejo interes do prostora z območji neposrednega varstva. Takega varstva
pa je vse več. Kot že rečeno skuša Zakon o urejanju prostora (2002) to spremeniti. Ali bo to
uspelo, pa bo pokazala praksa prostorskega načrtovanja v prihodnje.
Strokovne podlage št. 6
Analize razvojnih možnosti v prostoru so osrednja sestavina strokovne podlage. Pot, po kateri

pripravljavec plana pripravi to sestavino strokovnih podlag, je označena s številko 6 in morsko
zeleno barvo. Te analize, ki jih izvajamo z modeli privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora

za posamezne dejavnosti, so osnova za usklajevanje razvojnih in varovalnih zahtev, so tudi
osnova za medsektorska usklajevanje. Z njimi raziskujemo možnosti, da posamezne družbene

interese s prostorskim aktom uresničimo na najboljši možni način, to je, ob največjem možnem
spoštovanju drugih družbenih interesov. Z novim Zakonom o urejanju prostora (2002) postajajo

te analize obvezna sestavina strokovnih podlag, predvsem zaradi nujnosti usklajevanja razvojnih

in varovalnih interesov ter zaradi usklajevanja smernic nosilcev urejanja prostora. Posebna
oblika, ki je z Zakonom o urejanju prostora (2002) postala obvezna, so analize ranljivosti
prostora. Z modeli ranljivosti tudi najlaže pokažemo razliko med strokovnimi podlagami št. 5 in

št. 6. Vrednotenje neke naravovarstvene kakovosti samo po sebi ne vključuje oblike oziroma
načina, kako nek poseg sploh lahko prizadene tako kakovost. Od oblike posega je namreč
odvisna škoda, ki na neki naravovarstveni kakovosti nastane. Zato vrednotenje kakovosti samo
po sebi še ne omogoča presoje o sprejemljivosti posega.
Strokovne podlage št. 7
Prvi korak sinteze v racionalnem postopku načrtovanja je že usklajevanje različnih interesov, na

primer oblikovanje modelov ustreznosti prostora za posamezne dejavnosti. Prikazi ustreznosti

prostora so nekakšne delne strokovne rešitve, ki se neogibno oblikujejo kot variantne, vendar še
vedno kot delne rešitve. Večinoma imamo v tem koraku preplet intuitivnega in racionalnega
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pristopa k načrtovalni sintezi. Tudi primeri dobre prakse (Strokovne podlage, 2003) kažejo, da bi
veliko vsebin strokovnih podlag lahko uvrstili sem. Študije različnih ureditvenih vzorcev,

obravnava ureditve posameznih sestavin plana, kot so zasnova povezovanj, zasnova prometa,

zasnova industrije, stanovanj, centralnih dejavnosti, nasploh poselitvenega vzorca, zasnova
zelenih in rekreacijskih površin, vse to so delne rešitve. V slovenski praksi, ki jo lahko prebiramo

iz priloženih zemljevidov v študiji dobre slovenske načrtovalne prakse (Strokovne podlage,
2002), gre večinoma sicer za delne in zares samo strokovne rešitve, pred katerimi ni prav veliko

racionalnih opravil in tako žal ostajajo v strokovnih podlagah edina dokumentacija. Posamezni

koraki načrtovalne sinteze lahko vključujejo dodatna merila za pripravo prostorske zasnove:
prioritete za zasedanje prostora, medsebojne odvisnosti med dejavnostmi,6 polifunkcionalnosti,
oblikovanja, strukturnih značilnosti in morfoloških kvalitet prostora itd.

Strokovne podlage št 8
Povsem racionalno izdelovanje prostorskega akta si težko predstavljamo. Pot do posamezne
delne rešitve je izvedljiva tudi po racionalni in samodejni poti, toda to je prej izjema kot pravilo.

Tu se sedaj povrnemo k vsebinam strokovnih podlag, ki so lahko tudi poročila o posebnih

postopkih priprave rešitev, to je natečajev, ekspertnih delavnic ali delavnic z vključevanjem
laičnih javnosti. V ta sklop pa sodijo tudi preverjanja stopnje sprejemljivosti posameznih
variantnih rešitev. Navsezadnje so taka preverjanja lahko vsebine posamezne od navedenih oblik

priprave variantnih rešitev. Natečaj vključuje tudi izbor najboljše rešitve. Presojanje opravlja

natečajna žirija. V primeru, da je ekspertna delavnica vodena kot 'viharjenje možganov', in to je
gotovo tudi pričakovan način vodenja takih delavnic, je presojanje rešitev implicirano v sami

tehniki njenega vodenja. Delavnice, ki pomenijo participacijo državljanov pri pripravi rešitev, so

veliko bolj razvejane po svojem dometu, značilnostih in tudi načinu vodenje in organiziranja.

Zato jih tu težko obravnavamo kot enotno obliko in predvsem ne vse kot način oblikovanja
rešitev.7

SKLEP
Gornja razprava ni bila namenjena dokazovanju, kakšne naj bodo strokovne podlage. Te so pač

odvisne od planerjevega pristopa, obsega intuitivnega ali 'klasičnega' dela, za katerega se odloči.
Nikakor ni mogoče trditi, da so bolj obsežne strokovne osnove hkrati garancija za kakovostnejše

delo. Še vedno ostaja odločilna planerjeva intuicija, tudi izkušnje. Toda 'klsičen' način pač terja
tudi 'vernika', ki verjame, da je to, kar mu ponuja planer, dobro. Za skeptike so dobre strokovne

podlage nujna sestavina prostorskega akta. In tu se potem odpre vprašanje, kaj vse sodi v
strokovne podlage. Razumljivo je, da je obseg strokovnih podlag odvisen od racionalnih
korakov, ki jih planer 'prehodi'. Strokovne podlage so zato vendarle pomembna garancija za
kakovostno delo, za zagotavljanje kakovosti prostorskega akta.
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STANJE IN TEŽNJE V PROSTORU KOT NEPOSREDNA PODLAGA
ZA NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU

Podrobnejša metodološka in vsebinska členitev naslova odpira nekatera temeljna vprašanja
oziroma ponuja številne strokovne izzive. Na nekatere izmed teh bi želeli še prav posebej

opozoriti. Nanašajo pa se predvsem na sam predmet tako imenovanih strokovnih podlag in sam
predmet načrtovanja razvoja v prostoru.
Predpisana vsebina analize izvajanja strategije prostorskega razvoja ter drugih prostorskih aktov
zahteva oblikovanje tistih kazalcev, ki bodo omogočali prikazovanje stopnje skladnosti in

usklajenosti gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru. Razumeti je, da bi

morala biti opravljena analiza zagotavljanja usklajenosti razvojnih aktov na ravni države s
Strategijo in analizo usklajenosti strategije z varstvenimi zahtevami.

Analiza stanja in teženj v prostoru je namenjena spremljanju prostorskega razvoja, le-ta pa je

opredeljen s poglavitnimi dejavniki prostorskega razvoja, razvojem omrežja mest in drugih
naselij, infrastrukturno opremljenostjo prostora, socioekonomsko sestavo podeželja, krajino,

ogroženimi območji in območji z omejitvami v prostorskem razvoju in rabi tal, ter delovanjem
prostorskega načrtovanja. Zaradi tega bi morala sama analiza stanja vsebovati predvsem:
opis stanja oziroma razmer v določenem letu (prerez stanja za določeno leto) izhodiščno
leto analize;
vzroki za stanje in obstoječe posledice takega stanja (pozitivne in negativne, problemi,
nerešena vprašanja);
predvidene posledice nadaljevanja teženj, ki so privedla do obstoječega stanja (pozitivne
in negativne);
oceno stanja z opredelitvijo prostorskih problemov.
Pri tem se soočamo z metodološkimi in vsebinskimi ter čisto praktičnimi problemi glede nabora

in izbora tistih kazalcev, ki bodo omogočali prikazovanje stopnje skladnosti in usklajenosti
gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Posebni kazalci bi morali biti oblikovani za

spoznavanje ali se zagotavljajo prostorske možnosti za doseganje kakovostnega in humanega
razvoja mest, naselij in podeželja kot povezanega sistema poselitve, infrastrukturnega omrežja

in krajine oziroma prostorske možnosti za ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter
ustrezen razvoj v varovanih območjih ter trajnostna raba naravnih dobrin ter varovanje in

izboljšanje drugih kakovosti naravne in kulturne krajine. Nič manj zahtevni niso kazalci za opis
stanja ali ocene stanja na področju krepitve prepoznavnih prednosti slovenskega prostora. In ne

nazadnje bi morali biti oblikovani tudi kazalci, ki bodo kazali na to ali načrtovanje prostorskega
razvoja upošteva območja, ki so ogrožena zaradi naravnih ali drugih nesreč ter na zagotavljanje

obrambnih potreb države.
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Ob tem ostaja v celoti odprto vprašanje ali lahko to zadnjo »oceno« pripravijo oziroma oblikuje v
obliki predloga tudi sektor. Tu naletimo tudi na vprašanje o samem konceptu poročila, ki ga

sicer pripravi minister odgovoren za prostorski razvoj, pri njegovem nastanku pa lahko ali
morajo sodelovati tudi drugi sektorji. Ne glede na to, kakšen je položaj prostorskega planiranja,

vsekakor zadeva tudi odgovornost drugih sektorjev. Gordijski vozel vsebinskih razmerij med
prostorskim planiranjem in različnimi sektorji (ne glede na to ali imajo sektorji vodilno vlogo, ali

pa je poročilo rezultat integrativnega dela) ostaja nerešen. Kompromis bi lahko pomenil, da
sektorji vendarle sodelujejo pri pripravi poročila, vendar pa seveda na podlagi jasno opredeljenih

zahtevanih vsebin in oblik.

Analiza stanja in teženj v prostoru je neposredna podlaga za načrtovanje prostorskega razvoja,

vprašanje pa je, katere in kakšne analize potrebujemo, da bi lahko opredelili stanje in težnje v
prostoru, ki bodo neposredna podlaga za načrtovanje prostorskega razvoja? Razvoj je vsekakor

nekaj kar načrtujemo tudi s prostorom, vprašanje pa je, kaj je predmet načrtovanja prostorskega

razvoja: prostorsko razporejanje dejavnosti, raba zemljišč, prostorski vidiki gospodarskega in

socialnega razvoja itd. Ali planiramo razvoj v prostoru ali s prostorom? Ali planiramo fizično

stvarnost oziroma snovni svet in zato potrebujemo analizo fizične stvarnosti, in sicer take kot je

ali take kot jo zaznavamo, vidimo, doživljamo, izkušamo in razumemo. Ali načrtujemo ves

razvoj v prostoru?
Temeljno vprašanje je seveda, koliko analiz potrebujemo, da lahko opredelimo stanje in težnje v
prostoru? Ali potrebujemo vse analize oziroma analize vsega kar je v prostoru, ali samo

najpomembnejše prostorske analize oziroma tiste, ki dajejo neposredno podlago za načrtovanje
prostorskega razvoja? Na katera stanja in težnje v prostoru moramo biti pozorni oziroma na
katera stanja in težnje v prostoru moramo usmeriti našo pozornost?

Osrednji predmet prostorskega planiranja je izrazito prostorski. Prostor kot fizična stvarnost je

materialni predmet planiranja. Pojem prostor uporabljamo v njenem najširšem pomenu, saj ni

omejen samo na trodimenzionalno geometrijo, marveč se nanaša tudi na ekonomski ali

psihološki in zaznavni prostor. Prostor je najpogosteje izražen v obliki zemeljskega površja. Ne

pomeni prostora v smislu zunanjega prostora (vesolja) niti prostora v smislu urejenih stvari v
vrsti. Odločanje o »posegih v prostor« pa je formalni predmet planiranja. Končni namen

planiranja je seveda v vplivanju na spremembe materialnega predmeta - prostora. Ne glede na
to, kako je lahko stvarni prostor popačen zaradi ekonomskih ali psiholoških dejavnikov mora biti

osrednji predmet zanimanja prostorskih planerjev proučevanje medsebojnih prostorskih
razmerij v stvarnem fizičnem prostoru. S prostorskega vidika je temeljnega pomena to, da ima

razvoj prostorsko komponento oziroma razsežnost. Poudarjanje pozornosti na formalni predmet

planiranja je temeljni korak pri planiranju. Predmet analize je prostorska stvarnost kot

prostorska struktura. Pri tem se moramo zavedati, da obstaja razlika med stvarno podobo in
videzom prostorske strukture, med vsakdanjim in znanstvenim pojmom prostorske stvarnosti.
Prostorsko planiranje se ukvarja torej z vprašanji prostorskega nameščanja razvoja, ne s

splošnim preprečevanjem tega razvoja, vendar ob spoznanju, da ima prostor omejene
sposobnosti za nameščanje razvoja kot rasti. Bilo bi zelo nevarno, če bi se prostorsko planiranje
ločilo oziroma odmaknilo od razvojnih interesov.
Obstajajo zelo različne prostorske razsežnosti v katerih se pojavlja razvoj: lokalna, regionalna,
nacionalna in globalna. Razvoj pa se dejansko odvija tam, kjer so ljudje, kjer ljudje živijo, se
učijo, igrajo in umrejo. Primarna skupnost, bodisi geografska ali organizacijska,

je v vasi, v

soseski, mestu, tovarni, uradu, šoli, župniji, športnem klubu, in v tej skupnosti se osebni in
družbeni razvoj najprej in najbolje medsebojno prežemata.
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Eden izmed temeljnih ciljev prostorskega razvoja je prispevati k izboljšanju prostorskih pogojev
življenja in bivanja. Vprašanje je seveda, kako meriti izboljšanje materialnih, fizičnih, prostorskih

pogojev življenja. Na individualni ravni ali ravni gospodinjstva lahko »boljše pogoje« do neke
mere jasno opredelimo. Na agregirani prostorski ravni pa je tako opredeljevanje zelo težavno.

Kako meriti izboljšanje materialnih, fizičnih, prostorskih pogojev življenja in bivanja? Kaj se
dogaja s kakovostjo bivanja, stanovanjskim fondom, preskrbo z družbeno infrastrukturo, javnim

prometom, preskrbo z vodo, itd.? Če se kakovost na enem izmed teh področij slabša, posebno
pa če se slabša kakovost na večini omenjenih področij, potem je verjetno neupravičeno, da bi to

označili za razvoj, pa čeprav bi se istočasno BDP na prebivalca podvojil.

Osnovni problem pri razpravah okoli enotnega agregiranega merila kakovosti razvoja se nanaša
na opredeljevanje teže posameznih spremenljivk, ki sestavljajo tako merilo. Ni jasnih dokazov,

zakaj naj bi vse spremenljivke imele enako težo. Prav tako je tudi pripisovanje posameznih tež
več ali manj samovoljno. Kakovost je brez dvoma stvar osebne in skupne presoje. Tako oceno pa
lahko podajo samo tisti, ki so najbolj neposredno prizadeti zaradi sprejetih odločitev.
Prostorski vidiki razvoja nas navajajo še na druga vprašanja, o tem kaj pomeni izboljšanje
(agregiranih) pogojev življenja in bivanja. Izboljšanje oziroma boljši pogoji pomenijo kakovostno
sodbo oziroma oceno. Boljši, izboljšani prostorski pogoji so sodbe, ki se nanašajo na
kakovostne prostorske spremembe pogojev življenja in bivanja. Vprašanje je seveda, kaj
pomenijo boljši oziroma izboljšani pogoji? Odgovor na to vprašanje postane racionalno
opravičljiv takrat, ko je v skladu vsaj s tremi pogoji, ki se nanašajo na:
popolne in točne informacije;
odprto razpravo, ki vključuje tiste, ki so neposredno prizadeti;
enakopraven proces sprejemanja odločitev.
Za opredeljevanje tega ali je do razvoja prišlo ali ne, je potrebna različnost meril na različnih

ravneh prostorskih agregacij. Da bi dosegli legitimno sodbo razvoja v njegovem praktičnem

smislu, moramo upoštevati odprt in vključujoč proces participacije prebivalstva. Sodbe ekspertov
ne morejo nadomestiti upoštevanja in odprtega premisleka prebivalstva.
Vsaka skupnost obstaja namreč v času in prostoru, in sicer s prostorom, ki:
sovpada z življenjskim prostorom;
obstaja na vseh ravneh;

je pomemben vir človekovega povezovanja in človekovih vezi, saj prispeva k splošni

blaginji in povezuje sedanjost s preteklostjo;

vpliva na etiko varovanja in skrbi za prebivalce in za okolje.
Razvoj so vse stvarne in potencialne možnosti, ki jih imajo na voljo prebivalci, da lahko uživajo
materialno in duhovno prosperiteto. Kakovostni prostorski razvoj je tisti, ki prispeva k

spremembam v obliki trajnega razvoja posameznika, skupnosti kot celote, njihove kulture in
njihovega okolja. Gre za proces, ki vodi v vedno večjo kompleksnost, bolj bogate povezave, višjo

pristojnost za doseganje in realizacijo fizičnih, družbenih, intelektualnih in emocionalnih
sposobnosti. Kakovost prostora je torej odprta dinamična struktura: dostopna (povezana),
decentralizirana, raznolika in prilagodljiva, za razliko od teženj po stabilnem prostoru.

Analiza mora upoštevati različnosti prostora, družbe, ekosistemov in kultur. Gre za pluralnost

različnih prostorov in ne za en vse-obsegajoči super prostor. Soočeni smo s sočasnim obstojem
splošnih značilnosti prostora in posameznih značilnosti krajev, ki so vidiki enega in istega

oziroma po človeku preoblikovanega zemeljskega površja kot celote. Pokrajine in regije so
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sistem urejene prostorske različnosti, kjer je prostor individualiziran kot enkraten prostor, na
podlagi vzajemnih razmerij in medsebojne povezanosti vseh njihovih sestavnih delov. Gre za
opredeljevanje prostora kot razmerja med lastnostmi in ne kot razmerja med substancami.

Pokrajine in regije so nastale z različnimi medsebojno delujočimi procesi, ki so vplivali na njihov

nastanek na različnih prostorskih ravneh in v različnih obdobjih. Ne gre torej za pokrajine, ki so
dane, po naravi ali zgodovini, za različne prostorske enote kot stvari, marveč za območja, ki so

nestabilni proizvod različnih pojavov in procesov, ki nastajajo na različnih prostorskih ravneh in
v različnih obdobjih. Zato jih moramo obravnavati kot individualne kraje, ne pa kot abstraktne
prostore.

Analize na regionalni in lokalni ravni so pomembne zaradi tega, ker ljudje živijo s prostorom.

Ljudje niso abstraktna kategorija dela, ki se gibljejo iz kraja v kraj oziroma v tista območja, ki
trenutno kažejo gospodarski razcvet. V načelu so sicer prebivalci lahko tako mobilni, kot jih

predvidevajo številni razvojni modeli. Vendar pa so ljudje socialna bitja, ki žive v družinah,
gospodinjstvih in skupnostih, ki so v medsebojnih odnosih s sosedi, sorodniki, prijatelji in

družinami. V določenem času se ljudje naselijo v določenih krajih in razvijejo določen vzorec
govora, navad, družbene prakse s katerimi se poistovetijo in se počutijo »doma«. Ljudje imajo

tudi lokalne in regionalne vezi, ki jih vežejo na določena območja, posebno velja to za starejše

skupine ljudi. Take skupine ljudi se nerade selijo, ko pa se, je to zelo boleč proces. Zato moramo

na prostorsko primerni ravni analizirati prevladujoče pogoje življenja in bivanja.

Pri pripravi prostorskih dokumentov opisujemo proces, ki poskuša združevati strokovno analizo

z različnimi oblikami planov. Proces opredeljevanja in nastajanja prostorskih dokumentov je na
splošno organiziran na različnih stopnjah, vsaka od njih pa opredeljuje določen tip ali določeno

sestavino prostorskega dokumenta. Različne stopnje in različni prostorski dokumenti kažejo na

postopne korake od splošne politike in strategij do planov, programov in projektov ter posebnih

meril. Proces poteka od usmeritev k načinom usmerjanja, od dolgoročnega h kratkoročnemu

oziroma od splošnega k posebnemu planiranju. Čeprav je strokovna analiza izrednega pomena
pri samem procesu priprave prostorskega dokumenta in pravzaprav nosi večino razlag za

nadaljnje postopke, pa sama analiza ne pomeni iskanja poti za prostorski razvoj. To je namreč
naloga samega prostorskega plana, in sicer najpogosteje v neki obliki preskoka od strokovnih
analiz na področje sintez in invencij za potrebe oblikovanja predlogov za rešitve.

Analiza stanja in teženj je del integracijskega procesa priprave prostorskih planov zato sledi

logiko opisa, razlag, vrednotenja, predlogov, implementacij in monitoringa. S tega vidika
prispeva analiza k prostorskemu planiranju na več načinov. Prvič, jasna slika o sedanjem stanju,
pogojih in prihodnjih težnjah pomaga pri opredeljevanju prostorskih vprašanj, ciljev in prioritet

med njimi. Drugič, dobra analiza sedanjih in prihodnjih pogojev oziroma razmer prispeva k

iskanju rešitev za razvojne probleme. Tretjič, dobra strokovna analitična podlaga pomaga pri

utemeljevanju in obrazložitvi ter pri izvajanju politik, strategij in planov. Na ta način prispeva k
uresničevanju treh temeljnih splošnih namenov prostorskega planiranja: je podlaga procesu

nastajanja politik, konceptov in strategij, planov, programov in projektov, pomaga pri njihovem

izvajanju ter daje temeljne informacije prebivalcem, lastnikom zemljišč, investitorjem in
planerjem. Analiza stanja in teženj je v planiranju na splošno namenjena:
razumevanju sedanjih razmer in pogojev znotraj katerih sprejemamo planske odločitve;
opredeljevanju prioritet odprtih vprašanj in njihovemu reševanju;
oblikovanju splošnih načel za nadaljnja razvojna prizadevanja.
Na področju analiz planiranje sledi trem stopnjam:
opisni stopnji celotnega območja vključno z opredeljevanjem prostorskih problemov;
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analitični stopnji raziskovanja temeljnih razvojnih teženj in njihovih predvidenih
posledic;
stopnji sintetiziranja spoznanj v prostorske koncepte kot podlage za zasnovo
prostorskega razvoja.
Analiza stanja in teženj opisuje prostorske razmere zaradi opredeljevanja oziroma spoznavanja
dejstev o prostoru, ključnih dejavnikov, pojavov in procesov ter teženj in opredeljevanja
prihodnjih pogojev.

Posebno teoretično, metodološko in vsebinsko področje predstavlja opredeljevanje ocene stanja,

dejstev, procesov in teženj prostorskega razvoja. Ocene o stanju in težnjah v prostorskemu
razvoju so namenjene vrednotenju obstoječih razmer in razvojnih teženj. Pomisleki o

ocenjevanju prostorskega razvoja obstajajo pravzaprav samo do takrat, dokler ne opredelimo
vloge oziroma pomena prostorskega razvoja, njegovega bistva in predmeta ter tudi samega

procesa prostorskega razvoja. Brez jasnih stališč do omenjenih vprašanj pomeni ocena stanja
več ali manj zgolj opis (ugotovitev, spoznanje) obstoječih dejstev, razmer in pogojev (opis

obstoječih značilnosti, stanja, položaja) brez kakršnega koli stališča (mnenja) o tem, zakaj so ti
pogoji oziroma razmere pomembne. Vrednostne sodbe in vrednote ne igrajo vloge dejstvenih

sodb ali dejstev v razlagah. Opredeljevanje ciljev npr. pomeni identifikacijo sedanjih in
prihodnjih problemov, opredeljevanje teženj v obliki namenov in ciljev ter opredeljevanje
strateških vprašanj in prioritet med njimi.

Analiza se nanaša na relevantne razmere in pogoje, zato se lahko nanaša seveda na številne in

različne oziroma vse možne analize, in sicer na vseh prostorskih ravneh: na državni, regionalni
in lokalni ravni oziroma poljudni prostorski ravni, in sicer na iskanje dejstev o prostoru ali
spoznanj o dejstvih, analizo problemov, pretresanje obstoječih razmer, oceno okolja, analizo

ustreznih pogojev ali informacijsko podlago, analizo rabe zemljišč itd. Zato je potrebno določiti

področja in območja analiz. Vedeti moramo, kakšen pojav moramo proučevati, katera vprašanja

si moramo zastavljati in, kakšna filozofska stališča morajo usmerjati naše raziskave. Analiza kot

taka potrebuje omejitve in samo konceptualna definicija lahko take omejitve tudi omogoča, saj

se prostorski koncepti nanašajo na prostorsko razporeditev, prostorsko integracijo, medsebojne
prostorske vplive in prostorske procese. Vse to pa se nanaša na ekosistem, katerega pomemben
sestavni del je človek.

Pri analizi je potrebno oblikovati jasna načela, izhodišča in cilje na

podlagi katerih je možno nedvoumno prepoznavati prostorske razmere in sprejemati ustrezne
odločitve za njihovo reševanje v skladu z dolgoročnimi cilji prostorskega razvoja.

Merila za opredelitev področja in območja prostorskih analiz se nanašajo predvsem na
relevantnost analiziranih vsebin. Vsebine analiz pa so relevantne glede na:

cilje, to pomeni, da se nanašajo na opazovanja, predpostavke, sklepe in dedukcije o
problemih, potrebah in ciljnih pogojih;

vzročne dejavnike, ki vplivajo na probleme, potrebe in ciljne pogoje;
učinkovitost ali izvedljivost možnih potencialnih rešitev.
V različnih stopnjah priprave prostorskih dokumentov imamo hkrati opravka z naslednjimi

temeljnimi vsebinami: z analizo stvarnih razmer, s prostorsko vizijo in koncepti in s
podrobnejšim opisom načinov za doseganje ciljev. Prostorski dokumenti morajo imeti torej vsaj

tri sestavne dele: dejstva, cilje in priporočila.

Analiza je najpogosteje umeščena znotraj naslednjih temeljnih vsebinskih okvirjev:
analize stanja in teženj, ki opisuje obstoječe in prihodnje prostorske razmere in pogoje;
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oceno stanja, vključno z relativnim pomenom prostorskih problemov ali stopnjo
doseganja ciljev, ter dejavnikov, ki povzročajo ali kako drugače prispevajo k prostorskim

problemom;

vrednot, ki opredeljujejo cilje, probleme ali vprašanja in prioritete med njimi;
politike, ki opisuje načela za usmerjanje prostorskega planiranja, reševanje problemov in
usmerjanje razvoja.
Analiza je usmerjena predvsem v spoznavanje tistih pojavov in procesov, ki so privedli do
določene prostorske strukture in posledic le-te. Kaj se dogaja s pokrajinami, regijami, urbanimi

območji in različnimi kraji, ne moremo razumeti izven tistih razmerij, ki vplivajo na nastajanje
teh enot, kakor tudi ne moremo razumeti teh razmerij neodvisno od tega, kaj se dogaja v
določenih območjih. Vprašanja, ki si jih zastavljamo o lokacijah, gibanju prebivalstva, krajih,

naseljih so vprašanja o dogodkih v primarnem, fizičnem prostoru. Vsi pojavi tvorijo določeno

prostorsko strukturo, vzroki oziroma procesi, ki so privedli do tega, pa seveda niso vedno in

edino prostorski. Zato tudi ne moremo pričakovati, da bomo našli odgovore na vse prostorske
probleme samo v prostorskem smislu.

Prostorska znanost je osredotočena na opredeljevanje vloge prostora kot temeljnega dejavnika,

ki vpliva tako na organizacijo družbe, kot na njeno delovanje ter obnašanje njenih posameznih
članov. Izoblikovala se je v času kvantitativne revolucije in je najpogosteje tesno povezana s

pozitivistično filozofijo. Prostorska analiza vsebuje proučevanje treh medsebojno povezanih
vsebin: prostorske organizacije, prostorsko-časovnih procesov in napovedovanje bodočega

prostorskega razvoja. S prostorsko organizacijo razumemo prostorske značilnosti razporeditve
pojavov in procesov v pokrajini: lego, položaj, (absolutno in relativno lokacijo) zunanjo podobo
naselij, mest, prometnic, industrijskih obratov itd. Prostorski analitiki so praviloma opredeljevali

te pojave v obliki točk, linij in območij (arealov) in pri tem poudarjali predvsem geometrične

oziroma morfološke značilnosti teh pojavov. Razlaga seveda ne more temeljiti zgolj na

geometriji, saj razlaga človekovega obnašanja s prostorom, njegovega odnosa do prostora ne
more temeljiti samo na geometričnih značilnostih prostora. Analize morajo biti osredotočene na

proučevanja razmerij prebivalstva do in s prostorom, ki se izražajo, ter so delno tudi določena s
prostorsko razporeditvijo krajev, regij in pokrajin. Geometričnim razmerjem moramo pripisati
torej gospodarski, socialni, prostorski, fizični, naravni ali biološki pomen predno postanejo
lahko pojasnjevalna.
Analiza opisuje prostorske razmere zaradi spoznavanja dejstev o prostoru, ključnih dejavnikov,
pojavov in procesov ter teženj in opredeljevanja prihodnjih pogojev, ki bodo verjetno vplivali na

prostorske razmere. Na nek način opozarja na obstoječe stanje in prostorske probleme oziroma
nezaželene razmere in pogoje, na prihodnje prostorske razmere in pogoje ter na razvrščanje

zakonitih, mandatnih in splošnih ciljev. Namenjena je odkrivanju, spoznavanju in razumevanju

tistega kar obstaja: odkrivanju, spoznavanju in razumevanju različnih pomenov, ki so

potencialno prisotni v prostoru. Ocene o stanju in težnjah v prostorskemu razvoju pa se lahko
nanašajo na prostorske probleme in s tem na nek način tvorijo informacije za opredeljevanje

ciljev, opredeljevanje vrednot in prioritet, hkrati pa pomagajo določiti, katera dejstva in problemi
so relevantni.
Analiza temelji na različnih strokovnih razlagah oziroma pojasnjevanjih, torej na opredelitvi,
opisu ali utemeljitvi prostorske stvarnosti. Je ena izmed načinov za doseganje strokovne razlage,
neke vrste poskus logične analize oblik in procesov nastajanja prostorske stvarnosti. Vse znanje
pridobljeno z uporabo znanstvenih metod proučevanja je več ali manj znanje o preteklih

dogodkih. Planerji potrebujejo seveda nekaj vedenja tudi o prihodnjih dogodkih, zato se
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ukvarjajo tudi z vizijami, koncepti, napovedovanjem in projekcijami oziroma snovanjem
prihodnosti glede na želje in razvojne možnosti.
Analiza podaja »skrbno in teoretično organizirano spoznavne rezultate« ter druge oblike
spoznavnih rezultatov s področja različnih strok o različnih elementih, pojavih in procesih

prostorske strukture. Pojmujemo jo kot urejeno sistematično in preverjeno spoznanje, ki je
rezultat skrbnega in natančnega metodološkega raziskovanja in proučevanja prostorskega

razvoja, torej sistematičnega iskanja dejstev, iz katerih lahko izoblikujemo določena načela.
Rezultati analize predstavljajo sintezo dejstev, torej sintezo starih in poznanih ter novih

nepoznanih dejstev. Gre za metodo pojasnitev in upravičenja trditev ali sistema trditev o
prostorski stvarnosti. Analiza je torej namenjena logični koherentnosti strokovnih razlag ter

doseganju natančnosti formulacij, trditev in hipotez. Zato je njen osnovni cilj sistematična in
metodična pojasnitev prostorske stvarnosti, prostorskih razmer, pojavov, procesov ter

ugotovljenih splošnih povezav med njimi, in sicer na podlagi trdnih načel razlag oziroma
prepoznavnih metodičnih razlag prostorskih pojavov in procesov. (Černe, Kušar, 2002).
Analiza se nanaša na strukturo, funkcijo in razvoj. Pri tem je struktura »vsota« elementov in
povezav med njimi, funkcija se nanaša na »tokove«, ki tvorijo povezave, razvoj pa pomeni
spremembo v strukturi in funkciji v določenem času. Najpreprostejša oblika razvoja je

sprememba v velikosti, strukturi ali sistemu (v velikosti ali kompleksnosti celotnega območja in
njenih sestavnih elementov); morfogeneza je proces, s katerim postane prostorski sistem

strukturno različen, diferenciacija pa je proces, v katerem se človek in dejavnosti prilagajajo
svojstvenim in enkratnim pogojem in funkcijam prostora. V temeljih nas zanimajo vprašanja o
tem, na kakšen način so pojavi in procesi razporejeni in urejeni na zemeljskem površju in kateri

dejavniki so vodili k taki prostorski razporeditvi ter seveda, kako to vpliva na spreminjanje
funkcije in podobe posameznih območij.
ANALIZA STANJA IN RAZVOJNIH TEŽENJ ZNOTRAJ strukturnega konteksta
Analiza znotraj strukturnega konteksta

OPIS:

opredelitev predmeta obravnave

Zbiranje podatkov: terensko delo,

vprašalniki, objavljeni statistični viri itd.

RAZLAGA:

Analitične tehnike: klasifikacija

analiza obstoječega stanja in

podatkov, spoznavanje in odkrivanje

problemov ter možne prihodnosti

razmerij in medsebojne povezanosti;
primerjave medsebojnih razmerij in
napovedovanje možne prihodnosti.

VREDNOTENJE:

Primerjalne tehnike:

ocena alternativ

kompatibilnosti ciljev), ocene

alternativni programi razvoja;

komplementarnost ciljev (matrika
alternativnih predlogov (analiza
stroškov in koristi, analize vplivov,
matrika doseganja ciljev itd.)

PREDLOGI:

predstavitev predlogov

Predstavitve predlogov različnim

interesnim skupinam, vključno

skupinam, ki sprejemajo odločitve,
strokovnjakom in javnosti.
IMPLEMENTACIJA:

Logistične tehnike, ki podpirajo

operacionalizacijo politik, programov in

(nadzor razvoja, zasnova posebnih

organizacija in koordinacija za
projektov

operacionalizacijo politik in programov
območij, pobude lokalne uprave itd.)
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MONITORING:
ocenjevanje uspeha ali neuspeha
politike in programov

tehnike za zasnovo podatkovne baze za
spremljanje učinkov politik in

programov, kritičen pregled
opredeljenih ciljev.

Analiza nastaja na podlagi različnih znanstveno raziskovalnih in obrobnih metod. Spoznanja pri
različnih analizah so torej rezultat uporabe različnih metod in tehnik, nastalih na podlagi

postopkov, ki so značilni za različne stroke, ter na podlagi metod, ki so za posamezne

znanstvene stroke zelo različne. Določene strokovne analize izhajajo iz znanstvenih raziskav,
nekatere pa izhajajo iz vsakdanjega vedenja in osebnih izkušenj, opazovanj ali raznih razprav in

so torej posledica vsakdanjega vedenja ali vsakdanjega izkustva, torej vedenj, verovanj, načinov
razmišljanja in predstav. Zato so tudi rezultati posameznih predhodnih analiz oblikovani na

različne načine. Analize vsebujejo različne oblike oziroma stopnje razlag, od popolnih
(deduktivnih) razlag, razlag posameznih dejstev ali posameznega statističnega dejstva,

induktivno-statističnih (verjetnostnih) in funkcionalno-teleoloških, dispozicijskih ter genetskih
razlag do nepopolnih (hevrističnih, okrajšanih in delnih, obrisov razlag ter analoških) razlag (Ule,

1992). Stopnja raziskanosti določenih področij in območij je z vidika različnih strok zelo
različna. Analiza ni v prvi vrsti vprašanje različnih strok, marveč vprašanje usmerjanja,
spreminjanja, posameznih pojavov in procesov oziroma razvojnih teženj v skladu z možnimi cilji
prihodnjega prostorskega razvoja, in ne nazadnje vprašanj izboljšanja prostorskih pogojev
življenja in bivanja.

Pri strokovnih razlagah gre za trojno razmerje: za razmerje med teorijo, dejstvom in kontekstom
razlage. Strokovne razlage vsebujejo vse oblike strokovnega odgovarjanja na vprašanja, zakaj,

kako, čemu itd. Razumevanje je širši pojem od razlage, saj pri razumevanju ne gre nujno za

odgovore na vprašanja: kako, zakaj, čemu, marveč za to, da najdemo smisel oziroma pomen
tega, kar skušamo razumeti. Pri strokovnih razlagah gre najpogosteje za pojasnjevanje

posameznega ali splošnega dejstva, procesa, pojava, lahko pa tudi teženj, ocen o možnostih itd.
Opis razlage pa mora biti logična posledica hipoteze razlage, ki mora imeti empirično vsebino,
to je biti mora vsaj načeloma empirično preverljiva. Nomotetičen pristop pomeni predvsem

opazovati in opisovati pravilnosti, kot na primer prostorsko organizacijo človekovih dejavnosti,

in je hkrati podlaga teoriji, ki naj bi nudila temelje za kategoriziranje pomembnih od
nepomembnih dejstev oziroma za oblikovanje meril, na podlagi katerih lahko primerjamo
enkratne razmere in jih tudi prepoznavamo. Cilj takega pristopa je izražen v obliki zasnove

natančne generalizacije s točnimi kvantitativnimi opisi prostorske razporeditve, prostorske

strukture in organizacije ter prostorskih razmerij. Natančno generalizacijo pa je moč zasnovati
na podlagi treh temeljnih prostorskih konceptov: usmeritve (orientacija), razdalje in povezanosti
(relativnega položaja).

Z deskriptivnim pristopom poskušamo opredeljevati prostorske probleme na podlagi strokovnih,

tehničnih, političnih, administrativnih, sektorskih itd. vidikov. Vsak vidik ima seveda tudi lastno
opredelitev, kaj prostorski problem je in kakšne so njegove značilnosti. Ker je načinov oziroma

metod s katerimi lahko opredeljujemo prostorske probleme zelo veliko, je lahko zelo veliko tudi
njihovih možnih razlag. Nato sledi presoja/ocena/vrednotenje, oblikovanje rešitev, ukrepi in

rezultati. Z normativnim pristopom pa opredeljujemo prostorske probleme znotraj določenega
konteksta, in sicer z vidika smotrnosti (teleološki vidik) oziroma z vidika strokovnih načel,
kodeksov, norm oziroma strokovne etike (deontološki vidik). Pri prvem vidiku opredelitve in
rešitve prostorskih problemov preverjamo z vrednotenjem posledic, v drugem primeru pa na
podlagi deontološkega vrednotenja. (Hendler, 1990).
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Pri analizi poskušamo izbrati tista predhodna spoznanja, razlage, dejstva, stališča oziroma
mnenja različnih strok, ki so pomembna, čeprav pogosto ni lahko opredeliti razlik med

pomembnimi in obrobnimi pojavi in procesi oziroma pomembnimi in nepomembnimi podatki o
prostorskemu razvoju. Gre za neko obliko povzetkov tistega, kar je bilo že predhodno

razloženo, za ugotovitve o empirični naravi, regularnosti, hipotezah in ugotovitvah sintetične
narave na področju prostorskega razvoja. Zato se najpogosteje opiramo predvsem na poskuse

strokovnih razlag. Zato je analiza usmerjena predvsem na sintezo spoznanj in strukturiranje
opisa posameznih sestavin. Prikazana je v obliki spoznanih dejstev, procesov, teženj in ocen
prostorskega razvoja. Dejstva govorijo o stanju, procesi o preteklosti, težnje o prihodnosti
(retrodikcija je razlaga za nazaj, prognoza je razlaga za naprej).
Za posamezna dejstva, procese, težnje in ocene poskušamo izluščiti tudi vzroke in možne
posledice ter možne kazalce, s katerimi so opisane prostorske razmere. Pri tem je seveda lahko

sporno, če se analize vzrokov začnejo z vzrokom in nadaljujejo z iskanjem posebnih vzročnih
razlag, saj le-te temeljijo namreč na nespremenljivem in stalnem poteku stvari, na prostorskem
stiku med pojavi in procesi, na časovnem zaporedju in ne nazadnje na asimetričnem razmerju
vzročne poti. Pri vzročnosti se pojavlja tudi vprašanje o njeni povezanosti z determinizmom, saj

se vse ne odvija po vzročnih zakonih, poleg tega pa niso vsi pojavi determinirani z zakoni in
preteklimi stanji.

Opredelitve v analizi temeljijo torej na dejstvih o prostoru, ki so rezultat raziskovanj številnih
strok. Dejstva pa morajo biti veljavna, to je točna, pravilna, preverjena in pridobljena v največji

meri iz primarnega vira, in sicer ne glede na to, ali so dejstva rezultat stvarnih prostorskih

razmer ali zgodovinskih dokumentov. Avtentična dejstva o prostoru tvorijo strokovno podlago
oziroma znanstveni značaj strokovnih podlag.
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ANALIZA RAZVOJNIH MOŽNOSTI DEJAVNOSTI V PROSTORU

1 UVOD
Državni zbor Republike Slovenije je konec meseca novembra 2002 sprejel Zakon o urejanju
prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju: ZUreP-1) ter
Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04 in 57/04; Ur. list RS, št. 104/04 –

uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZGO-1). S sprejetjem obeh zakonov, ki sta začela
veljati 01.01.2003, je prenehala veljati osnovna "stara" zakonodaja s področja urejanja prostora
in graditve objektov ter nekateri drugi predpisi ali njihovi deli, ki jih oba zakona v svojih
prehodnih in končnih določbah eksplicitno naštevata.
ZUreP-1 daje bistveno večji poudarek pripravi potrebnih strokovnih podlag za prostorske akte in
s tem strokovnemu delu, kot je bila dosedanja praksa v urejanju prostora v državi (ne pa tudi
pretekla zakonska ureditev!; praksa preteklih let je po mojem mnenju bolj obarvana z

vprašanjem izvajanja zakonskih določil, kot pa z vprašanjem same vsebine zakonskih določil).

Izhaja iz tega, da odločitev v prostoru ni možno sprejemati brez strokovnih analiz in strokovnih

dognanj o vrednotah ter drugih pogojev, opredeljenih v razvojnih dokumentih in drugih
strokovnih podlagah. Zaradi tega procesno in vsebinsko logično premika glavnino preverjanja in

priprave prostorskih odločitev v fazo izdelave strokovnih podlag, od katerih je mnoge potrebno

pripraviti že pred sprejetjem odločitve pristojnega organa odločanja o pričetku postopka in pred

samim »uradnim« pričetkom priprave prostorskega akta z določitvijo programa priprave.

Poudarek na strokovnih podlagah je razviden tudi iz gradiv, v katerih je Ministrstvo za okolje in

prostor v letu 2003 in v začetku leta 2004 opredeljevalo okvirne ocene potrebnih sredstev v
občinah za pripravo SPRO in PRO (npr. dopis Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 350-

01-1/2004 z dne 05.01.2004). Zapisi govorijo, da je za strokovne podlage potrebno nameniti
okoli 60 % (v nekaterih primerih tudi do 75 %!) vseh potrebnih sredstev za izdelavo osnovnih
dveh prostorskih aktov, okoli 30 % predstavlja izdelava aktov, 10 % sredstev pa je potrebnih za

financiranje postopka in materialnih stroškov. Taka porazdelitev kaže na jasno preferenco
strokovnega dela in strokovnih podlag pri pripravi prostorskih aktov občin.

V nadaljevanju tega prispevka se bom osredotočila na eno od strokovnih podlag, ki jo predpisi

določajo kot obvezno za pripravo strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in prostorskega

reda občine (PRO). Obravnavala bom analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v
prostoru (v nadaljevanju: ARMD). Na kratko bom predstavila pravne podlage, ki jo opredeljujejo

in določajo, predstavila svoj pogled na njen pomen, vsebino in metodologijo priprave ter

opozorila na glavne dileme, ki zaenkrat še spremljajo lastna razmišljanja o specifikaciji njene

vsebine. Zapisano bom pospremila z nekaterimi komentarji in razmišljanji ter predlogi za
pripravo navedene strokovne podlage v praksi.
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2 STROKOVNE PODLAGE IN NJIHOVE PRAVNE OSNOVE
2.1. KAJ SO STROKOVNE PODLAGE?
ZUreP-1 med pojmi strokovnih podlag ne definira. O njih govori v 7. členu, v katerem opredeli
njihovo osnovno vsebino in pomen ter določi, da so nosilci urejanja prostora pripravljavcu

prostorskega akta na njegovo zahtevo dolžni posredovati strokovne podlage, s katerimi
razpolagajo in ki se nanašajo na območje oz. predmet načrtovanja.
Če skušamo strokovne podlage za oba osnovna prostorska akta občine, t.j. SPRO in PRO,
opredeliti sami, bi lahko poenostavljeno rekli, da so strokovne podlage skupek različnih vrst in
oblik različnih gradiv, ki vsebujejo podatke in informacije o lastnostih in stanju v prostoru, ki

prostor valorizirajo, obravnavajo njegove razvojne vidike ter so pomembne in potrebne v
različnih fazah priprave in sprejemanja razvojnih (investicijskih) in urejevalskih odločitev o

prostoru na različnih nivojih.

STROKOVNE
PODLAGE

STROKOVNE
PODLAGE

STRATEGIJA
PROSTORSKEGA RAZVOJA
OBČINE,
PROSTORSKI RED OBČINE,
DRUGI PROSTORSKI AKTI

STROKOVNE
PODLAGE

Obseg ter vsebina in oblika strokovnih podlag niso predpisani (kot je to določeno v ustreznem

izvršilnem predpisu za npr. strategijo prostorskega razvoja občine). Prilagoditi jih je treba
razmeram (stanju), problematiki in potrebam konkretne občine ter nivoju, namenu in pomenu

konkretnega prostorskega akta.

Za to obstajata najmanj dva razloga:
vsebinski: občine se med seboj razlikujejo po vsebinskih vidikih, t.j. po velikosti svojega
območja in številu prebivalcev, predvsem pa po prostorski problematiki, naravnih

pogojih in omejitvah, razvojnih potencialih, primerjalnih prednostih, izbirah razvojnih
možnosti, poselitvenem vzorcu, ciljih gospodarskega in prostorskega razvoja itd.
»minulo delo«: občine se med seboj razlikujejo po dosedanji strokovni podprtosti
usmerjanja prostorskega razvoja oz. po intenziteti, kvaliteti in kvantiteti dosedanje

priprave strokovnih podlag in različnih drugih gradiv za urejanje prostora in za strateško
ter operativno prostorsko odločanje. Nekatere občine so doslej permanentno spremljale

stanje v prostoru, sproti korigirale in prilagajale prostorske odločitve glede na omejitve,
potrebe in možnosti ter zahteve zakonodaje, kontinuirano pripravljale potrebne

strokovne podlage za različna področja prostorskega razvoja, sproti sledile predpisom iz
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različnih področij, ki neposredno ali posredno vplivajo na prostor ter z njimi usklajevale
svoje prostorske akte itd. Posledica takega permanentnega, kontinuiranega in strokovno
ustrezno podprtega dela je, da take občine z mnogimi strokovnimi podlagami in gradivi,
ki jih bo mogoče koristno uporabiti tudi za nove prostorske akte, že razpolagajo ali pa je

gradiva potrebno le dopolniti. V teh občinah so - razumljivo in posledično - tudi potrebe
po novih strokovnih podlagah drugačne in bistveno manjše kot v občinah, ki v zadnjih

letih v strokovno delo na področju urejanja prostora niso vlagale prav veliko (ali bolje:
skoraj nič) in v katerih so tudi veljavni planski in izvedbeni prostorski akti pomanjkljivi,

zastareli, neusklajeni s kopico predpisov, ki so bili sprejeti v zadnjih letih ter posredno
ali neposredno vplivajo na urejanje prostora itd.
V strokovnih podlagah se analizira stanje, ugotovijo in izpostavijo problemi ter na podlagi
obojega pripravijo osnove za odločitve v prostorskem aktu. Stopnja natančnosti strokovnih
podlag mora omogočiti sprejemanje kvalificiranih odločitev, prilagojenih nivoju odločanja: za

strateške prostorske odločitve je natančnost drugačna (praviloma manjša) kot za odločitve o

urejanju prostora na izvedbeni ravni. Ne glede na raven morajo biti strokovne podlage

pripravljene tako, da omogočajo usklajevanje razvojnih interesov z varstvenimi zahtevami ter

zagotavljajo transparentne in ponovljive strokovne rešitve.

Glavnino strokovnih podlag je treba pripraviti za SPRO, za potrebe PRO pa se prvenstveno
dopolnijo strokovne podlage za SPRO, na novo se izdelajo le manjkajoče. To je še posebej

pomembno v aktualnem obdobju v Sloveniji, ko morajo slovenske občine v kratkem času
pripraviti oba akta, t.j. SPRO in PRO na novo in ko se večina občin v Sloveniji odloča, da jih bo
pripravljala praktično istočasno oz. vzporedno.
Zapisano pomeni, da je mogoče pripravo potrebnih strokovnih podlag bistveno racionalizirati, in
sicer tako vsebinsko kot tudi časovno in finančno. Vendar je pri tem potrebno biti zelo previden:
racionalizacija je možna in bo uspešna le ob nujno potrebni oz. neobhodni ustrezni organizaciji

in ciljno usmerjenem vodenju celotnega projekta, le-ta pa obsega tudi medsebojno koordinacijo
istočasne, a vseeno potrebne logično zaporedne priprave SPRO in PRO (za pripravo PRO so

potrebne že nekatere ustrezno verificirane odločitve pristojnih organov iz SPRO).

Strokovne podlage za SPRO in PRO, ki jih je potrebno zagotoviti za pripravo posameznega akta,

se opredelijo in določijo v programu priprave ustreznega akta. V njem morajo biti določene tako
natančno in celovito, da je na njihovi osnovi mogoče pripraviti in sprejeti prostorski akt v
kvaliteti in z vsebino, kot jo določajo predpisi.

2.2. OSNOVNA DOLOČILA PREDPISOV O STROKOVNIH PODLAGAH
Zapise o v tem prispevku obravnavanih strokovnih podlagah najdemo v glavnem v :
ZUreP-1 (7. člen);
Uredbi o prostorskem redu Slovenije (9. do vključno15. člen);
Pravilniku o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja
občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (35. do vključno 39. člen);

Pravilniku o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter

vrstah njegovih strokovnih podlag (33. člen).

Strokovne podlage so členjene po različnih principih oz. kriterijih.
Po kriteriju tistega, ki jih mora pripraviti oz. zagotoviti, so členjene na:
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strokovne podlage pripravljavca;
strokovne podlage nosilcev urejanja prostora,
glede na neobhodnost oz. obveznost njihove izdelave pa so členjene na:
obvezne strokovne podlage;
druge strokovne podlage.
Strokovne podlage pripravljavca so:
analize (analiza stanja v prostoru občine; analiza teženj prostorskega razvoja z
identifikacijo problemov in potreb; analiza razvojnih pobud iz javnega in zasebnega

sektorja; analiza razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v prostoru; analiza ranljivosti
prostora; druge analize prostora, za katere se v postopku priprave SPRO ugotovi, da so
pomembne in potrebne za odločitve o prostorskem razvoju občine);

strokovne rešitve (variante za reševanje posameznega problema ter valorizacija in
medsebojna primerjava variantnih rešitev tako, da je mogoče opraviti izbor optimalnega
predloga, ki se nato podrobneje strokovno obdela v predlogu SPRO).
Obe skupini vključujeta tudi podrobnejše strokovne podlage za pripravo urbanističnih in
krajinskih zasnov.

Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora so podlage za posamezna področja oz. dejavnosti,

za katere so odgovorni posamezni nosilci. Gre za:

podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja posamezne dejavnosti;
predloge morebitnih razvojnih potreb oz. predloge prostorskih ureditev s področja

posamezne dejavnosti, za katerega je pristojen določeni nosilec urejanja prostora,
vključno z njegovimi operativnimi programi;
druge pogoje in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Predpisi določajo kot obvezne strokovne podlage naslednje:

analizo stanja in teženj v prostoru (z njo se opiše stanje v prostoru in ugotovijo težnje; je
izhodišče za pripravo analize razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru ter
za študijo ranljivosti prostora);
analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti (za posamezno dejavnost je s to
strokovno podlago ob upoštevanju stanja in teženj v prostoru treba ugotoviti privlačnost
prostora ali njegovega dela za razvoj obravnavane dejavnosti oz. načrtovanje prostorske
ureditve);
študijo ranljivosti prostora (z njo se ugotavlja ranljivost prostora ali njegovega dela oz.
njegove sestavine za razvoj določene dejavnosti oz. načrtovanje prostorske ureditve).

Druge strokovne podlage obsegajo strokovne podlage za različna področja oz. dejavnosti, prav

tako pa tudi strokovne podlage za področje varstva okolja oz. za posamezne sestavine okolja.

3 ANALIZA RAZVOJNIH MOŽNOSTI DEJAVNOSTI V PROSTORU (ARMD)
3.1. OSNOVNA DOLOČILA PREDPISOV O ARMD
Po določilih Uredbe o prostorskem redu Slovenije sodi ARMD med obvezne strokovne podlage, ki
jih mora zagotoviti pripravljavec prostorskega akta. To pomeni, da jo morajo pri pripravi
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prostorskih aktov obvezno zagotoviti vsi pripravljavci. Navedena uredba določa, da se z ARMD
ob upoštevanju stanja in teženj v prostoru ugotavlja privlačnost prostora ali njegovega dela za

razvoj obravnavane dejavnosti oz. načrtovanje prostorske ureditve.

Podrobna vsebina, oblika in način priprave ARMD z zakonom in izvršilnimi predpisi ter
strateškimi državnimi prostorskimi akti niso konkretizirani oz. podrobno predpisani, kot npr. za
SPRO ali PRO.
Pravno je z Uredbo o prostorskem redu Slovenije opredeljen predvsem namen in pomen ARMD in
njena globalna vsebina.
ARMD, kot jo določa uredba, obsega:
cilje prostorskega razvoja obravnavane dejavnosti;
analize, iz katerih so razvidne različne možnosti za prostorski razvoj obravnavane
dejavnosti iz vidikov različnih koristi (gospodarskih, kulturnih in socialnih);
merila za ugotavljanje privlačnosti prostora za razvoj obravnavane dejavnosti oz. za
bodočo namensko rabo prostora; gre za merila za izbor ustreznega zemljišča oz. za

odločanje o bodoči namenski rabi prostora za potrebe obravnavane dejavnosti; merila

upoštevajo predvsem vidike dostopnosti in opremljenosti območja ter družbeno
strukturo območja.

O ARMD govori tudi Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije
prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag, ko opredeljuje strokovne

podlage pripravljavca. Opredeljuje jo med analizami, ko obravnava analizo razvojnih potreb in

možnosti dejavnosti v prostoru ter analizo razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja.

Delno obravnava njeno vsebino tudi v analizi teženj prostorskega razvoja, in sicer v delu, ko
govori o identifikaciji potreb.

ARMD je pomemben sestavni del tudi strokovnih podlag, ki so potrebne za pripravo PRO.

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah

njegovih strokovnih podlag določa, da je treba s strokovnimi podlagami ugotoviti razvojne

potrebe, težnje in različne pobude ter analizirati razvojne možnosti glede razvoja naselij in
drugih prostorskih ureditev v krajini.

3.2. METODOLOGIJA PRIPRAVE IN VSEBINA ARMD
Že iz zgoraj zapisanega je možno razbrati, da ARMD ni mogoče enoznačno opredeliti oz.
unificirano podrobno definirati za vse primere. Sama razumem ARMD zlasti kot kompleksno
razvojno strokovno delo, ki je prilagojeno konkretnim razmeram, problematiki in potrebam v

posamezni občini. Definirati ga je treba glede na raven (strateški, izvedbeni nivo) in vsebino
obravnave (npr. celotni občinski prostor, posamična prostorska ureditev). Gre za projekt, ki

lahko obsega več »podanaliz« (večje število elaboratov oz. »podprojektov«), vezanih na različne

dejavnosti. V odvisnosti od specifičnosti, problematike in drugih značilnosti posamezne
dejavnosti pa bo v določenih primerih treba tudi za posamezno dejavnost (pa tudi za posamezno

prostorsko ureditev) pripraviti več različnih elaboratov oz. analiz (zlasti za tiste dejavnosti, ki so
bolj »zahtevne«, »problematične« in obsežne, npr. za področje poselitve).

Glavni cilj in namen tako razumljenega projekta je pridobitev ustrezno pripravljenih in
ovrednotenih razvojnih opcij za posamezne dejavnosti in integralni prostorski razvoj občine

(lahko tudi v variantah) kot osnova za nadaljnjo obravnavo in sprejemanje odločitev na ustreznih

organih v občini.
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Pri v predpisih zastavljeni členitvi strokovnih podlag (najprej analiza stanja z oceno problemov in
teženj, nato analiza razvojnih možnosti posameznih dejavnosti in zatem preverjanje vplivov
posameznih dejavnosti z analizo ranljivosti prostora) je osnovno izhodišče za pripravo ARMD
analiza stanja, problemov in teženj v prostoru.
Z vidika ARMD je pomembno, da navedena analiza (= prva obvezna strokovna podlaga
pripravljavca) dovolj podrobno in strokovno podprto opiše in predstavi stanje v prostoru, ga

interpretira (pojasni) ter valorizira. Izpostaviti mora ključne probleme in »problematična«

področja oz. dejavnosti. Identificirati mora trende in težnje v prostoru ter podati ocene posledic

njihovega nadaljevanja; v tej zvezi se mora tudi opredeliti do posledic spontanega razvoja in
oceniti probleme v prostoru, ki bi se pojavili ob nadaljevanju trendov.

V kolikor analiza stanja, problemov in teženj v prostoru ni pripravljena korektno in popolno, tudi
ARMD ne bo mogla dati korektnih in ustreznih rezultatov oz. bo vse pomanjkljivosti prve
strokovne podlage treba odpraviti ob pripravi ARMD.

(Naj ob tem zapišem tudi, da je predpisana členitev obveznih strokovnih podlag pripravljavca
takšna, da se vsebine posameznih obveznih strokovnih podlag med seboj prepletajo,

nadgrajujejo, dopolnjujejo, po fazah oz. korakih konkretizirajo ipd. Zaradi tega razmejitve
njihovih vsebin ni mogoče ostro postaviti, pričakujemo pa lahko tudi, da razmejitev v praksi po
posameznih občinah ne bo vedno enaka. Pomembno oz. bistveno je predvsem, da je

kumulativno s posameznimi strokovnimi podlagami obravnavan cel občinski prostor z vso
kompleksnostjo svoje vsebine in problematike.)
Glede na ustrezno valorizirano stanje, omejitve in težnje v prostoru, glede na že sprejete
razvojne odločitve za območje občine (različni programi, projekti idr.), ob upoštevanju splošnih

ciljev, ki izhajajo iz predpisov, hierarhično nadrejenih prostorskih aktov, usmeritev in priporočil
ter ob upoštevanju drugih relevantnih okoliščin se nato v ARMD za posamezne dejavnosti v
prostoru občine najprej določijo cilji prostorskega razvoja. S to nalogo se (lahko - v odvisnosti
od zastavljene vsebinske strukture) vsaj delno ukvarja tudi že analiza stanja, problemov in
teženj v prostoru.
Opredeljevanje ciljev je vsebinsko in metodološko zahtevno opravilo. Poleg avtonomnih
prostorskih ciljev (izvorni cilji) se je treba ukvarjati tudi s cilji, ki niso le prostorski oz. imajo bolj

ali manj jasno razvidne in izražene prostorske implikacije (t.i. izpeljani cilji; npr. cilj povečanje

števila delovnih mest implicira tudi cilj zagotavljanja zadostnih prostorskih kapacitet za različne

vrste gospodarskih dejavnosti).

Kljub zahtevnosti določanja ciljev poznata teorija in praksa na srečo dovolj raznolikih metod in
tehnik analiz in planiranja, ki nam omogočajo kvalitetno definiranje ciljev.

Seveda pa se je treba zavedati, da lahko stroka cilje v ARMD le predlaga, določijo oz. sprejemajo

pa jih ustrezni organi odločanja v občinah.

Ko so določeni cilji, je mogoče pričeti z naslednjim korakom ARMD. Namen tega koraka je, da se

za posamezne dejavnosti prikažejo različne razvojne možnosti v prostoru in ugotovijo njihovi

učinki, še posebej koristi iz različnih vidikov (ekonomske koristi, vplivi na socialni razvoj,

posledice iz kulturnega vidika, drugi vidiki učinkov različnih razvojnih možnosti posameznih
dejavnosti v prostoru).
Različne razvojne možnosti posameznih dejavnosti v prostoru se proučijo v večih fazah dela, in
sicer:
Glede na ugotovljena razhajanja med stanjem in cilji ter glede na težnje v prostorskem

razvoju in druge okoliščine se nato opredelijo razvojne potrebe in identificirajo razvojne
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pobude različnih pravnih in fizičnih subjektov. Potrebe je treba opredeliti tako za

»razvojna« področja kot tudi za »varstvene« sektorje, z njihovo obravnavo in soočanjem

pa je treba zagotoviti usklajenost gospodarskih, družbenih, prostorskih, okoljskih in
drugih vidikov razvoja ter ustvarjati pogoje za vzdržen prostorski razvoj. Le-ta se

zagotavlja tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun
uravnoteženosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter na račun drugih temeljnih
ciljev, sprejetih na področju urejanja prostora in varstva okolja.

Tudi za definiranje potreb obstajajo različne analitične in planerske metode. Napovedati
jih je mogoče na osnovi ustreznih analiz ob upoštevanju ciljev (npr. potrebe po

stanovanjih, po infrastrukturnem povezovanju ali opremljanju posameznih območij v

občini itd.), jih povzeti iz različnih pobud in projektov (fizičnih ali pravnih subjektov,

programov, razvojnih projektov idr.), jih pridobiti z izvedbo anket, jih izvorno kreirati na
osnovi spoznanih in ovrednotenih razvojnih potencialov posameznih območij ali jih
identificirati na druge načine.
Potrebe ne smejo biti povzete in prevzete nekritično; treba jih je preveriti oz. pretehtati.
To pomeni, da je v skladu z načelom vzdržnega prostorskega razvoja treba ugotoviti,

kakšne oz. katere so resnične potrebe in samo take obravnavati v nadaljnjih postopkih
prostorskega načrtovanja.

Sledi ugotovitev in opredelitev načina in različnih možnosti zadovoljevanja identificiranih

potreb (npr. za zadovoljevanje potreb zadostujejo obstoječe kapacitete; potrebne so
razširitve, zaokrožitve, dopolnitve oz. rekonstrukcije; potrebne so novogradnje oz. nove

površine ali nove prostorske ureditve itd.). Priporočljivo oz. zaželjeno je, da se možnosti
zadovoljevanja potreb opredelijo v variantah, če je to le možno, oceniti pa je treba tudi

posledice načinov oz. posameznih možnosti zadovoljevanja potreb na druge dele
družbenega sistema.

V zadnjem koraku ARMD je treba postaviti merila in kriterije, na osnovi katerih se v prostoru
identificirajo, vrednotijo, presojajo in opravi izbor identificiranih razvojnih možnosti za

posamezne dejavnosti v prostoru. Opredelijo se merila in kriteriji za opredeljevanje bodoče
namenske rabe prostora oz. merila za izbor ustreznega zemljišča za potrebe obravnavane

dejavnosti. Merila in kriterije je treba prilagoditi vrsti in značilnostim posamezne dejavnosti, saj
se glede na dejavnosti med seboj razlikujejo.
V tem koraku ARMD se opredelijo primerna območja oz. prostorske ureditve (povezave) za
zadovoljitev ugotovljenih realnih potreb za posamezne dejavnosti; zaželjeno je, da se v okviru

možnosti opredelijo v variantah. Pri tem je seveda potrebno upoštevati obstoječe omejitve v
prostoru, strokovna izhodišča ter druga pravila, standarde in tehnične zahteve za načrtovanje

razvoja posameznih dejavnosti v prostoru.

Tudi v tem koraku je treba izbrati primerno planersko (načrtovalsko) metodo dela oz. postopek,

ki najbolj zadovolji cilj ARMD. Lahko se odločimo za npr. analizo privlačnosti, kot izhaja iz
metod varovalnega planiranja, lahko pa izberemo tudi katero drugo od primernih kvalitativnih ali
kvantitativnih metod planiranja.
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3.3. DRUGE ZNAČILNOSTI ARMD
V ARMD se obravnava celotni prostor občine z vidika možnosti razvoja naslednjih dejavnosti v
prostoru:

Poselitev:
sistem naselij – demografske značilnosti; opis in valorizacija osnovnega principa oz.

vzorca poselitve (pozidave); opredelitev naselij ter vloga, funkcije in medsebojne
povezave naselij v občini; tipologija naselij itd.

razporeditev stanovanj, proizvodnih dejavnosti, oskrbnih in storitvenih dejavnosti,
družbene javne infrastrukture ter ostalih urbanih dejavnosti,
raba prostora v naseljih, prenova stavbnega fonda, sanacija degradiranih urbanih
območij, širitev naselij, oblikovna podoba naselij ipd.,
druge, za razvoj naselij pomembne vsebine oz. dejavnosti,
druga območja za poselitev ter razpršena poselitev in razpršena gradnja – opredelitev

drugih območij za poselitev, opredelitev območij razpršene poselitve, opredelitev
območij razpršene gradnje, opredelitev degradirano poseljenih in sanacije potrebnih

območij v odprtem prostoru občine, graditev objektov zunaj naselij oz. zunaj
poselitvenih območij itd.;
Komunalna infrastruktura:
prometna,
energetska,
okoljska (oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki)
telekomunikacije,
ostala gospodarska javna infrastruktura (npr. pokopališča, ...);
Krajina:
dejavnosti, ki so vezane na naravne vire: kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rekreacija,

izraba mineralnih surovin, vode,

obramba, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
Dejavnosti, pomembne z vidika:
ohranjanja narave,
varstva kulturne dediščine,
varstva kakovosti okolja;
morebitne druge dejavnosti, ki niso zajete v gornji členitvi.
ARMD mora biti s potrebno vsebinsko natančnostjo opredeljena v programu priprave ustreznega

občinskega prostorskega akta. Da je to mogoče storiti, mora biti predhodno pripravljena analiza
stanja in teženj v občinskem prostoru. Njeno vsebino in obliko ter podrobnost priprave je treba

prilagoditi najmanj naslednjim pogojem oz. okoliščinam:
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razmeram (stanju) in problematiki (problemom, težnjam, identificiranim trendom) v
prostoru konkretne občine;
razpoložljivosti in kvaliteti ter ažurnosti obstoječih strokovnih podlag;
nivoju in pomenu konkretnega prostorskega akta.
ARMD se pripravi po sprejemu ustreznega programa priprave. Strukturirati jo je smiselno po
dejavnostih, ki se pojavljajo na območju občine.

4 ZAKLJUČEK
Interes ZUreP-1 gotovo ni zapletati in podaljševati postopkov priprave prostorskih aktov ter

poslabševati stanja na področju urejanja prostora, temveč pospeševati, olajšati, razbremeniti,
ustvariti pogoje za izboljšanje, zagotoviti kvalitetne prostorske rešitve in primerne osnove za

odločanje ipd. Ali je z ZUreP-1 ter določili izvršilnih predpisov in državnih strateških prostorskih
aktov to doseženo, bo pokazal čas. Do prave implementacije »nove zakonodaje« in s tem tudi

določil v zvezi s pripravo obveznih in drugih strokovnih podlag bo namreč prišlo šele v nekaj
naslednjih letih, ko morajo občine v določenih rokih pripraviti in sprejeti nove prostorske akte.

Hitrost in kvaliteta uresničevanja zakonskih določil v praksi vključno z zahtevami po izdelavi
strokovnih podlag ter njihova vsebina bodo odvisne predvsem od dveh, po mojem mnenju
ključnih pogojev:

znanja oz. kvalitete in kvantitete kadrov, ki delajo na področju urejanja prostora v

različnih institucijah (občinske uprave oz. pripravljavci na eni ter prostorski načrtovalci

oz. izvajalci na drugi strani) in
sredstev, ki jih občine (in država) namenjajo financiranju dejavnosti urejanja prostora.
Predvsem vsesplošni dvig nivoja ustreznega strokovnega znanja je eden ključnih, po moji oceni

skupaj z zagotovitvijo kvalitetnega in permanentnega financiranja dejavnosti urejanja prostora v
občinah najpomembnejši pogoj za uspešno implementacijo ZUreP-1 v praksi. Zlasti od znanja in

denarja za pripravo bo odvisna tudi vsebina in kvaliteta, s tem pa tudi uporabnost strokovnih
podlag (vključno z ARMD!) za prostorske akte občin.
ARMD je ena od obveznih strokovnih podlag pripravljavca, ki je za opredelitev razvojne

strategije občine (in to ne le prostorske!) bistvenega pomena. Če so pri analizi stanja in teženj v

prostoru občine odločilna znanja in spretnosti, s katerimi se prikazuje, vrednoti in interpretira
stanje v prostoru, so za ARMD ključne razvojne ideje ter znanja in spretnosti, ki so te ideje

sposobne pripeljati do odločitev v prostorskih aktih na ustreznih organih v občinah. V tem
koraku priprave strokovnih podlag se formirajo razvojne vizije (zaželjeno je, da tudi v variantah),
ki se v naslednjih korakih konkretizirajo. Tu se rodijo predlogi odločitev, ki jih v kasnejših fazah
priprave in sprejemanja prostorskih aktov kot odločitve sprejmejo pristojni organi v občinah.
Pri definiranju in snovanju ter pripravi ARMD je po mojem mnenju bistvena njena vsebina.
Metoda ji mora biti podrejena. Za različne faze njene priprave je mogoče uporabiti različne –

kvalitativne in kvantitativne metode analiz in planiranja, ki jih je potrebno izbrati glede na
namen in pričakovane rezultate posameznih opravil.

Vsebino in natančnost oz. podrobnost priprave ARMD, pa tudi njen konkretni obseg, je treba
prilagoditi razmeram (stanju) in problematiki konkretne občine, razpoložljivosti že obstoječih

strokovnih podlag ter nivoju in pomenu konkretnega prostorskega akta (ta nivo je različen, če
gre za SPRO kot strateški ali PRO kot izvedbeni občinski prostorski akt). »Organizacijske«

odločitve v zvezi z njeno pripravo se opredelijo v programu priprave prostorskega akta, priprava
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ARMD pa se prične po sprejemu programa priprave (za razliko od analize stanja in teženj v
prostoru, ki jo je treba pripraviti še pred določitvijo programa priprave).
Glede na to, da večina občin v Sloveniji trenutno razmišlja o praktično vzporedni pripravi SPRO in
PRO oz. bo priprava obeh aktov potekala z le majhno časovno zamaknitvijo in glede na to, da
predpisi nalagajo racionalno odmerjanje strokovnega dela (»… za potrebe PRO se prvenstveno

dopolnijo strokovne podlage za SPRO, na novo se izdelajo le manjkajoče…«!), je v dani situaciji

smiselno pripraviti ARMD s stopnjo natančnosti, ki bo prilagojena potrebam PRO.

5 LITERATURA IN VIRI
Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1)
Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04 in 57/04; Ur. list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo)

Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04)

Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 56/99 in popravek 31/2000, 119/02 in 41/04; Ur. list RS, št. 96/04 - uradno
prečiščeno besedilo)

Ocena stanja prostorskega razvoja Republike Slovenije; Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, julij 2001 (delovna verzija)

Ocena dejavnosti urejanja prostora, planskega stanja in stanja v prostoru Republike Slovenije; Urad RS za prostorsko
planiranje, Sektor za državno prostorsko planiranje, Oddelek za državno prostorsko planiranje; nosilec naloge
mag Peter Gulič, Ljubljana, junij 1999

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter vrstah njenih
strokovnih podlag (Ur. list RS, št. 38/2003)

Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS; Ur. list RS, št. 76/2004)

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlag
(Ur. list RS, št. 42/2004)

Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/2004)
Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih
podlag (Ur. list RS, št. 17/2004)

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Ur. list RS, št.
127/2004 in popravek 133/04)

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih
strokovnih podlag (Ur. list RS, št. 24/2004)

Uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih enotnih kazalnikih (Ur. list RS, št. 107/04)
Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov (Ur. list RS, št. 123/2003)
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih (Ur. list RS, št. 13/2004)
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov (Ur. list RS, št. 34/2004)

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. list RS, št. 9/2004)
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag
(Ur. list RS, št. 86/2004)

Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. list RS, št. 40/04)
Pravilnik o izvedbi komasacije na območju občinskega lokacijskega načrta (Ur. list RS, št. 21/04)
Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur. list RS, št. 35/04)

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. list RS, št. 130/04)

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. list RS, št. 111/04)

Odločba ustavnega sodišča štev. U-I-227/00-56 z dne 14.02.2002 (Ur. list RS, št. 23/02);

Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) - prva obravnava - EPA 397 - III (Poročevalec državnega zbora RS št. 102 z
dne 31. december 2001)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 64/94)
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (Ur. list RS, št. 9/99)

Zakon o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON in 67/2002)

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 59/96, 31/98 – odločba US, 1/99 – ZNIDC, 54/2000 – Zkme, 68/2000 –
odločba US, 27/2002 – odločba US, 58/2002 – ZMR-1, 67/2002, 110/2002 – ZUreP-1, 110/2002 – ZGO-1,

36/2003 in 55/2003 – UPB1)

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99, 110/2002 – ZGO-1 in 126/2003 - ZVPOPKD)
Zakon o rudarstvu (Ur. list RS, št. 56/99 in 46/04)

Energetski zakon (Ur. list RS, št. 79/99, 8/2000 – popravek, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 53/03 – odločba US in 51/04)
Zakon o telekomunikacijah (Ur. list RS, št. 30/2001 in 110/2002 – ZGO-1)

Zakon o javnih cestah (Ur. list RS, št. 29/97, 18/2002, 50/2002 – odločba US in 110/2002 – ZGO-1)

Zakon o železniškem prometu (Ur. list RS, št. 92/99, 11/2001, 33/2001, 110/2002, 14/2003 – UPB1, 56/2003 in 83/2003
– UPB2)

Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov

36

Pomorski zakonik (Ur. list RS, št. 26/2001)
Zakon o letalstvu (Ur. list RS, št. 18/2001)

Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/2002 in 2/2004 – ZZdrl-A)

Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93 in 87/01)

Ocena stanja na področju urejanja prostora na lokalni ravni (ZUM d.o.o., št. nal. 82/99, marec 1999)
Ocena stanja na področju urejanja prostora na lokalni ravni v Republiki Sloveniji (ZUM d.o.o., št. nal. 560/2001, september
2002, naročnik: MOP Urad RS za prostorsko planiranje)

Ocena stanja na področju urejanja prostora na lokalni ravni v Republiki Sloveniji (ZUM d.o.o., št. nal. 560/2001 in 4053,
september 2002, dopolnjeno januar 2005; naročnik: MOP Urad za prostorski razvoj)

Vzpostavitev sistema dolgoročnega spremljanja stanja na področju urejanja prostora na državni in lokalni ravni (ZUM d.o.o.,
štev. naloge 46/2004, september 2004 – januar 2005)

Dokumentiranje sprememb v Alpah kot življenjskem prostoru. Sistem kazalcev in koncept za Poročilo o stanju Alp;

zaključno poročilo delovne skupine »Okoljski cilji in kazalci« za Alpsko konvencijo (3.mandat), avgust 2004

Pravilnik o podrobnejši vsebini in obliki ter načinu izdelave prostorskega reda občine - zasnova podzakonskega predpisa
(ZUM d.o.o., št. nal. 663/2001, november 2002, naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor)

dopis Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 350-01-1/2004 z dne 05.01.2004
Kržičnik E., Teorija in planiranje družbenega razvoja; Maribor, 1982

Marinka Konečnik Kunst, Prostorski akti občine po novem zakonu o urejanju prostora in postopek njihovega sprejemanja;
Lex Localis, št. I/2/2003, april 2003

Milan Železnik, O nekaterih vprašanjih s področja urejanja prostora in graditve objektov; Lex Localis, št. I/2/2003, april
2003.

Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov

37

Aleš Mlakar
Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Ljubljana

VKLJUČEVANJE VARSTVENIH IZHODIŠČ V PROSTORSKO
NAČRTOVANJE: ŠTUDIJA RANLJIVOSTI PROSTORA

POVZETEK
Študijo ranljivosti prostora, ki služi prvenstveno ugotavljanju za nek poseg ali razvojno
dejavnost bolj ranljivih oziroma občutljivih delov prostora, je moč uporabljati na različnih ravneh
urejanja prostora in varstva okolja. V prispevku so prikazana opravila, ki jih je moč izvesti na
osnovi rezultatov analize ranljivosti: (1) umeščanje dejavnosti v prostor, (2) opredeljevanje in
primerjava variant, (3) opredeljevanje območij varstva, (4) preverjanje meja varstvenih območij,
(5) priprava okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje, (6) členitev prostora ter
podajanje usmeritev za načrtovanje.
Ključne besede: študija ranljivosti prostora, urejanje prostora, varstvo okolja

ABSTRACT
Analysis of vulnerability is used to discern more sensitive spaces, in which particular
programmes or development shouldn't occur. Findings from the analyses of vulnerability can be
used in several physical planning and environmental protection tasks - (1) searching for
adequate space or spaces for particular programmes or uses, (2) establishing in compering
alternatives, (3) defining protected areas, (4) verifying borders of protected areas, (5) performing
strategic environmental assessment, (6) structuring of the area and preparing guidelines for
detail planning.
Key words: analysis of vulnerability, physical planning, environmental protection

ŠTUDIJA RANLJIVOSTI PROSTORA V POVEZAVI S PROSTORSKIM
NAČRTOVANJEM IN VARSTVOM OKOLJA
Študija ranljivosti ni novost v naših praksi in pravnem redu, saj je bila predpisana že z
Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občin (Ur.l. SRS, št. 20/85). Prostorski red Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/2004) je študijo

ranljivosti prostora opredelil kot eno od obveznih strokovnih podlag za pripravo prostorskih
aktov ter v 12. členu (med drugim) določil:

(1) S študijo ranljivosti prostora se ugotavlja ranljivost prostora, dela prostora ali njegove
sestavine, ki je neposredno povezana z razvojem določene dejavnosti ali načrtovanjem
prostorske ureditve.

(2) Obseg ali stopnja ranljivosti prostora se določi s presojo količinske in kakovostne
spremembe prostora na podlagi analize stanja in teženj v prostoru.
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V prostorskem načrtovanju je ključni problem, ki naj ga razrešimo, iskanje ustreznega mesta ali
dela prostora za določeno dejavnost oziroma rabo. Ključni preventivni varstveni ukrep je zato

8
optimizacija lokacije posega. Analiza ranljivosti oziroma ugotavljanje občutljivosti prostora je

metoda (mehanizem, opravilo, postopek), s pomočjo katere ugotovimo za nek poseg ali

razvojno dejavnost bolj ranljive oziroma občutljive dele prostora. Bistveni namen analize
ranljivosti, poenostavljeno, je torej opredeljevanje delov prostora, kamor je manj ustrezno ali
neustrezno umestiti določene dejavnosti ali določen poseg.
Analiza

ranljivosti

mora

omogočati

preverjanje

skladnosti

planskih

predlogov

z

okoljevarstvenimi zahtevami ob vključevanju splošno priznanih in družbeno relevantnih

okoljevarstvenih zahtev. Omogočati mora vrednotenje vplivov posameznih dejavnosti na

obstoječe in potencialne kakovosti narave in njenih sistemov, naravnih virov, potencialov za
rabo, razvojnih potencialov, kulturnega okolja ter človekovega bivalnega okolja glede na vse
vrste onesnaženj. Analiza ranljivosti mora omogočati (strateško) tehtanje prostorskih odločitev
in

optimizacijo

prostorskega

položaja

okoljevarstvenih in razvojnih parametrov.

dejavnosti

ali

posega

v

prostoru,

ob

ločitvi

Ugotovitve, pridobljene na osnovi analize ranljivosti, narekujejo dvojno delovanje v postopku
prostorskega načrtovanja, ki se navezuje na dve siceršnji možni obliki reševanja okoljskih

problemov. (1) Ugotovitve lahko narekujejo prostorske - lokacijske izboljšave, spremembe
mesta posega oziroma izoblikovanje prostorskih alternativ. To pomeni uveljavljanje varstvenih

izhodišč z iskanjem za okolje najmanj obremenjujočega prostorskega položaja. (2) V primeru,
da se ranljivemu območju ni moč izogniti, pa opozarjajo na potrebo po tehnoloških izboljšavah,

spremembah tehnologije ali izoblikovanju tehnoloških alternativ oziroma prostorsko ureditvenih
(oblikovalskih) izboljšavah. To pomeni uveljavljanje varstvenih izhodišč s pomočjo za okolje
najmanj obremenjujoče tehnologije obratovanja neke dejavnosti oziroma s pomočjo izvedbe

podrobnejših prostorskih ureditev na način, da se omilijo negativni vplivi posega na okolje.

UPORABA ANALIZE RANLJIVOSTI V POSTOPKU PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA
Analiza ranljivosti je metoda, ki jo je moč uporabljati na različnih ravneh urejanja prostora in

varstva okolja. V nadaljevanju so prikazana opravila, ki jih je moč izvesti na osnovi rezultatov
analize ranljivosti in jih je moč strniti v naslednje sklope:
(1) umeščanje dejavnosti v prostor - analiza ranljivosti služi iskanju okoljsko najbolj sprejemljive
lokacije posega;
(2) opredeljevanje in primerjava variant - analiza ranljivosti služi izboru okoljsko najbolj
sprejemljive alternative posega;
(3) opredeljevanje območij varstva - analiza ranljivosti služi opredeljevanju območij, ki jih
država ali lokalna skupnost strateško varuje pred spremembami;
(4) preverjanje meja varstvenih območij, ki so opredeljena v okviru sektorskih načrtovanj analiza služi usklajevanju različnih interesov v prostoru;
(5) celovita presoja vplivov na okolje - analiza ranljivosti služi presoji okoljske sprejemljivosti
plana oziroma pripravi okoljskega poročila;

8

Prostorski red Slovenije govori o "študiji" ranljivosti. Ker izraz lahko napeljuje, da študijo razumemo kot samostojen elaborat in ne kot del

načrtovalnega postopka, je v prispevku uporabljen splošnejši izraz "analiza" ranljivosti. Takšna analiza naj bi bila ena od analiz znotraj
kompleksnega načrtovalnega postopka.
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(6) členitev prostora ter podajanje usmeritev za načrtovanje - analiza ranljivosti služi kot osnova
za členitev prostora občine na prostorske in funkcionalne enote oziroma uvrščanje delov okolja

ali območij v razrede ali stopnje ter za opredelitev meril in pogojev za (podrobnejše) načrtovanje
in varovanje prostora.

Preglednica 1: Pregled aktov urejanja prostora in varstva okolja na ravni občine v povezavi s študijo ranljivosti prostora

UMEŠČANJE DEJAVNOSTI V PROSTOR
Ključno opravilo prostorskega načrtovanje je opredeljevanje ustreznega mesta ali dela prostora
za določeno dejavnost oziroma rabo. Zelo poenostavljeno bil lahko "klasičen" planerski postopek
zaokrožili v tri korake:
1. S pomočjo analize ranljivosti se ugotovijo bolj ranljivi oziroma občutljivi deli prostora, torej
tisti, kamor naj ne bi umestili določene dejavnosti. Analize ranljivosti se pripravijo za predhodno

opredeljene ključne okoljske sestavine. Rezultate posameznih analiz se združi v skupni model
ranljivosti.
2. S pomočjo analize privlačnosti se ugotovi, kam v prostor naj se umesti ta dejavnost, na način,
da se zagotovi njeno optimalno delovanje. Analiza primernosti prostora pomeni soočanje

prostorskih danosti z merili za ugotavljanje primernosti prostora, opredeljenimi npr. na podlagi

želene čim boljše prometne dostopnosti, komunalne opremljenosti in/ali čim manjše težavnosti
gradnje.

3. Rezultat soočenja obeh analiz predstavlja analiza ustreznosti prostora, ki prikazuje možna

območja za umestitev dejavnosti tako iz vidika zagotavljanja delovanja same dejavnosti kot tudi
iz vidika varstva okolja. Pri opredeljevanju ustreznosti je moč pripraviti več modelov, npr.
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varovalno (poudarjanje kriterijev ranljivosti) in razvojno naravnanega (poudarjanje kriterijev
privlačnosti), ki dopušča večji manevrski prostor družbenega odločanja.
Analiza ranljivosti je v prvi vrsti metoda strateške ravni načrtovanja - ravni priprave strategije
prostorskega razvoja občine oziroma urbanistične in krajinske zasnove. Lahko pa tudi na

izvedbeni ravni (ravni prostorskega reda občine) opravimo dodatno, podrobnejšo analizo
ranljivosti posameznih območij, ki služi podrobnejši umestitvi dejavnosti oziroma samih
objektov v prostor.

Slika 1: Postopek iskanja območij za usmerjanje prostorskega razvoja predelovalne industrije (Usmerjanje prostorskega
razvoja predelovalne industrije v MO Ljubljana, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, v sodelovanju z LUZ d.d.,
naročnik Mestna občina Ljubljana, 2004)

OPREDELJEVANJE IN PRIMERJAVA VARIANT
Vprašanje alternativ se navezuje na eno temeljnih predpostavk uspešnosti okoljevarstvenega

delovanja v okviru prostorskega načrtovanja, namreč, da se varstvene zahteve v presojah vplivov
na okolje lahko uveljavijo samo preko izbire alternative, ki je za okolje najmanj škodljiva
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(Marušič, 1993: 70). Za uspešnost presoje je namreč odločilnega pomena, da je predlog posega
podan v variantah. Sprejemljivosti določenega posega namreč ni moč opredeliti, če niso znane
druge možnosti uresničitve tega posega. Analiza ranljivosti je postopek, ki omogoča preseganje

pasivne vloge varstva okolja, ki je omejena zgolj na izbiro (okoljsko) najboljše od predloženih
možnosti, ne da bi vedeli, ali ne obstaja še kakšna možnost poleg tistih, ki so vnaprej podane.

Analiza ranljivosti namreč služi že iskanju okoljsko sprejemljivejših lokacij oziroma alternativ

posega. Rezultat analize ranljivosti namreč implicira alternative posega.

V okviru same primerjave variant lahko te prostorsko prekrijemo z modelom ranljivosti in
variante enostavno primerjamo, ugotavljamo, katera od alternativ bi povzročila najmanjše vplive

na posamezne okoljsko prostorske sestavine (s pomočjo delnih modelov) oziroma na celoto (s
pomočjo skupnega modela). Vplive je možno tudi numerično izraziti (z dolžino poteka ali
obsegom zasedbe območij z različno stopnjo ranljivosti) in pridobiti objektivnejšo sodbo o

sprejemljivosti posamezne primerjane variante.

Slika 2: Karta skupne ranljivosti prostora (temneje - bolj ranljivo) (Primerjalna študija variant DV

2 x 110 kV Polje - RTP Vič, LUZ d.d., naročnik Elektro Ljubljana, 2003). Analiza ranljivosti je bila

izvedena šele v postopku primerjave vnaprej, prvenstveno na osnovi gradbeno tehničnih
kriterijev, opredeljenih variant tras daljnovoda. Analiza je bila izvedena z namenom ugotoviti
okoljsko in prostorsko najbolj sprejemljivo varianto. Izkazalo se je, da izmed variant podanih v

primerjavo (belo obarvane trase) ni bilo moč opredeliti okoljsko in prostorsko v celotnem poteku
sprejemljive variante, kakor tudi, da v primerjavo niso bile vključene vse možne alternative
posega. Na osnovi analize ranljivosti je bila naknadno opredeljena nova varianta (črno obarvana
trasa) in je bila kasneje tudi predlagana kot najbolj ustrezna.
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OPREDELJEVANJE OBMOČIJ VARSTVA
Kot območja posebnega pomena za razvoj krajine so v 55. členu Prostorskega reda Slovenije

opredeljena območja s kompleksnostjo funkcij, rabe in drugi kakovosti krajine. To so večplastno

pomembna območja, ki jih država ali lokalna skupnost strateško varujeta pred urbanizacijo
oziroma spremembo rabe, funkcije in podobe. Izhodišča varovanja so določena z zakoni, odloki
ali na podlagi strokovnih podlag urejanja prostora, ki opredeljujejo okvir preventivnega
varstvenega delovanja lokalne skupnosti. V teh območjih veljajo omejitve ali posebni režimi rabe
in organizacije dejavnosti v prostoru, ki jih narekuje vsebina oziroma tip posameznega območja.
Takšna območja pomenijo nujno nadgradnjo sistema varovanih, zavarovanih in ogroženih
območij. Ta sicer vključujejo raznoliko paleto območij oziroma prostorskih pojavov, vendar le

tistih, katerih varovanje je pravno predpisano na podlagi posameznih področnih zakonov
oziroma izvršilnih predpisov. Poleg tega, da na ta način "izgubljamo" prostorske entitete, ki niso

formalno varovane, pa vendar pomembne za ohranjanje značilnosti prostora, na ta način ne
obravnavamo prostorskih kategorij, ki izhajajo iz urejanja prostora samega, predvsem pa s
prekrivanjem teh območij še ne dobimo enoznačnega odgovora, kako urejati prostor v celoti.

Sektorska zakonodaja pri usmerjanju prostorskega razvoja namreč praviloma izhaja samo iz
varovalnih vzgibov, ne pa tudi razvojnih izhodišč nekega prostora, katerih uskladitev v prostoru
je ključnega pomena. To uskladitev, še posebno ker prihaja praviloma do plastenja raznolikih,

praviloma nasprotujočih si varstvenih režimov, pa je moč doseči le s procesom prostorskega

načrtovanja, ki ga lahko dejansko opredelimo tudi kot način usklajevanja različnih interesov v

prostoru.

Analizo ranljivosti, ki služi opredeljevanju takih območij varstva lahko opredeljujemo kot
splošno ranljivost, to je ranljivost, katere stopnja ni odvisna od potencialnih vplivov

posameznega konkretnega posega, temveč izhaja predvsem neposredno iz (posameznih)

značilnosti oziroma prepoznanih vrednosti (kakovosti) prostora. Analiza torej gradi na
predpostavki, ki sicer ni nujna, da sprememba pomeni zmanjšanje kakovosti posamezne

prostorske sestavine oziroma prostora kot celote. Pri tem z izrazom "splošna ranljivost" nikakor
ne mislimo na splošno ranljivost prostora (okolja) samo po sebi, ki bi se izdelovala izven

konteksta urejanja prostora, temveč vendarle "na poseg naravnano" analizo ranljivosti, torej
ranljivost prostora v odnosu do potencialnih vplivov celotnega človekovega delovanja v prostoru
oziroma tipov posegov, ki spreminjajo prostor.

Tovrstna analiza je predvsem metoda strateške ravni načrtovanja - ravni priprave strategije
prostorskega razvoja občine oziroma urbanistične in krajinske zasnove. V okviru teh

dokumentov bi namreč morala lokalna skupnost opredeliti, v katera območja bo usmerjala

prostorski razvoj in kako, katera območja pa bo strateško varovala pred spremembami, ki so
posledica človekovega delovanja.

PREVERJANJE MEJA VARSTVENIH OBMOČIJ ZARADI USKLAJEVANJA
INTERESOV
V celovito načrtovanje prostora posamezni sektorji prinašajo lastne planske opredelitve

največkrat v obliki sektorskih planov z vrisanimi območji, ki jih sektor opredeljuje kot območja
svojega interesa. To so varovana območja opredeljena zunaj postopkov celovitega načrtovanja

prostora. Ključni problem je, da imajo ta območja značaj "končne odločitve", pripravljena kot t.i.
črno / bela informacija (varovano / ni varovano) in ne kot informacija z vrednostim razponom
(bolj vredno ... manj vredno), ki bi omogočala neprimerno večji manevrski prostor usklajevanja,

Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov

43

pa tudi vključevanje varstva v celotnem območju obravnavanem znotraj procesa prostorskega
načrtovanja.
Usklajevanje takih območij med sektorji in z drugimi razvojnimi interesi zahteva ponovitev
vrednostnega opredeljevanja v skladu s posameznim interesom, to je analizo ranljivosti

naravnega vira ali vrednote, ki ga/jo sektor zastopa. Taka analiza razkrije, katera zemljišča so
resnično najbolj pomembna za varovanje in katera se vendar lahko vključijo v usklajevanje z

drugimi sektorji ali interesi po prostoru.

Slika 3: Primerjava območij najboljših kmetijskih zemljišč (leva slika, temno) z analizo ranljivosti pridelovalnega potenciala
kmetijskih zemljišč (desna slika, temneje - bolj ranljivo) na območju MO Ljubljana. Gre za enega najbolj očitnih primerov
omejene uporabnosti območij varstva in omejitev v postopku prostorskega načrtovanja oziroma usklajevanja razvojnih
potreb in varstvenih zahtev v tem procesu. Podatki o najboljših kmetijskih zemljiščih so neustrezni glede prostorske
natančnosti in opredelitve dejanske kakovosti. Analiza pridelovalnega potenciala v večji meri odgovarja na vprašanje, kje so
tista kmetijska zemljišča, ki je smiselno strateško varovati pred širjenjem poselitve, saj odraža realno sliko o kakovosti
kmetijskih zemljišč. Predvsem pa taka analiza omogoča neprimerno večji manevrski prostor pri usklajevanju izhodišč
celovitega prostorskega razvoja z izhodišči razvoja kmetijstva z vedenjem o tem, kakšna je dejanska kakovost nekega
območja v primerjavi z drugimi območji potencialne širitve naselja

OKOLJSKO POROČILO / CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE
Analiza ranljivosti omogoča preseganje nevarnosti, da se bodo okoljska poročila oz. celovite

presoja vplivov na okolje izdelovale na osnovi subjektivnih, ekspertnih sodb, vključevale
pretežno besedne opise ter predstavljale opravičilo za nazaj, potrdilo o okoljski sprejemljivosti

plana oziroma planiranega posega. Analiza ranljivosti namreč lahko služi že kot optimizacijsko
orodje pri umeščanju posegov in dejavnosti, s čimer dobiva zahteva Direktive 2001/42/ES glede

izvedbe presoje med pripravo plana še večno operativno vrednost. Omogočena je objektivnejša
sodba o sprejemljivosti plana na posameznem območju ter primerjava stopnje sprejemljivosti

posameznega območja z ostalimi potencialnimi območji za umestitev določenega posega. Hkrati
je možno opredeliti prostorsko razsežnost posega v povezavi z območji z različnimi stopnjami

ranljivosti oz. sprejemljivosti.

ČLENITEV PROSTORA TER PODAJANJE USMERITEV ZA NAČRTOVANJE
Prostorski akti določajo členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote ter merila

in pogoje za urejanje in varovanje prostora, ki se nanašajo na ta območja. Če naj bodo ta merila

enoznačna tudi v pogledu varstva, je smiselno, da so enote opredeljene tudi na osnovi vsebin, ki
varstvo narekujejo. V tem kontekstu je analiza ranljivosti lahko osnova za razmejevanje območij
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in opredeljevanje tistih območij, ki jih lokalna skupnost strateško varuje pred spremembo rabe,
funkcije in podobe.
Če služi analiza ranljivosti na strateški ravni kot metoda iskanja lokacije za določeno dejavnost
ali poseg, kot način prostorsko lokacijska izboljšave, potem služi analiza ranljivosti na
podrobnejših ravneh načrtovanja predvsem kot osnova za opredeljevanje meril in pogojev v
obliki tehnoloških oziroma prostorsko ureditvenih izboljšav oziroma usmeritev.

Slika 4: Primer uporabe analize ranljivosti pri oblikovanju
prostorskega koncepta in opredelitvi funkcionalnih in
prostorskih enot (Strokovne podlage za sloje prostorskega
plana MOL - sklop 1, Izdelava testnega primera za planski
celoti Š4 - Dravlje in Š5 - Stegne, LUZ d.d., naročnik Mestna
občina Ljubljana, 2004). Skupna analiza ranljivosti (zgoraj
levo, rdeče) je služila zasnovi varstva okolja (zgoraj levo,
modro), opredelitvi območja, ki se ga varuje pred širitvijo
poselitvenega območja zaradi ohranjanja varstva vodnih
virov, potencialov za rekreacijo, retenzijske spodobnosti,
potencilaov za ekološko kmetijstvo in kulturne krajine
sooblikovanju razvojnega koncepta, hkrati pa oblikovanju
razvojnega koncepta (zgoraj desno), opredelitvi območji,
kjer gradimo, zgoščamo mesto, puščamo ali na novo
umeščamo "naravo", povezujemo mesto oz. navezujemo
njegove posamezne dele, izboljšujemo bivalno kakovost.
Naslednji korak predstavlja členitev na prostorske in
funkcionalne enote (spodaj), ki pomenijo operacionalizacijo
koncepta varstva in razvojnega koncepta. Meje teh enot so
oblikovane tudi na podlagi meja območij z različno stopnjo
ranljivosti.
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SKLEP
Bistveni namen analize ranljivosti je opredeljevanje delov prostora, kamor je manj ustrezno ali
neustrezno umestiti določene dejavnosti ali določen poseg in s tem iskanje mesta v prostoru,

kjer bo ta dejavnost sprejemljiva tudi z vidika varstva okolja.

Seveda pa analiza ranljivosti ni edina metoda varstva okolja, ki se vključuje v urejanje prostora.

Ko govorimo o vključevanju varstvenih izhodišč v prostorsko načrtovanje, je pomembno preseči
vedno večje ločevanje "urejanja prostora" in "varstva" (okolja, narave, dediščine), ki se kaže v

vedno

večji

avtonomnosti

mehanizmov,

miselnosti,

organizacijske

strukture

in

aktov

posameznih "področij". Ključno vprašanje, ki ga je treba upoštevati, če že ne razrešiti, je torej

vprašanje odnosa med urejanjem prostora in varstvom (okolja), ki mora bolj kot iz razčiščevanja
pristojnosti oziroma opredeljevanja definicij izhajati iz razmišljanja o doseganju rezultata,

skladnega tako s temeljnimi cilji urejanja prostora kot cilji varstva okolja. Pri tem sta osnovni
predpostavki razmišljanja:
varstvo okolja se dejansko najbolj udejanja preko urejanja prostora - z ustreznim
lociranjem dejavnosti se praviloma zmanjšuje tudi vpliv na okolje (Marušič, 1993), zaradi

česar mora biti postopek varstva okolja integriran v postopek urejanja prostora,

varstvo okolja je dinamičen proces, ki se nenehno, na različnih ravneh, z različno

natančnostjo, z različnimi, toda metodološko in vsebinsko povezanimi postopki, pa

konec koncev tudi z različnimi terminološkimi opredelitvami, vključuje v načrtovalni

postopek.

Ko razmišljamo o načinu vključevanja analiz ranljivosti in ostalih postopkov varstva okolja v
urejanje prostora oziroma prostorsko načrtovanje, se je treba tako vprašati predvsem:

kakšne odločitve se bodo sprejemale na posameznih ravneh urejanja prostora oziroma
kako lahko te odločitve vplivajo na okolje in prostor,

kateri okoljevarstveni mehanizmi se lahko uspešno vključujejo v posamezne ravni
urejanja prostora,
kaj omogoča analiza ranljivosti oziroma drugi postopki varstva okolja v vsebinskem
smislu, na katera vprašanja povezana s načrtovanjem prostorskih ureditev lahko
odgovorijo, npr. kaj, kje, koliko, na kakšen način, ...., se načrtuje.
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Jelena Hladnik

USMERITVE ZA IZDELAVO OBVEZNIH STROKOVNIH PODLAG PO
ZUREP-1

POVZETEK
Ena od temeljnih določb Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in
58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) je, da odločitev o zadevah urejanja prostora ni

možno sprejemati brez strokovnih analiz in strokovnih dognanj, opredeljenih v strokovnih
podlagah. Osnovni namen strokovnih podlag je, da zagotavljajo možnosti za oblikovanje

strokovnih, transparentnih in argumentiranih prostorskih odločitev ter njihovo usklajenost z
gospodarskega, družbenega, kulturnega in okoljskega vidika. S strokovnimi podlagami se

ustvarjajo pogoji za soočanje in tehtanje varstvenih zahtev in razvojnih potreb ter drugih
temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja, tako da se dosega racionalna raba prostora

glede na kakovost prostorskih potencialov za razvojne potrebe ter glede na kakovost
prostorskih sestavin. Strokovne podlage so namenjene tudi kasnejšemu sprotnemu preverjanju
novih razvojnih ali varstvenih predlogov.

UVOD
Eno od izhodišč ZUreP-1 je, da odločitev v prostoru ni možno sprejemati brez strokovnih analiz
in strokovnih dognanj opredeljenih v strokovnih podlagah. Preverjanje in priprava prostorskih
odločitev se tako premika v fazo izdelave strokovnih podlag.

Odločitve o podrobnosti obveznih ter izboru in podrobnosti drugih

strokovnih podlag ter

prostorskih podatkov se sprejema v odvisnosti od prostorskega akta, ki ga pripravljamo, in od
problema, ki ga rešujemo. Seznam potrebnih strokovnih podlag za pripravo prostorskega akta

oz. načrtovanje predvidene prostorske ureditve mora temeljiti na premisleku o dejanski
potrebnosti posamezne strokovne podlage in njenem prispevku k kvaliteti prostorske rešitve.
V ta namen

naj pripravljavec posameznega prostorskega akta na začetku priprave zbere

obstoječe strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo prostorskih sestavin planskih

aktov občin v skladu z Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), in za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov

v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini

prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in oceni njihovo uporabnost za pripravo

novih prostorskih aktov. Strokovne podlage, pripravljene na podlagi navedenih predpisov, so
namreč morale vsebovati vsebine, ki jih predpisujejo tudi Zurep-1 in Uredba o PRS (Uradni list

RS, št. 122/2004). Obstoječe strokovne podlage se lahko uporabi le v primeru, če omogočajo
utemeljitev zastavljenim ciljem prostorskega razvoja občine ter niso vsebinsko in terminološko
v nasprotju z določbami prostorskih predpisov in določbami državnih prostorskih aktov.
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VRSTE STROKOVNIH PODLAG
Strokovne podlage, ki so potrebne za pripravo prostorskega akta, se glede na obveznost njihove
priprave delijo na obvezne strokovne podlage (analiza stanja in teženj v prostoru, analiza

razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru in študija ranljivosti prostora) in druge
strokovne podlage so zlasti strokovne podlage, ki se nanašajo na posamezne prostorske

sisteme, konkretne prostorske probleme, posamezna ureditvena območja, različna področja

razvoja ter področja varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.

Obvezne strokovne podlage se izdelajo za celotno območje občin, kadar se pripravlja regionalna
zasnova prostorskega razvoja, oziroma strategija prostorskega razvoja občine.

Zaradi

racionalizacije dela in sredstev priporočamo, da se obvezne strokovne podlage za te akte izdela
na način, ki bo omogočal njihovo enostavno nadgrajevanje in ažuriranje

oziroma njihovo

ponovno uporabo kadar se bodo prostorski akti spreminjali ali dopolnjevali.
Odločitve o potrebnosti in podrobnosti strokovnih podlag in prostorskih podatkov se sprejema
glede na vrsto prostorskega akta in problema, ki se ga ta rešuje. Končna odločitev o vrsti

potrebnih strokovnih podlag se sprejme na podlagi analize stanja in teženj v prostoru.

Podrobnost izdelave strokovnih podlage pa naj omogoča njihovo kasnejšo uporabo za vse
druge, hierarhično nižje prostorske akte.

KORAKI PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PODLAG
Strokovne podlage se pripravljajo usklajeno s procesom priprave prostorskega akta in sicer:
1. izvede t.i. poizvedovalna anketa, s katero se ugotovi/oceni:
potrebe posameznih akterjev na območju občine ter čim širšega kroga zainteresiranih,
seznam že izdelanih strokovnih podlag,
podatke, ki so na voljo;
2. izdela oceno primernosti strokovnih podlag, s katerimi pripravljavec razpolaga s sledečih

vidikov:

ali njihove ugotovitve služijo oblikovanju novih prostorskih rešitev,
ali ustrezajo vsebinam in terminologiji novih prostorskih aktov,
ali so izdelane na podlagi aktualnih podatkov,
ali ustrezajo vsebini in terminologiji novih sektorskih predpisov, ki se nanašajo na
urejanje prostora;
3. izdela analizo stanja in teženj v prostoru (v nadaljnjem besedilu: AST) v skladu z 10. členom
Uredbe o PRS, podzakonskimi predpisi, sprejetimi na podlagi 18. člena ZUreP-1, in v skladu s
tem priporočilom (glej prilogo 1, točko 1). AST je izhodišče za opredelitev osnovnih ciljev
prostorskega razvoja občine;
4. določi obseg strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov v skladu z Uredbo o PRS
(poglavje I/1.1 Strokovne podlage), podzakonskimi predpisi, sprejetimi na podlagi 18. člena

ZUreP-1;

5. izdela analizo razvojnih možnosti dejavnosti v prostoru/analiza privlačnosti (v nadaljnjem

besedilu: ARMD) v skladu z 11. členom Uredbe o PRS, podzakonskimi predpisi, sprejetimi na
podlagi 18. člena ZUreP-1;
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6. izdela študijo ranljivosti prostora/analize ranljivosti prostora (v nadaljnjem besedilu: ŠRP) v
skladu z 12. členom Uredbe o PRS, podzakonskimi predpisi, sprejetimi na podlagi 18. člena

ZUreP-1;

7. druge strokovne podlage, potrebne za opredelitev zasnove posameznega prostorskega
sistema v skladu s 13. členom Uredbe o PRS, podzakonskimi predpisi, sprejetimi na podlagi 18.
člena ZUreP-1.

NAČIN PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG
Postopek priprave strokovnih podlag mora biti jasen, vsebinsko in strokovno korekten in

ponovljiv. Kartografski del strokovnih podlag naj bo izdelan v digitalni GIS tehnologiji z uporabo
digitalnih prostorskih podatkov.
Vsebina, podrobnost in tehnika izdelave strokovne podlage se natančneje določi glede na vrsto
prostorskega akta oziroma glede na cilje, ki jih želimo v prostorskem aktu doseči, in na

probleme, ki jih je treba pri tem rešiti.

Predlog prostorske rešitve - opredelitev območij za usmerjanje prostorskega razvoja za
posamezne dejavnosti/prostorske ureditve, je rezultat soočenja analiz privlačnosti prostora

(ARMD) in ranljivosti prostora (ŠRP) za posamezne dejavnosti/prostorske ureditve ter strokovne
sinteze (ustvarjalnosti) izdelovalca.

Za celotno območje ali njegove dele, kjer je izraženih več nasprotnih interesov za načrtovanje

prostorskih ureditev oziroma, če obstaja več predpostavk in vrednostnih ocen z vidika pomena
prostora za posamezne dejavnosti ter z vidika varstvenega pomena prostora, se izdela variantne
rešitve. Za opredeljevanje ustreznosti prostora se določi vsaj dva modela (variantni rešitvi) –

varovalni (poudarjanje vidikov ranljivosti) in razvojno naravnan model (poudarjanje vidikov
privlačnosti).

Za območja s skupnimi razvojnimi interesi, varstvenimi zahtevami in prostorskimi značilnostmi,
ki se nahajajo v več lokalnih skupnostih, je priporočljivo, da se pripravijo skupne strokovne
podlage na medobčinski oziroma regionalni ravni .
Strokovne podlage se pripravi v tekstualni, numerični in grafični obliki. Priporočljivo je, da se
kartografski del strokovnih podlag izdeluje v merilu 1 : 5000, kar zagotavlja njihovo uporabo
tako za strateške kot tudi za izvedbene prostorske akte.

Pri pripravi strokovnih podlag in v postopku priprave prostorskega akta je treba upoštevati tudi

varstvene zahteve, ki izhajajo iz predpisov s področja varstva okolja. V kolikor je za prostorski

akt treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se strokovne podlage uporabijo za

pripravo okoljskega poročila. Strokovne podlage in okoljsko poročilo se pripravlja kot ločena
gradiva, ki pa morajo biti vsebinsko med seboj povezana. V okoljskem poročilu se z vidika

ugotavljanja vplivov prostorskih ureditev na sestavine naravnega in družbenega okolja v
celotnem vplivnem območju prostorske ureditve povzame relevantne dele naštetih strokovnih
podlag kot utemeljitev predlagane rešitve.

Zaradi racionalnosti in uporabnosti strokovnih podlag za različne strateške in izvedbene

prostorske akte se za pripravo strokovnih podlag uporabijo prostorski podatki iz sistema zbirk
prostorskih podatkov. Do vzpostavitve sistema zbirk prostorskih podatkov

se uporabijo

geodetski in drugi podatki iz uradnih evidenc in drugi podatki nosilcev urejanja prostora, katerih
vodenje je v državni oziroma lokalni pristojnosti.
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ZAKLJUČEK
Ključno vodilo priprave strokovnih podlag je, da so le te osnova za umeščanje razvojnih

interesov v prostor, za aktivno udejanjanje varstvenih zahtev, za kreativno snovanje rešitev in s
tem za sprejemanje končnih odločitev o prostorskem razvoju. Pri odločitvi o tem katere
strokovne podlage bomo izdelali moramo izhajati iz dejstva, da nam strokovne podlage služijo
za iskanje najboljše rešitve posameznega prostorskega problema, ki mora odsevati uskladitev

različnih razvojnih interesov in varstvenih zahtev v taistem prostoru, kot tudi da nam strokovne
podlage nudijo zadostno osnovo za utemeljevanje prostorskih odločitev pred investitorjem, pred
strokovno in širšo javnostjo, ipd.

Prav strokovne podlage bistveno prispevajo k usmerjanju procesov urbanizacije – poselitve in
infrastrukture ter aktivnem razvoji in varstvu krajine in s tem k zavestnem oblikovanju
kakovostnega življenjskega okolja in krepitvi prepoznavnosti slovenske krajine.
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POGLEDI NA LJUBLJANO – IDEJE O RAZVOJU

Temeljni namen socioloških raziskovanj urbanizma oz. prostora nasploh je prispevati k jasnejši
razgrnitvi razmerij, dejanskih in potencialnih prostorskih interesov ter procesov v (urbanem)
prostoru. V strokovni in tudi poljudni publicistiki obstaja dokaj visoka stopnja soglasja o
precejšnjem razkoraku med intenzivno potekajočimi urbanimi procesi in stopnjo refleksije tega

dogajanja. »Plansko praznino« dopolnjuje tudi »strokovni interpretativni vakuum«, kar omogoča

prosto pot instrumentalno marketinško motiviranim prepričevalnim kampanjam o ureditvi
določenega predela mesta. Interpretacija mesta je seveda vedno interesno pogojena in zato

vedno tudi partikularna. Problem nastopi tedaj, ko so medijsko močno podprti partikularizmi
skoraj brez resne, t.j. vsebinske in proceduralno korektno vodene razprave predstavljeni kot

uresničevanje javnih interesov. Najbolj zanimivo in aktualno bi bilo torej iskanje odgovora na
vprašanje, kako in zakaj je nastalo takšno stanje. Vendar bi nas to zapeljalo v prehude globine.
Namesto tega bom razpravljal o prav tako zelo aktualnih in zanimivih vprašanjih: 1) kakšna je
komunikacijska strategija zagovornikov (partikularnih) interesov; 2) kako poteka »kolonizacija«

interpretativnega prostora; 3) kateri »ideološki registri« so pri tem najpogosteje uporabljeni in 4)
in kako v interpretativni prostor vstopajo nosilci javnih funkcij, kot formalni zastopniki javnega
interesa.
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mag. Maja Simoneti, Darja Matjašec

SAVSKA OBREČNA KRAJINA9
VEČNAMENSKA STROKOVNA PODLAGA

POVZETEK
Naloga je bila izdelana kot strokovna podlaga za novo strategijo prostorskega razvoja in kot
strokovna podlaga za sprejemanje tekočih odločitev o ravnanju s prostorom. Cilj je bil opredeliti

izhodišča za celovito urejanje rečnega prostora v različnih časovnih prerezih kratko, srednje in
dolgoročno. Izhodišča morajo zagotavljati želeno prostorsko in programsko integriteto območja
in omogočati odzive na posamezne pobude za razvoj v obvodnem prostoru. Šele kompleksno

urejeno gradivo, ki strokovno vrednoti rečni prostor v ekološkem, sociološkem in morfološkem

smislu, lahko nudi osnovo za izdelavo prostorske dokumentacije. Namen strokovnih podlag je

lahko dosežen, če so te sprejete s širokim konsenzom. Priprava celovitih strokovnih podlag

deluje kot eden od preventivnih ukrepov, ki skupaj s trdno namero in doslednim izvajanjem

vodijo do sprejemljivejšega stanja v prostoru. Prenos izhodišč in principov mora biti zagotovljen

iz konceptualne ravni preko potrjenih dolgoročnih razvojnih smernic do posameznih izvedbenih
posegov. Splošnim zakonskim določilom se tako pridružujejo širša strokovna izhodišča za

varovanje in razvoj prostora na konkretni izvedbeni ravni in v prid rečnega prostora. S tem se
zagotavljajo tudi izhodišča za nadzor nad stanjem in razvojem prostora.

Naloga vključuje analitični proces kot nujno izhodišče ali gradnik za opredelitev rešitve oziroma
preldoga za urejanje obsavskega prostora. Za potrebe strateškega odločanja tako opredeli

pomen reke in značaj obrečnega porostora, vsebuje pa tudi predlog rešitve, ki omogoča urejanje
obrečenga prostora v skladu s podanimi izhodišči. Posebna zanimivost naloge je, da varovanje

narave obravnava kot eno od enakovrednih rab prostora in trenutne razvojne odločitve dosledno
povezuje s prihodnjimi stanji v prostoru.
Rešitev, ki jo ponuja naloga, odgovarja na strateška vprašanja razvoja v prostoru in podaja
usmeritve in izhodišča za nadaljnje načrtovanje. Naloga med drugim odpira pogled na nekatere

prednosti, ki jih prinaša dolgotrajnejša izločenost območja iz razvojnih programov oziroma
sporoča, da je varovanje lahko učinkovita razvojna strategija.

Naloga je primer strokovne podlage, ki uspešno povezuje potrebe po odločanju na različnih

ravneh. Zadovoljstvo s strokovno podlago je zaenkrat bolj povezano s pripravljavci, ugotavljamo

pa že, da bo zaradi dobre priprave in opravljenih analitičnih korakov lahko uporabna tudi za

pripravo nove strategije razvoja Ljubljane.

Razsežno naravno območje, ki je bilo s preteklimi načini varovanja zaščiteno pred gradbenimi

posegi, je postalo zanimivo naravno okolje in prostor, ki ga lahko zasedejo različni posegi in

programi. Zaščita, ki je bila v preteklosti pogojena z zagotavljanjem poplavne varnosti in

varovanja prostora za potrebe gradnje elektrarn, se je izkazala za koristno, vendar pomanjkljivo

za odločanje o novih razvojnih pobudah. Naloga je načeloma potrdila dve tezi, da predstavlja
9

Savska obrečna krajina (2001); strokovne podlage za nov dolgoročni prostorski plan MOL, Jankovič, K., Matjašec, D. Simoneti, M., Mlakar; A. in

sodelavci, LUZ, d.d. naročnik Oddelek za urbanizem MOL, Ljubljana
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obsavski prostor velik razvojni potencial, ki še ni prevzel svoje vloge v razvoju mesta, in da je
hkrati območje velik potencial v ohranjanju kakovosti krajine. Največja vrednost območja sta

danes nepozidanost in programska praznost, ki omogočata poljubne rabe. Vendar je stopnja

neurejenosti na meji sprejemljivosti za varno rabo ter kot taka razlog za mnoge zlorabe in
degradacije.

Kakšno vlogo bo prevzel obrečni prostor Save v prihodnjem razvoju mesta, zaenkrat ni možno
napovedati. Izkušnje kažejo, da ugotovitve strokovnih podlag niso vedno upoštevane v
razvojnem odločanju. Na osnovi analize je bil oblikovan eden od možnih razvojnih predlogov.

RAZVOJNE PRILOŽNOSTI DOLGOTRAJNO VAROVANIH OBMOČIJ
Ljubljana je mesto ob dveh rekah, Ljubljanici in Savi. Obrežni prostor Save je neprimerno manj

povezan z mestnim razvojem kot nabrežja Ljubljanice. Poplave, varovanje vodnih virov in
energetskega potenciala so zmanjšali privlačnost obsavskega prostora za razvoj mesta. V stiku z
Ljubljansko kotlino je območje ob Savi, podobno kot Barje na jugu, ostalo do danes ohranjeno

kot razsežno naravno zaledje mesta.
Opazna privlačnost in razsežnost obvodnega sveta postaja vse bolj zanimiva za razvojne
pobude. Uporabnost prostora je danes omejena, tako fizično kot socialno in programsko.

Urejeni in dostopni so samo določeni deli obrežja, voda v reki ni primerna za kopanje, tak in

tako neurejen prostor je nepredvidljiv in premalo varen za rabo. Programska praznost omogoča

posege, ki drugod niso možni in / ali dovoljeni. Neformalni posegi v prostor so ena od razvojnih

nevarnosti. Problemi posamičnih posegov v prostor so lahko mnogo večji in imajo trajnejše
posledice.

Razmeroma šibka povezanost obsavskega prostora z urbanim razvojem mesta v preteklosti se

danes izkazuje kot potencialna prednost. Območje ob Savi je eno tistih v Ljubljani, ki šele čakajo
na prevzem svoje vloge v mestu in mestnem življenju. Kako bo izkoriščen razvojni potencial

območja, je med drugim odvisno tudi od prostorsko-načrtovalskih izhodišč in z njimi
povezanega ravnanja mestne uprave. Celovito urejanje rečnega prostora je praviloma
zapostavljeno zaradi posamičnih teženj. Posamezni investitorji so v “borbi za prostor”

agresivnejši in uspešnejši od uveljavljanja javnih interesov v zvezi z urejanjem rečnega prostora
kot posebne ekološke in mestotvorne prvine. Še posebej, ker pri urejanju rečnega in obrečnega
prostora kot javne površine ni moč izkazati neposrednega dobička. Potrebna so vlaganja, ki se

obrestujejo z boljšo kvaliteto bivanja in šele posredno, na dolgi rok, tudi v trženju mestnih
zemljišč.
Velika pričakovanja, povezana s potencialom prostora, se pogosto izjalovijo. Eden od razlogov
za to je tudi pomanjkanje predhodnega predvidevanja prostorske podobe in rabe. Razvojni

potencial, ki ga pripisujemo nekemu območju, namreč ni značilnost prostora, kot sta na primer
strmina ali rastlinski pokrov. Razvojni potencial je odvisen družbene interpretacije. Potencialnost

prostora se poraja v razmerju med vrednotenjem prostora in uravnavanjem rabe ter interesov v
prostoru. Razprava o potencialnosti prostora se v praksi rada poenostavi na odločanje o
posameznih posegih, z različnimi razsežnostmi vplivov na okolje, prostor in družbo. Posledice

posamičnih posegov se odražajo v razvrednotenih območjih, ki brez programske, vsebinske in

oblikovalske nadgradnje ostajajo socialno gluha, brez družbene nadgradnje, javnih in skupnih
programov in ureditev, ki bi jih iz funkcionalnih okolij spremenila v bivalna okolja10.

Več o pasteh razvoja vmesnih prostorov v razmerah ohlapne planerske prakse in skromnih javnih interesov v Simoneti, 2000)

10
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Mestni oddelek za urbanizem je naročil izdelavo strokovnih podlag za ureditev obrečnega

prostora ob Savi11 prav zato, da bi presegel prakso nepredvidljive prihodnosti delnih odločitev.
Oblikovanje dolgoročnega razvojnega koncepta in predhodnih meril za posege v prostor je
podlaga za skladnost rešitev in dopolnjevanje ureditev.
Razvojni cilji in izhodišča
Cilj priprave strokovne podlage je bil opredeliti izhodišča za celovito urejanje rečnega prostora v
različnih časovnih prerezih kratko-, srednje- in dolgo-ročno. Izhodišča morajo zagotavljati
želeno prostorsko in programsko integriteto območja in omogočati odzive na posamezne

pobude za razvoj v obvodnem prostoru. Šele kompleksno urejeno gradivo, ki strokovno vrednoti
rečni prostor v ekološkem, sociološkem in morfološkem smislu, lahko nudi osnovo za izdelavo

prostorske dokumentacije. Namen strokovnih podlag je lahko dosežen, če bodo sprejete s
širokim konsenzom. Priprava celovitih strokovnih podlag deluje kot eden od preventivnih

ukrepov, ki skupaj s trdno namero in doslednim izvajanjem vodijo do sprejemljivejšega stanja v
prostoru. Prenos izhodišč in principov mora biti zagotovljen iz konceptualne ravni preko
potrjenih dolgoročnih razvojnih smernic do posameznih izvedbenih posegov. Splošnim

zakonskim določilom se tako pridružujejo širša strokovna izhodišča za varovanje in razvoj

prostora na konkretni izvedbeni ravni in v prid rečnega prostora. S tem se zagotavljajo tudi
izhodišča za nadzor nad stanjem in razvojem prostora.

Naloga je izdelana v več delovnih korakih. Evidenci stanja, pobud in potreb je sledila analiza in
oblikovanje generalnega razvojnega koncepta. Z njim so za celoten obrečni prostor opredeljeni

načini za aktiviranje prostora ob hkratnem upoštevanju varstvenih kriterijev. Koncept je

izhodišče za obravnavo območja ob Savi v dolgoročnem planu in podrobnih izvedbenih aktih. V

nadaljevanju je izdelana zasnova urejanja prostora v dveh različicah. Upoštevaje možnost novih
zajezitev na Savi zaradi hidroenergetske izrabe se predloga nekoliko razlikujeta, hkrati pa

dopolnjujeta. Zasnovana sta kot dve fazi razvoja dejavnosti v obsavskem prostoru. Na osnovi teh

zasnov je izdelana tudi zadnja faza naloge, v kateri so za dvanajst zaokroženih območij
obravnave opredeljeni predlogi podrobnih pogojev in meril za posege v prostor. S tem je naloga

usklajena z naročnikovim pričakovanjem, saj podaja izhodišča za vsako sprotno vrednostno
opredelitev do razvojnih pobud.
Naloga povzema vse znane omejitvene kriterije in jih aplicira na konceptualno zasnovo. Pri tem
namenoma ne opredeli končne programske rabe prostora, ker izhaja iz izhodišča, da so vse
odločitve v prostoru predmet širših konsenzov, za katere izdelovalci strokovnih nalog niso

pristojni. Naloga podaja predlog urejanja na način, da je za različne razvojne pobude možno

ugotoviti, kje so bolj in manj sprejemljive lokacije za njihovo umeščanje in kako se združujejo v

celovito ureditev. Končne odločitve so prepuščene podrobnim okoljevarstvenim ocenam in

odločitvam, povezanimi s konkretnimi načrti urejanja, ki so nedvomno potrebni za vsako od
dejavnosti.

Analitični del naloge je ponovno potrdil, da je potrebno meje območja obdelave med delom
prilagajati vsebinam. V primeru iskanja ekoloških povezav in navezave območja na mesto je

območje mnogo razsežnejše kot v primeru strukturiranja obvodnega prostora za potrebe

podrobnega načrtovanja in urejanja. S stališča vodnogospodarskega urejanja je meja spet druga.
Morda je prav to prelivanje vplivnega območja eden od vzrokov, da je v sedanji prostorski

dokumentaciji uveljavljen način, da vodotok nima svojega območja urejanja. Območja v
obrečnem prostoru so formalno razdeljena na različne načine, tako da poteka meja po osi

vodotoka ali po eni strani. Tako razkosanje rečnega prostora seveda ni v prid celovitemu
11

prispevek je osnovan na ugotovitvah naloge: Jankovič, K./Matjašec, D./Simoneti, M./ Mlakar, A.(2001) Savska obrečna krajina. Strokovne

podlage za nov dolgorčni prostorski plan MOL, LUZ d.d. Ljubljana, naročnik MOL OU
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urejanju, zato je nujno operativno potrebne delitve zagotoviti tako, da vključujejo enotna
izhodišča12.

V nalogi opredeljena strokovna izhodišča so izoblikovana na dveh ravneh. Prva raven je širša,
načelna - ta izhodišča je smiselno trajno upoštevati na celotnem območju obdelave. Druga raven

je opredeljena na podlagi ugotovljenih značilnosti, režima urejanja obvodnega prostora in
nekaterih pridobljenih izhodišč ter prenešena v usmeritve za problemsko in prostorsko

usmerjeno urejanje celote in delov. Pri urejanju posameznih območij je v projektnih rešitvah
potrebno upoštevati tako načelna izhodišča, ki veljajo za celotno območje, kot tista od izhodišč,

ki veljajo za posamezne dele, ki bodo v nadaljevanju te naloge potrjena kot sprejemljiva. Naloga

podaja v strukturno razvojnem in programskem smislu predlog, ki je potreben širše strokovne
obravnave in potrditve.

Načelna izhodišča izhajajo iz teze, da mora obsavski prostor biti kvalitetna, naravna, kulturna,

pestra in dinamična mestna prvina s specifičnimi urbanimi, socialnimi in ekološkimi funkcijami.
Med načela, v nalogi opredeljena kot trajno zavezujoča, so uvrščena:
načelo skladnosti načrtovanja s programskimi in strukturnimi značilnostmi oz. potenciali
obrečnega prostora: vsak nov vsebinski in strukturni poseg v prostor je treba preveriti s
programsko, sociološko in ekološko zmogljivostjo prostora, še zlasti, kadar gre za
programe, vezane na vodo;
načelo zveznosti: vsako novo vsebinsko in strukturno spremembo prostora je treba
uskladiti z naravnimi in ustvarjenimi značilnostmi rečnega prostora gor- in dol-vodno,

levo- in desno-brežno, na obrežju in v zaledju;

načelo varovanja in razvoja obrečnega prostora: vsaka razvojna pobuda mora temeljiti na

upoštevanju značilnosti prostora. Razvoj, ki upošteva načela celovitega urejanja in

posebnosti posameznega območja, pomeni učinkovito obliko varovanja rečnega

prostora;

načelo javnosti obrečnega prostora: urejanje rečnega prostora je vsaj v določenem
segmentu tudi urejanje javne površine ali površine v javni rabi, kar pomeni središčenje
objektov in ureditev javnega značaja ter, ne glede na lastništvo, zagotavljanje

prehodnosti in dostopnosti vodnih brežin kot minimalni ukrep v smislu javnosti rečnega

prostora in njegovih funkcij in v smislu varovanja njegovih naravnih potencialov;

načelo sonaravnega načrtovanja: pri vsakem posegu je treba poiskati možnosti za

izboljšanje obstoječih razmer v vodnih in kopenskih ekosistemih, ohranjanje in

izboljšanje območij, ki predstavljajo ekološki in prostorski potencial.
načelo združljivosti programov: vsak poseg pomeni večji ali manjši, lahko tudi uničujoč
vpliv na naravno in družbeno okolje in je glede na to bolj ali manj sprejemljiv tako z
vidika drugih programov kot z vidika prostora. Pri vsakem je pri presoji vplivov na
naravno, bivalno in socialno okolje treba upoštevati načelo najmanjše škode.
načelo celovitosti urejanja v prostorskih dokumentih: usmeritve za urejanje morajo biti
vključene v vse ravni prostorske dokumentacije, od planskih aktov do konkretnih

dovoljenj. Treba je upoštevati dejstvo, da je rečni prostor pomembna prvina zelenega
sistema in mestnega načrta. Urejanje pomembnejših območij mora imeti podlago v

idejnih rešitvah, pridobljenih z javnimi natečaji.

12

Na probleme urejanja obvodnih območij smo v preteklosti večkrat opozarjali in v Ljubljani uspešno dosegli prakso celostne obravnave

vodotokov vsaj v zgodnji analitično planski fazi. Ideji se približujejo tudi nekateri predlgoi novega zakona o vodah. (Simoneti, 1989 in 1998,
Simoneti / Kučan 1997)
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KONCEPTUALNA ZASNOVA
Zasnova je nastala na podlagi obširnega zbiranja podatkov in informacij o obravnavanem
prostoru ter na podlagi izrazitega analitičnega pristopa. Brez dobrega poznavanja prostora in
razmer prostorski načrtovalec težko predlaga ustrezne predloge.
Predlagani koncept urejanja obsavskega prostora povezuje ključna izhodišča za podrobnejšo
zasnovo prostorskega razvoja celotnega obrečnega prostora, glede na naravne in ustvarjene

znalčilnosti, varovane prvine in razvojne možnosti. Koncept sloni na ideji ločevanja med
notranjim, mestnim in zunanjim, regionalnim nabrežjem, ki ju povezuje krožna rekreacijska pot.

Skoraj trideset kilometrska poteza z nizom programskih točk, jeder in centrov osmisli uporabne
razsežnosti obsavskega prostora.

Slika 1-2: Glavna pot kot nosilna prvina aktiviranja prostorskega potenciala obrečnega prostora omogoča obiskovalcem s
prečnimi povezavami in lokacijami programskih in servisnih točk izbiro uporabe tudi glede na dolžino. Tam, kjer se prekriva
največ možnih variant glede na dolžino, je tudi intenzivnost programov večja in obratno, kar sovpada z večjimi območji, ki
so predvidena za naravno ohranjanje. Pot je zamišljena kot večnamenska rekreacijska površina, ki omogoča doživljanje reke
in obrečnega prostora in je povezana s potjo spominov in tovarištva.

Koncept temelji na ideji povezovanja prostorskih kvalitet in premišljenega razporejanja rab v
prostoru. Razporeditev programov sledi zamisli o desnem, mestnem bregu reke in levem,

zalednem, bregu, ki povezuje mesto z drugimi naselji in naravnim zaledjem. Programi so v

prostoru razporejeni tako, da so programske točke kot najpreprostejša oblika programa ritmično
nanizane vzdolž nove poti. Na desnem in levem bregu se razporedijo programska jedra

mestnega značaja. Samo na levem, izven mestnem, bregu pa so predlagani programski centri
širšega pomena. Posebnost koncepta je izhodišče, da so tudi homogena območja varovanja

krajinskih značilnosti vključena v zasnovo kot programska območja urejanja. Glede na

značilnosti prostora so območja aktivnega varovanja naravnih območij razporejena na obeh
bregovih reke.

Slika 6-7: Struktura homogenih območij v obsavskem prostoru in njihov značaj.
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Programski centri so najvišja raven novih programov v obsavskem prostoru. Zanje naj bi bilo
značilno, da presegajo potrebe mestnih prebivalcev in s svojo ponudbo privlačijo tudi druge

obiskovalce. Mednje se lahko uvrstijo različni športni programi, zabaviščni parki in podobni
programi z vsemi potrebnimi dopolnilnimi programi. To so veliki posegi v prostor, ki se jih ureja
na podlagi podrobnih prostorsko izvedbenih aktov. Zaradi izjemne kvalitete prostora se

predvideva pridobitev rešitev z variantnimi rešitvami (različne oblike natečajev). Programski

centri niso nujni posegi za aktiviranje obsavskega prostorskega potenciala, so pa logično
nadaljevanje v procesu postopnega umeščanja novih rab v obsavski prostor. Glede na velikost

posegov se v prostor umeščajo postopoma, na osnovi okoljevarstvene in prostorsko oblikovne
presoje. Iz vidika potencialov prostora je v konceptu predvidenih 5 programski centrov: Tacen,

Tomačevski prod, Jarški prod, Pod Šentjakobom in Sotočje. To so iz obravnavanih vidikov in
razporeditve v prostoru najustreznejše lokacije za razvoj centrov, niso pa edine možne. Glede na
to, da so lokacije centrov povezane tudi s prometnimi vstopi v mesto, se lahko kateri od centrov

preseli tudi na mestno, desnobrežno stran, prav tako kot je možno predvideti, da bo zaradi

drugih okoliščin kateri od v konceptu "praznih prostorov" postal zanimiv za razvoj centra.
Kolikor bi se začeli centri umeščati na druge lokacije, je potrebno upoštevati izhodišče o

pomenu razmestitve, uravnotežene razporeditve, centrov v prostoru in prilagoditi koncept
centrov novim odločitvam. Značaj predvidenih centrov je raznovrsten. V glavnem so to programi

za prosti čas (različne oblike športa, parkovne površine ...).

Programska jedra se po eni strani navezujejo na obstoječe vitalne programe, po drugi strani pa
je podana možnost in namera, da se vzpostavijo nova jedra. Medtem ko se programske točke

nizajo ob poti, je za programska jedra značilno, da se razmeščajo tako ob rob obstoječe

poselitve kot v bližino vode in v vmesne prostore. Med njimi so velike razlike. Tako jedro je

lahko gostišče, ki v prostoru že deluje in ga koncept zgolj spodbuja, da se odpira v obrečni

prostor in se vključi v prizadevanja za ureditev večje rekreacijske privlačnosti širšega prostora.

Po drugi strani pa je tako jedro lahko novo kopališče ob Savi.

Nizanje počivališč, osnovnih programskih točk, je predvideno na razdalji pol ure hoda oziroma

dveh kilometrov. Zamišljeno je, da se na teh razdaljah neodvisno, ali pa v povezavi s kakšnim od
resnejših programov, na teh razdaljah omogoči uporabnikom poti: kritje pred vremenskimi

neprilikami, javna razsvetljava, počivališče, po možnosti tudi javne sanitarije in telefonski sistem
"klic v sili".
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Slika 4: Razporeditev programskih centrov, programskih jeder in programskih točk.

Slika 5: Shema časovne faznosti razvoja obsavskega prostora.

PREMISLEK PRED ODLOČITVAMI
Danes je možno širši obsavski prostor oceniti kot razsežen, razmeroma ohranjen naravni

prostor, z naraščajočim številom ureditev in programov, ki predstavljajo razširjeno prostočasno
ponudbo in izkoriščajo naravne danosti in prostorske možnosti. Ker je za celotno območje hkrati

značilna odsotnost prepoznavne urejenosti, ki bi zagotavljala pogoje psihološke in fizične
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varnosti, je prostor mnogo slabše izkoriščen kot bi glede na svoje kapacitete in značilnosti lahko
bil. Nenazadnje je tako »prazen« prostor tudi predmet nesprejemljivih rab, degradacijskih

posegov, nedopustne privatizacije naravnih virov in tudi manj sprejemljivih razvojnih interesov,
ki so povezani zgolj z razpoložljivostjo zemljišč in manj s širšimi cilji urejanja obsavskega
prostora.

Analiza privlačnosti mestnega prostora za rekreacijsko rabo je pokazala, da se Savski prostor

umešča med deset nosilnih rekreacijskih območij v Ljubljani, med katerimi izstopa po fizični
razsežnosti in krajinski pestrosti. Z lego v prostoru so njegove značilnosti izrednega pomena

tudi v smislu zagotavljanja ekološkega ravnovesja. Od Save segajo ekološke povezave v smeri
sever - jug čez mesto do Barja in navzven v primestje.

Aktiviranje območja vzdolž Save je razvojni podvig, ki ima vse možnosti, da postavi nova
izhodišča bivalni kvaliteti, kot tudi programski pestrosti mestnega območja. Premišljeni posegi,

podrejeni skupnim izhodiščem, lahko v programskem smislu postanejo nova prepoznavna
razvojna smer mesta, ki jo na prelomu tisočletja označuje kvaliteta bolj kot kvantiteta, ponudba
storitev pred neposredno proizvodnjo.

Varljivi vtis praznosti prostora je potrebno najprej razumeti kot drugačno polnost, nato pa na

osnovi sprejemanja te drugačnosti kot dela urbanosti, usmerjati razvoj v prostoru. Eno ključnih
izhodišč te naloge je, da je obvodni prostor Save velika naravna entiteta, ki jo bo na osnovi

srečnih okoliščin razvoj dosegel v času, ko so možnosti za nesprejemljive okoljske in prostorske

rešitve mnogo manjše, kot so bile v preteklosti. Strokovna usposobljenost in odgovornost terjata

celovito premišljene posege, razvoj ob sočasnem varovanju, ozaveščena javnost spremlja posege
v prostor in preprečuje prenagljene in prevelike spremembe. Ta naloga izhaja iz razvojne

premise varovalnega planiranja, ki se ne ogreva za varovanje »per se« pač pa se vidi v vlogi
iskanja najboljših, okoljsko sprejemljivih razvojnih rešitev. Kot je razvidno iz koncepta, ki je na

takih izhodiščih predlagan, je ključno uravnoteženje med posameznimi posegi in varovanimi
prvinami, ki edino vodi do skladnega razvoja.

Pomanjkljiva samozavest prostorskega planiranja je v zadnjih desetih letih pustila pečat v
različnih prostorih fizične vmesnosti tudi zaradi zadržkov, ki se porajajo v odnosu med

načrtovanjem kot instrumentom zagotavljanja javnih in skupnih interesov in lastnino zemljišč

kot pogojem uveljavljanja zasebnih in delnih interesov. Razvoj se vse bolj meri v smeri višje in
širše prisotne kvalitete bivalnih razmer. Tudi dogajanje v slovenski prostorski praksi se bo v tem

smislu nedvomno zasukalo v smer, ko bo za zagotavljanje pričakovane kvalitete v prostoru
znova postalo pomembno dolgoročnejše prostorsko planiranje s prevlado javnega interesa nad

zasebnim. Način, na kakršnega je k problemom odločanja o posegih v obsavski prostor
pristopila ljubljanska uprava, kaže, da se problemov sprotnega odločanja brez v naprej

določenih meril zaveda vedno širši strokovni krog. Bojazen, da ne bi izkoristili znanja in
možnosti, ki jih ponuja prostorsko načrtovanje, je zagotovo odvečna.

ZAKLJUČEK
Naloga je nastala na osnovi strokovne presoje občinskega Oddelka za urbanizem kot odziv na
številne razvojne pobude. Nelagodje uprave ob presojanju sprejemljivosti posameznih pobud naj

bi bilo zaradi boljšega poznavanja značilnosti prostora in ocenjenih razvojnih možnosti
zmanjšano. Odločitev za izdelavo tovrstne posebne strokovne podlage je v več ozirih vredna

strokovne pohvale. Rezultati naloge namreč niso samo potrdili pričakovanj Oddelka glede
lažjega in bolj argumentiranega sprejemanja sprotnih odločitev pač pa dokazujejo, da lahko
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dobro opravljeno analitično delo predstavlja uporabno osnovo za vrednotenje razvojnih
možnosti v različnih kontekstih oziroma razsežnostih časa in prostora.
Rezultatov naloge je več in njihovi učinki so različni. Delovanje naročnika glede konceptualne
zasnove rabe prostora oziroma sinteznega učinka opravljenega dela je pravzaprav manj

pomembno kot možnosti, ki so naročniku na osnovi opravljenih analitičnih korakov dane za
odpiranje razvojnih razprav. Naročniku so bile v digitalni obliki predane tudi vse izdelane

analitične karte in baze podatkov in na osnovi njih lahko samostojno proučuje tudi različne nove

razvojne pobude. Ključno pri tem je, da se ob sprejemanju posameznih odločitev bolj vsebinsko

in prostorsko dosledno zaveda posledic teh odločitev.

Izkušnje kažejo, da ugotovitve strokovnih podlag niso vedno upoštevane v razvojnem odločanju.

Dobre strokovne podlage so izdelane tako, da so njihove ključne ugotovitve lahko upoštevane v
različnih rešitvah. Zelo pomembno je torej, da se taka strokovna podlaga, če se le da, ne konča z

opredelitvijo ene možne rešitve, odgovorom na samo eno vprašanje, ampak omogoča
oblikovanje kar najbolj različnih rešitev ob upoštevanju omejitev iz prostora in okolja.
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Karla Jankovič

OD STROKOVNIH PODLAG DO REALIZACIJE V PROSTORU

PRIMER KOMENDE
V Komendi je bilo v nekaj letih izdelanih več strokovnih podlag za potrebe opredelitve lokacije

za proizvodno cono s spremembami in dopolnitvami prostorskega plana. Primer je zanimiv, ker
je sprva z vidika načrtovanja razvoja v prostoru potekal optimalno. Analitične proučitve so

vključevale celotno območje občine in ustreznost lokacij za razvojne programe se je oblikovala v

uravnoteženju razvojnih in varovalnih interesov. Sprejemanje ključnih razvojnih odločitev v

občini je vodila strateška naloga, ki je lokacijo Komenda opredelila kot eno od potencialno

zanimivejših podjetniških con na ravni države. Odločitev občine in stanje v prostoru danes je

težko povezati z ugotovitvami strokovnih podlag.

Primer dokazuje, da sama izdelava še tako dobrih strokovnih podlag ne zagotavlja uporabe

ugotovitev za odločanje o razvoju v prostoru. Primer ne zmanjšuje pomena izdelanih nalog in
strokovnih podlag, ampak navaja vpletene, da svojo vlogo v procesu priprave novih aktov
vzamejo resno. Ugotovitve iz analitičnega postopka, ki predstavljajo smernice ali omejitve za
razvoj, morajo biti odločujočim in sodelujočim v postopkih sprejemanja aktov čim bolje

predstavljene. Kot kaže, ključni del priprave strokovnih podlag ni sam postopek priprave in
elaboriranja rezultatov, pač pa postaja vse pomembnejši prenos ugotovitev v širšo javnost.

UVOD
Komenda se je leta 1998 odcepila od občine Kamnik. Kot samostojna občina z razvojnimi

vizijami je Komenda pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskega plana. Sočasno z
izdelavo prostorskega akta je občina v sodelovanju z več institucijami in različnimi strokovnjaki

pripravljala različne strokovne podlage. Med njimi urbanistično delavnico za območje

Urbanistične zasnove naselij Komenda, Križ in Moste (1999)13, nalogo Lokacija območja za

proizvodnjo (2000)14, delavnico Ustreznost prostora za razvoj dejavnosti v občini Komenda

(2001)15 in Predlog sektorskega plana kmetijstva (2001)16. Občina je sočasno pristopila tudi k

izdelavi celovitih strokovnih podlag, v smislu obravnave prostora in razvoja dejavnosti.

13 Urbanistična zasnova naselij Komenda, Križ in Moste, Urbanistična delavnica 8.-10.junij 1999, Občina Komenda in Fakulteta za arhitekturo,
Komenda 1999
14

Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine Komenda – Lokacija območja za proizvodnjo, LUZ

d.d., Ljubljana 2000
15

Ustreznost prostora za razvoj dejavnosti v Občini Komenda, Delavnica 16. – 19. januar 2001, Oddelek za krajinsko arhitekturo BF, Ljubljana

2001
16

Prostorski razvoj Komende – Predlog sektorskega plana kmetijstva, Oddelek za krajinsko arhitekturo BF, Ljubljana 2001
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STROKOVNE PODLAGE ZA PROIZVODNO POSLOVNO CONO
Glede na tradicionalno dobro razvito malo gospodarstvo, je bila ena ključnih vsebin novega

prostorskega plana določitev območja za proizvodnjo. Leta 2000 je bila naročena izdelava

strokovnih podlag, katerih namen je bil glede na značilnosti prostora in dejavnosti v občini,

opredeliti potencialno primerne lokacije za proizvodnjo.

V skladu z izhodišči, da je velikost območja vsaj 10 ha, da se lokacija navezuje na obstoječo
tovrstno dejavnost ter da se z vidika njenih vplivov in potreb predlaga dve lokaciji, eno, ki se

navezuje na naselje in drugo, ki je prostorsko ločena od stanovanjsko-kmetijskih naselij, sta bili
izmed sedmih alternativnih možnosti v ožji izbor predlagani dve območji. Območje Ozka dela bi

bilo uvrščeno med potencialne lokacije, ker ni ustrezalo merilu navezovanja na obstoječe urbane
dejavnosti.
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Liljana Jankovič Grobelšek

STROKOVNE PODLAGE ZA POSELITEV ZA STRATEGIJO
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE IVANČNA GORICA

Expert Research for Settlement for the Spatial Development Strategy of the Community of
Ivančna Gorica

POVZETEK
Strokovne podlage za poselitev so pripravljene za območje celotne občine in za vsa posamezna
naselja s ciljem, da se na ravni strategije določijo ključne smernice nadaljnjega prostorskega
razvoja občine in naselij in da se hkrati omogočijo variantne možnosti za podrobnejše
definiranje pravil prostorskega razvoja ter meril za urejanje prostora v okviru prostorskega reda
občine. Le-ta se bo predvidoma začel pripravljati po sprejemu strategije in bo pripravljen na
osnovi določil strategije.
Občina Ivančna Gorica je ena od osrednjeslovenskih občin, na katere razvoj zelo vpliva bližina in
dobra povezava z Ljubljano (avtocesta, železnica). To poraja nove razvojne pobude, posebej na
področju obrtne in stanovanjske gradnje. Slednje v precejšnji meri že predstavlja problem, saj se
je pritisk po, predvsem razpršeni, gradnji po izgradnji avtoceste še povečal.
Za občino je pomembno, da v prihodnosti omeji širitev razpršene gradnje in spodbudi njeno
sanacijo, da izkoristi bližino avtoceste z ureditvijo obrtno–industrijskih con v Ivančni Gorici in
Višnji Gori ter da v preostalem delu občine spodbuja ohranjanje prebivalstva, razvoj
pomembnejših naselij in razvoj sonaravnega turizma v navezavi na pohodništvo in rekreacijo v
naravnem okolju, turizem na kmetijah ter kulturno dediščino in dolino Krke (Stična, Višnja Gora,
Šentvid, Muljava, vas Krka).
Ključne besede: Strokovne podlage za poselitev, razpršena poselitev, razvojni potenciali,
strategija prostorskega razvoja

SUMMARY
The expert research for settlement has been elaborated for the area of entire Community of
Ivančna Gorica and its each settlement with the purpose of defining, on strategy level, the key
guidelines of their further spatial development and, simultaneously, of providing various
possibilities for more detailed defining of spatial development principles and standards for
space regulating within the framework of much more detailed Municipal Spatial Order whose
preparation will be launched upon adoption of strategy and executed on the basis of strategy
determinations.
Community of Ivančna Gorica is one of the communities in central Slovenian territory, whose
development is influenced, among others, by a vicinity of Ljubljana, the capital of Slovenia.
Stimulating impacts of a good accessibility are in new development initiatives, especially within
the scope of trade and residential construction. The latter already represents a problem, in a
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considerable extent, because of interest for (above all dispersed) constructing which has
increased upon completion of the highway.
It is important for the Community to restrict, in future, the expansion of dispersed constructing
by stimulating its regulation and to take advantage of highway vicinity for establishing trade –
industrial zones in Ivančna Gorica and Višnja Gora, and to encourage, in the remaining part of
Community, preservation of population, development of more significant settlements and
development of sustainable tourism, in harmony with nature and cultural heritage, such as: rural
tourism, outing and recreation in natural environment and in valley of river Krka (Stična, Višnja
Gora, Šentvid, Muljava, village Krka).
Key words: Expert Research for Settlement, Dispersed Settlement (Urban Sprawl), Development
Potentials, Spatial Development Strategy

PREDSTAVITEV NALOGE IN SODELUJOČIH
Strokovne podlage za poselitev za območje občine Ivančna Gorica smo v letu 2004 pripravili v
podjetju Acer Novo mesto d.o.o. v sodelovanju s predstavniki naročnika občine Ivančna Gorica.
Strokovne podlage so pripravljene v vsebini in obliki, ki je predpisana v Pravilniku o podrobnejši

vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih

strokovnih podlag, Ur.l. RS, št. 17/04 (v nadaljevanju Pravilnik) in bodo ena od podlag za
pripravo strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju strategija ali SPRO). Naše gradivo

bo še pregledano in dopolnjeno s strani naročnika, ki bo predvidoma v letošnjem letu pripravil
še druge v novi prostorski zakonodaji predpisane strokovne podlage (s področij prometne in

druge infrastrukture ter študijo razvoja gospodarskih in drugih dejavnosti v občini in
demografsko študijo, študija ranljivosti prostora pa je že pripravljena). Naročnik bo strokovne

podlage za poselitev pregledal in dopolnil tudi z vidika ugotovitev drugih študij, predvidoma v
letošnjem letu pa bo začel s postopkom priprave strategije prostorskega razvoja občine.

Strokovne podlage za poselitev so pripravljene na strateškem nivoju, kot podlaga za odlok in
grafični del strategije (ki bo prikazovala rešitve v merilu 1:25.000 oz. 1:50.000). Pri pripravi

usmeritev za prostorski razvoj posameznih naselij in celotne občine je po našem mnenju

pomembno, da se na nivoju strategije določijo bistvene smernice in da se hkrati še omogočijo
variantne možnosti za podrobnejše definiranje prostorskega razvoja in meril za urejanje

prostora v okviru prostorskega reda občine, ki se bo začel pripravljati po sprejemu strategije in

bo pripravljen na osnovi določil strategije. Strokovne podlage za bistveno podrobnejše merilo
prostorskega reda (1:5.000) bodo izdelane kot dopolnitev strokovnih podlag za SPRO. Do takrat

je tudi možno, da se bodo pojavile nove razvojne pobude. Pri pripravi strokovnih podlag za SPRO

smo namreč smiselno - v skladu s prostorsko zakonodajo in v dogovoru z naročnikom ob

vnaprej postavljenih merilih za presojo ustreznosti upoštevali razvojne pobude, ki so na občino
prispele do julija 2004.
V strokovnih podlagah se v analitičnem delu za območja, ki so v veljavnem prostorskem planu
občine opredeljena kot ureditvena območja naselij ali območja stavbnih zemljišč znotraj naselij

oz. stavbnih zemljišč izven naselij (razpršena gradnja), uporabljajo našteti uveljavljeni izrazi po
prejšnji prostorski zakonodaji. Pri predlogu nadaljnjega razvoja naselij pa se uporabljajo izrazi
poselitvena območja naselij, območja za gradnjo ipd., skladno z novo prostorsko zakonodajo (2.
členom ZUreP-1).
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V okviru priprave strokovnih podlag je bil obravnavan prostor občine kot celote in posebej
posamezna naselja. V prvem delu (za območje celotne občine) so bile pregledane relevantne

obstoječe strokovne podlage in veljavna prostorski dolgoročni in družbeni plan. Občina je
zadnjo spremembo plana izvedla v letu 2004, zato je ažurnost plana dobra, veljaven odlok pa
razmeroma jasen za področje poselitve. Veljaven je analogni plan, medtem ko so se
digitalizirane vsebine plana, ki smo jih uporabljali pri pripravi grafičnega dela, izkazale za precej

neusklajene, zato smo prikazovali tudi veljavne analogne vsebine. Pripravljena je bila
podrobnejša predstavitev občine, analiza prostora in dejavnosti v njem (po podatkih občinskih
služb), vse s ciljem priprave strategije razvoja poselitve v občini, kjer smo opredelili območja

kompleksnega urejanja z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami ter predlagali usmeritve za

organizacijo omrežja naselij. Naselja so razvrščena po njihovem pomenu v okviru občine, kot
središče (med)občinskega pomena je opredeljena Ivančna Gorica, občina ima štiri pomembnejša

lokalna središča in 9 lokalnih središč ter večino naselij pretežno ruralnega značaja. Nekatera od

naselij imajo poleg osnovnega še status naselja s poudarjeno turistično funkcijo, območja
razpršene gradnje so obravnavana posebej.

Posebej so elaborirane strokovne podlage za vsa posamezna naselja občine, za kar so bili

opravljeni terenski ogledi za vseh 137 naselij. Za naselja obstoječih strokovnih podlag, razen za

občinsko središče Ivančno Gorico, ni bilo ali pa so bile manj uporabne za pripravo vsebin, ki so

zahtevane v Pravilniku (38. člen). Pravilnik sicer predpisuje izdelavo strokovnih podlag za
urbanistično zasnovo za vsa pomembnejša naselja in tista, kjer je predvidena širitev. V naših
strokovnih podlagah smo pripravili analizo in strateški predlog širitev oz. urejanja za vsa naselja.
Za tista, kjer se bodo izdelovale urbanistične zasnove (4 naselja), bodo te strokovne podlage
osnova, vendar bo potrebno skladno s Pravilnikom pripraviti še podrobnejše strokovne podlage.

Analitični del in možnosti za prostorski razvoj posameznih naselij sta preverjena s prostorskega

(urbanističnega) vidika, ob upoštevanju konceptualnih izhodišč naloge in na podlagi omejitev v

prostoru (naravne vrednote in kulturna dediščina, vodni viri, infrastrukturni koridorji ipd). Pri

tem so bile upoštevane tudi razvojne pobude, ki so, glede na primernost oz. neprimernost,

dobile bodisi podlago bodisi omejitev (prepoved širitve naselja ipd.) v shemah strategije razvoja
posameznih naselij in posledično v prej predstavljenem gradivu, ki obravnava občino kot celoto.

PREDSTAVITEV OBČINE IVANČNA GORICA
Občina Ivančna Gorica je ena od treh občin (poleg nje sta še Dobrepolje in Grosuplje), ki so se po
uvedbi Zakona o lokalni samoupravi v letu 1994 preoblikovale iz nekdanje občine Grosuplje. Ima
13.567 prebivalcev (popis 2002) ter je velika 227 km2. V občini je 137 naselij v 12 krajevnih
skupnostih: Ambrus, Dob, Ivančna Gorica, Krka, Metnaj, Muljava, Sobrače, Stična, Šentvid pri

Stični, Temenica, Višnja Gora in Zagradec. Občinsko središče in največje naselje je mesto Ivančna

Gorica s 1578 prebivalci (popis 2002).
Občina Ivančna Gorica je ena od osrednjeslovenskih občin, nanjo mejijo občine: Mestna občina
Ljubljana in občina Šmartno pri Litiji na severu, Trebnje na vzhodu, Žužemberk na jugovzhodu,

Dobrepolje na jugozahodu ter Grosuplje na zahodu. Najbolj prepoznavna lokacija je naselje
Stična s slovitim samostanom, sledijo ji Muljava v dolini reke Krke, vas Krka in Višnja Gora. Za

občino je značilnih še veliko območij z ohranjeno naravno in kulturno krajino, privlačnim
bivalnim okoljem in turističnimi potenciali. Skozi občino potekata dolenjska avtocesta (A2

Ljubljana – Obrežje), ki poteka po X. evropskem prometnem koridorju v smeri proti Novemu

mestu in Zagrebu, in glavna železniška proga, ki povezuje Ljubljano z jugovzhodno Slovenijo - z
Metliko in naprej s Karlovcem. V občini je več regionalnih cest, ki potekajo v smereh doline Krke
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(Ivančna Gorica – Žužemberk), vzporedno z avtocestno smerjo (Ivančna Gorica – Trebnje) ter po
dolini Temenice od Biča proti Litiji v savski dolini.
Iz dobre dostopnosti in bližine Ljubljane izhajajo potenciali, vzpodbude za prostorski razvoj
občine, pa tudi problemi. Dobra dostopnost iz centra je po avtocesti, na katero se priključuje s
priključkoma v Ivančni Gorici in Višnji Gori, dveh najpomembnejših naseljih občine, ki sta z
izgradnjo avtoceste dobili razvojni pospešek. Za naselja v vzhodnem delu občine je uporaben

tudi priključek Bič v sosednji trebanjski občini. Železnica ima postaji v obeh največjih naseljih
Ivančni Gorici in Višnji Gori in v več manjših in je pomembna za vsakodnevne prevoze predvsem

proti Ljubljani. Vzpodbudni vplivi izboljšane dostopnosti so v novih razvojnih pobudah, posebej
na področju obrtne in stanovanjske gradnje. Slednje v precejšnji meri že predstavlja problem, saj
se je pritisk po (razpršeni) gradnji po izgradnji avtoceste še povečal.

Slika 1: Najbolj prepoznavna lokacija v občini je samostan v Stični.

KONCEPTUALNA IZHODIŠČA ZA STRATEGIJO PROSTORSKEGA RAZVOJA
OBČINE
Glede na predhodne analize in povezavi z gradivom Strokovne podlage za poselitev za strategijo
prostorskega razvoja občine Ivančna Gorica – poselitev: Naselja 1. in 2. del, Acer Novo mesto,

d.o.o., december 2004 so na prostoru občine Ivančna Gorica definirana štiri območja, za katera
so značilne skupne prostorske in posledično razvojne karakteristike:

Severni del občine zajema južni del Posavskega hribovja in dolino reke Temenice s pritoki,
območje severno od AC, ki je reliefno razgibano in poseljeno pretežno z manjšimi naselji ter

mestoma z razpršeno gradnjo na prisojnih pobočjih (po velikosti izstopata Debeli hrib in

Čagoški hrib). Pomembne so obstoječe turistične kapacitete (Obolno, Pristava nad Stično,
Temenica, Leskovec ipd.), predvsem v navezavi na pohodništvo in rekreacijo v naravnem okolju planinski domovi in planinske poti, turizem na kmetijah, gostilne, motokros steza, konjereja
idr.).
V prihodnosti bo smiseln intenzivnejši turistični razvoj, ki pa mora biti usmerjen in nadzorovan,
ob upoštevanju ohranjanja narave, vitalnosti vasi in varstva kulturne dediščine ter drugih
prostorskih kakovosti. Navezan naj bo predvsem na potenciale v prostoru, na posamezne
lokacije, ki jih razvejane planinske in pešpoti ter ceste povezujejo v omrežje.
V strategiji naj bi bil ta prostor obravnavan kot »območje omejevanja in saniranja stihijske
poselitve, ohranjanja naselij in razvoja sonaravnega turizma«.
Ravninski del občine vzdolž AC zajema območje najpomembnejše razvojne osi, ki

je del X.

evropskega prometnega koridorja. V ožjem pasu ob avtocesti sta najpomembnejši naselji občine

Ivančna Gorica in Višnja Gora, ki imata tudi AC priključka, v širšem pasu pa Šentvid pri Stični in
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Stična, ki sta severno od avtoceste, v oddaljenosti le nekaj km od AC priključka v Ivančni Gorici.
Prostor južno od avtoceste, je ponekod že degradiran zaradi izjemnih pritiskov po širitvi

(predvsem razpršene) gradnje. Prebivalstvo v tem delu razen izjem ne upada, temveč narašča
zaradi priselitev, predvsem iz smeri Ljubljane, ki so se povečale z izboljšano dostopnostjo po

izgradnji avtoceste.

Dobro dostopnost tega prostora zagotavljata tudi regionalni cestni povezavi od AC priključka Bič
po dolini Temenice proti severu proti Litiji ter od Trebnjega preko Ivančne Gorice in Višnje Gore
do Grosupljega (smer vzhod – zahod). Pomembne so obstoječe turistične kapacitete: hotel

Polževo s smučiščem, Gradišče kot pomembna razgledna in planinska točka ter v povezavi s
kulturno dediščino Stična, mestno jedro Višnje Gore, Šentvida pri Stični idr.
Ta prostor je razvojno zelo zanimiv, zato bo v prihodnje bistveno zagotavljanje dobrih pogojev
za intenziven razvoj, hkrati pa omejevanje in saniranje razpršene pozidave z zgoščanjem
pozidave v območja obstoječih večjih naselij, predvsem z razvojem občinskega središča Ivančne

Gorice ter Višnje Gore, ki naj se razvijata kot intenzivni urbani središči, z zadostnimi površinami
za gospodarski razvoj, novimi območji za stanovanjsko poselitev ter ustrezno družbeno
infrastrukturo, storitvami in turističnimi kapacitetami.
V SPRO naj bi bil ta del občine predlagan za »območje omejevanja in saniranja stihijske
(razpršene) poselitve in intenzivnega prostorskega razvoja v razvojni osi ob avtocesti, še posebej
v večjih naseljih Ivančna Gorica in Višnja Gora ter Stična in Šentvid pri Stični in v pomembnejših

turistično rekreativnih območjih«.
Muljavsko polje in dolina Krke: prostor določa plodno Muljavsko polje, po katerem poteka
regionalno pomembna razvojna os med Ivančno Gorico na severu preko Muljave in doline Krke

na jugu, kjer se občina povezuje s sosednjo občino Žužemberk ter dalje z Novim mestom in Belo
krajino. Ob regionalni cesti so pomembna naselja občine Muljava, Krka in Zagradec – Fužina.

Prebivalstvo je v tem delu delno v upadanju, v večjih naseljih pa narašča zaradi priselitev,

predvsem iz smeri Ljubljane, ki so se povečale z izboljšano dostopnostjo po izgradnji avtoceste.
V tem prostoru je še regionalna cesta proti Grosupljemu.

Pomembne turistične kapacitete se navezujejo na pohodništvo in rekreacijo v naravnem okolju
(planinske poti, vodni športi na Krki, smučišče na Ravnem Dolu, Krška jama, turizem na kmetijah

idr.), pa tudi v povezavi s kulturno dediščino (Jurčičeva domačija z letnim gledališčem na Muljavi,

jedro vasi Krka, mlini in žage v dolini Krke). Ta prostor je razvojno zanimiv na območju ob
regionalnih cestah, zato bo v prihodnje bistveno zagotavljanje dobrih pogojev za razvoj večjih
središč, hkrati pa omejevanje in saniranje razpršene pozidave. Večja naselja naj se razvijajo kot

urbano – ruralna središča, z novimi območji za stanovanjsko poselitev ter pripadajočo družbeno
infrastrukturo, storitvami in turističnimi kapacitetami.
Ta prostor naj bi bil v SPRO obravnavan kot »območje omejevanja in saniranja stihijske
(razpršene) poselitve, ohranjanja in vzdrževanja obstoječe prostorske rabe in naselij ter

turističnega razvoja.« Večji razvojni poudarki so predvideni za večja naselja - Muljava, Krka in
Zagradec-Fužina. Smiseln je intenzivnejši turistični razvoj, ki pa mora biti usmerjen in

nadzorovan, ob upoštevanju ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in drugih prostorskih
kakovosti.
Južni del občine zajema območje izrazito kraške, gozdnate in slabo vodnate Suhe krajine, z
nekaj kmetijskimi območji okrog naselij ter vinogradniškimi območji na prisojnih pobočjih.

Regionalna cesta od Zagradca na severu preko Ambrusa ter občino povezuje na regionalno cesto

proti Kočevju oz. Žužemberku. Pomembnejše naselje je Ambrus, ki ima več centralnih dejavnosti

ter opuščen industrijski obrat. Prebivalstvo je v upadanju, prostor je najmanj gospodarsko razvit
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v občini. Obstoječih turističnih kapacitet ni, vendar so še neizkoriščeni potenciali - predvsem za
pohodništvo, lovstvo, rekreacijo v naravnem okolju in podobno.
V prihodnje bo bistveno zagotavljanje dobrih pogojev za ohranjanje obstoječih prebivalcev ter
razvoj večjega naselja Ambrusa, ki naj se razvija kot urbano – ruralno središče, s potrebnimi

novimi območji za stanovanjsko poselitev ter ustrezno družbeno infrastrukturo in storitvami.
Kljub odročni legi bo tudi tu pomembno omejevanje in saniranje razpršene pozidave, ki se

ponekod že pojavlja (Brezovi Dol, Ambruški vinogradi, Boveljska gora). Gre za območje
stagnacije, opredeljeno kot prostor zadržanega razvoja, v tesni navezavi na naravne vire (dostop
do območja kočevskih gozdov).

V SPRO naj bi bilo to območje predvideno kot »območje vzdrževanja in vzpodbujanja poselitve v

obstoječih naseljih in ohranjanja kulturne krajine pred zaraščanjem.« Večji razvojni poudarki so

predvideni le za večje naselje Ambrus, kjer je posebej pomembno ustvariti pogoje za ustrezno

prestrukturiranje opuščenih industrijskih površin ter zagotavljanje zadostnih stanovanjskih
površin za ohranitev prebivalcev.
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Slika 2: Konceptualna izhodišča za SPRO.
območje omejevanja stihijske poselitve, ohranjanja naselij in razvoja sonaravnega turizma
območje omejevanja stihijske poselitve ter razvoja in intenziviranja večjih naselij

območje vzdrževanja poselitve in razvoja ob pomembnejših cestah
območje vzdrževanja poselitve in ohranjanja kulturne krajine, ki se zarašča
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RAZPRŠENA GRADNJA V OBČINI
Razpršena gradnja je v občini razmeroma obsežna in obsega tri zelo velika območja, od tega sta

dve območji veliki po približno 32 ha, tretje pa 16 ha, in še številne manjše sklope. Gre za

površine, ki jih ne dosega nobena planirana ureditev v občini; tako velikega zazidalnega načrta

za stanovanjsko (oziroma počitniško) gradnjo občina nikjer ni uspela uveljaviti. Posebej

pomembno je opozoriti na dejstvo, da se bodo v času do sprejetja prostorskega reda, torej
najmanj v obdobju še dveh let, degradacije skladno s poenostavljenimi lokacijskimi

informacijami predvidoma še nadaljevale, posledično bo ničelno stanje čez dobri dve leti še
slabše.

Razpršena gradnja se je naselila pretežno na vidno izpostavljene lege, zato povzroča daleč vidne

degradacije prostora. Praviloma je slabo prometno in komunalno opremljena – dostopi so
neprimerni, pogosto navezani na nekdanje vaške in poljske poti, vodovod je deloma urejen,

kanalizacije ni nikjer. Poleg tega je gradnja tipološko raznovrstna ter nekakovostna in
neprilagojena reliefu, kar z izgradnjo objektov prinaša tudi neustrezne zunanje ureditve, velike
nasipe, vkope, oporne zidove, ograje ipd.

Slika 3: Pogled na območje razpršene gradnje Čagoški hrib (16 ha) nad dolino potoka Bukovica pred izlivom v reko
Temenico.

Obsežna razpršena gradnja je dejstvo, ki ga je treba ustrezno urejati (če upoštevamo, da naše

inšpekcijske službe še dolgo ne bodo izdajale odločb za radikalno odstranjevanje in saniranje

neprimernih nedovoljenih gradenj). Zato smo predlagali ureditev teh poseljenih območij z

uvedbo alternativne, dodatne oz. dopolnilne rabe, ki bi lahko prinesla finančne vzpodbude in
osnovo za njihovo (prostorsko in arhitekturno) preoblikovanje, urejanje oz. sanacijo.
Najverjetnejši scenarij govori v prid alternativni izrabi v turistično – rekreativne namene, npr.
oddajanju večji del leta praznih objektov v najem. To bi zagotavljajo podporo mehkim oblikam

turizma, ki se v občini že uveljavljajo (pohodništvo, planinarjenje, čolnarjenje) in omogočalo
intenzivnejšo izrabo objektov in del sredstev za nujna vlaganja v komunalno opremo in obnovo

objektov. Za slednje bi morali poskrbeti lastniki, območja naj bi se urejala kot mešana bivalno počitniška z jasnimi usmeritvami za oblikovanje objektov ter odprtih in zelenih površin okrog

njih. Vzore za oblikovanje objektov je treba poiskati v številnih kakovostnih starih in redki novi
domačiji v občini.
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Slika 4: Vzorno urejena nova, tipološko kakovostna domačija s stanovanjsko hišo in gospodarskimi objekti (hotel za konje,
osemenjevalni center). Konkurenčna dejavnost in usklajena prostorska ureditev zagotavljata dobre delovne pogoje in
kakovostno bivanje.

Slika 5: Strateška shema ureditve območja razpršene gradnje nad vasjo Čagoše.

PREDLOG ZA UREJANJE OBMOČJA RAZPRŠENE GRADNJE - PRIMER
Na območju razpršene gradnje je potrebna temeljita sanacija – za kar bo potreben podrobnejši
načrt regulacije v okviru prostorskega reda ali lokacijskega načrta. Nova razpršena gradnja naj

se ne dovoli, prav tako ne spreminjanje namembnosti objektov v dejavnosti, ki niso povezane s
turizmom.

Robovi

območja

naj

ozelenijo

z

avtohtono

vegetacijo.

Nujna

je

ureditev

racionalnejšega cestnega omrežja in druga komunalna oprema, tudi kanalizacija. Novi objekti se

lahko zasnujejo le kot zgoščanje poselitve na križiščih in točkah dobre dostopnosti, skladno z

načrtom regulacije in se lahko objekti umeščajo le ob dostopnih poteh. Treba je pripraviti pogoje

za poenotenje objektov in omejitve tlorisnih gabaritov in višin, nujen je pogoj sanacije in
ureditve nepozidanih površin v vinograde, sadovnjake, travnike oz. vrtove.

Slika 6: Razložena poselitev po ravninskem prostoru - naselji Šentvid in Stična.
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SKLEP
Pravila delovanja v prostoru naj bi bila s SPRO, za kar pripravljamo strokovne podlage zdaj, in s
podrobnejšimi PRO,

bolj jasna. Ob vsem ne bi smeli pozabiti na večjo mero prilagodljivosti

dragocenim razvojnim pobudam, ki pa morajo biti usklajene z osnovnimi omejitvami v prostoru

in strateškimi usmeritvami za razvoj posameznega naselja in celotne občine. Hkrati je treba
manjša naselja, ki sestavljajo številno in gosto prepredeno omrežje v prostoru občine, ohranjati

oz. razvijati v smiselnih prostorskih okvirih ter vse večje razvojne pobude usmerjati v večja in
prometno dobro dostopna naselja. S tem in z drugimi ukrepi je treba omejevati širitev razpršene
gradnje, obstoječo pa sanirati.

Zaključna misel: Zahteve nove slovenske prostorske zakonodaje in podzakonskih aktov, na

osnovi katerih pripravljamo strokovne podlage za SPRO in skupaj z občinami začenjamo s
pripravo samih SPRO, so razmeroma velike. Kljub pričakovanjem in naporu vseh sodelujočih, da

bi bilo opravljeno delo strokovno kakovostno in bi pomenilo ustrezno strateško, dolgoročno
podlago za bodoči prostorski razvoj, menimo, da se bodo morale sčasoma dopolnjevati in

spreminjati tudi aktualne strokovne podlage in akti, ki bodo pripravljeni na njihovi podlagi.
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Saša Dalla Valle

MORFOLOGIJA V PROSTORSKIH AKTIH: KJE, KDAJ, ZAKAJ?

Morfološka zgradba naselja kot sestavni del preučevanja razmer v prostoru in izhodišče za
regulacijo v prostorskem aktu (prostorskem planu in PUP).

ZAKAJ O MORFOLOGIJI NA POSVETU O STROKOVNIH PODLAGAH ZA
PROSTORSKE AKTE?
Predstavljena tema je ena od vrst preučevanja prostora in tako tudi strokovnih podlag za

prostorske akte, ki jih želi osvetliti to srečanje krajinskih arhitektov. Prispevek sicer ne ponuja
vseh odgovorov, ki so bili pričakovani z razpisom srečanja, vendar jo predstavljam:
ker je morfologija (lahko) ena od strokovnih podlag za prostorske akte,

ker je morfologija lahko ena od osnov za regulacijo prostora in s tem povezano členitvijo

prostora,

ker je členitev prostora aktualna tema in modna muha (po ZUREPU in njegovih
pravilnikih),

ker je v ZUREP in drugih predpisih členitev prostora določena nerazumno.
Predstavitev na srečanju in ta zapis naj prispeva k razjasnitvi razumevanja členitve prostora v
prostorskih aktih na primeru morfologije.

KAJ JE KAJ (NEKAJ O POJMIH)
Kaj je morfologija?
Morfologija je veda o oblikovanosti prostora (na področju urejanja prostora, sdv urbi).
Slovar slovenskega knjižnega jezika pa navaja: morfologija -e ž (i) biol. veda o zgradbi in obliki
organizmov, oblikoslovje: morfologija, človeka; panoge morfologije / normalna, patološka,

primerjalna morfologija, geogr. geomorfologija; lingv. oblikoslovje // knjiž. oblika, oblikovanost:
osebki se razlikujejo po morfologiji / morfologija čela / morfologija jamskih prostorov, tal.
Kaj je regulacija?
Regulacija

je

uravnavanje/določanje

oblikovanja, sdv urbi).

razmerij,

velikosti,

količin

(večinoma

za

segment

Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja: regulacija -e ž (a) 1. glagolnik od regulirati:

regulacija reke; regulacija in melioracija / regulacija toplote, vrtljajev / avtomatična, ročna
regulacija / pravna regulacija odnosov; * strojn. hidravlična regulacija; teh. mehanska,

pnevmatična regulacija 2. kar regulira delovanje, količino, stopnjo česa: regulacija se je
pokvarila; vključiti regulacijo; doma izdelana regulacija
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KJE SE POJAVI MORFOLOGIJA?
Morfologija je v prostorskih aktih lahko:
sestavina strokovnih podlag in/ali
sestavina prostorske regulacije (predpisovanja oblikovanja).
Morfološka zgradba naselja je ena od strokovnih podlag za prostorski plan/strategijo

prostorskega razvoja občine in za prostorske ureditvene pogoje/prostorski red občine. Je
primerna osnova za preučevanje razmer v prostoru, saj opredeljuje območja, ki so enovita glede
oblikovanosti ustvarjenih razmer v prostoru. Na členitev prostora po morfološki zgradbi je

možno prikazovati/preučevati gostoto poselitve, gostoto gospodinjstev, zazidanost, izrabo,

vertikalne gabarite zazidave in druge vidike oblikovanosti in izrabe prostora. Te vidike razmer
lahko primerjamo z drugimi, jih vrednotimo. Morfološka zgradba pa lahko predstavlja tudi

osnovo za določanje regulacije oblikovanja v prostorskem predpisu (prostorskih ureditvenih
pogojih/prostorskem redu, SPRO morda le izjemoma).

MORFOLOGIJA V STROKOVNIH PODLAGAH
Morfologija v strokovnih podlag opisuje in vrednoti oblikovne značilnosti prostora. Torej je

morfologija predmet preučevanja, presojanja, vrednotenja. Preučevanje za potrebe prostorskih

aktov pa naj bi obsegalo tiste sestavine, ki so predmet urejanja v prostorskih aktih (po sdv, urbi).

Morfološka zgradba naselja opredeljuje enovita/homogena območja glede na oblikovanost
prostora:
Parcelacija (parcele, komunikacije...)
Razporeditev stavb
smer,
orientacija,
razmerja,
odmiki,
polno-prazno,
urejenost-neurejenost vzorca
Oblikovanost stavb
velikost (velikost tlorisa, višina...),
stavbna razmerja (širina : dolžini : višini, razmerja med stavbnimi deli/volumni),
streha (naklon, smer slemena, enostavnost-sestavljenost strehe...).
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Slika 1: Prikaz morfološke zgradbe naselja - del Stare Loke in Groharjevega naselja.

Slika 2: Prikaz morfološke zgradbe naselja na podlogi DKN za isto območje kot zgoraj na helikopterskem posnetku (iz: PSP
za prostorske akte občine Škofja Loka, URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, 2002).

Torej s členitvijo prostora po morfoloških značilnostih lahko ugotavljamo, preučujemo oblikovne
razmere v prostoru. Tako ugotovljena enovitost v prostoru pa nam je lahko osnova še za
preučevanje drugih razmer v prostoru. Takšna členitev je primerna za prikaz razporeditve
prebivalcev, za gostoto nastanjenosti in drugih lastnosti prostora.
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Slika 3: Primer prikaza gostote nastanjenosti na členitvi prostora po morfoloških značilnostih.

Slika 4: Primer preučitve in dokumentiranja razmer v prostoru z urbanimi kazalci, prav tako na členitvi prostora po
morfoloških značilnostih.
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MORFOLOGIJA V PROSTORSKIH PREDPISIH
V prostorskih predpisih/aktih je morfologija lahko:
osnova za usmeritve v strategiji prostorskega razvoja občine (predvidoma res le
izjemoma),
sestavina meril in pogojev za oblikovanje v prostorskem redu občine.

Slika 5: Primer členitve prostora na oblikovno homogena območja - ureditvene enote (po URBI) v prostorskih ureditvenih
pogojih ali prostorskem redu občine, kjer so ureditvene enote element regulacije prostora in naravnavanja določb na točno
določena območja. Iz primerjave z morfološko členitvijo iz strokovnih podlag je razvidno, da ureditvene enote niso enake
morfološkim enotam, saj so določene glede na obseg regulacije (določb) iz odloka. Vsak tip ureditvene enote vsebuje sklop
meril in pogojev za oblikovanje, homogenost enote je določena z obsegom meril in pogojev.

ODNOS MED STROKOVNIMI PODLAGAMI IN PREDPISOM
Morfologija je v strokovnih podlagah rezultat preučevanja dejanskih razmer v prostoru.
Morfologija v prostorskih aktih/regulaciji pa je načrtovalska odločitev o želeni podobi nekega
območja.
Morfologija iz preučevanja ni enaka regulaciji.
Morfologije ni enačiti ali povezovati z namembnostjo kar je precej pogost je primer v prostorskih

aktih in tudi v ZUREP ter podzakonskih predpisih.

MORFOLOGIJA V URBANEM PROSTORU IN KRAJINI
Podobno kot je morfologija predstavljena na segmentu urbanega – grajenega prostora bi lahko
uporabili enak način tudi za preučevanje in regulacijo urbane krajine – ta se prav tako pojavi kot
sestavni del prostorskih predpisov.
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ZAKAJ JE MORFOLOGIJA LAHKO PRIMERNA STROKOVNA PODLAGA ZA
PROSTORSKE AKTE
Morfološka zgradba naselja je tista členitev prostora, ki omogoča prikaz različnih vrst razmer v

prostoru pri nespremenjeni členitvi prostora. Torej lahko za preučevanje in prikaz različne

razmere (npr. gostota prebivalcev, število vozil, zazidanost...) uporabimo isto členitev prostora.

Ta isti imenovalec členitve nam omogoča prostorsko primerljivost razmer.

Morfološka zgradba je tudi tista členitev prostora, ki je relativno blizu členitvi za potrebe
regulacije oblikovanja v prostorskem predpisu (npr. merila in pogoji za oblikovanje v ureditvenih
enotah...).

ŠE O ČLENITVI PROSTORA
Kaj je oz. kaj naj bi bila členitev prostora?
Členitev prostora je pripomoček za prikaz razmer v prostoru ali določb na prostorsko točno

določeno območje.

V strokovnih podlagah se členitev prostora uporabi za prikaz preučenih razmer na posameznem
območju. Razmere, ki jih ugotavljamo/preučujemo v posameznih območjih so praviloma

homogene/enovite (po tistih vidikih, ki jih določimo/izberemo za preučevanje) – v našem

primeru je to oblikovanost grajenega prostora.

V prostorski regulaciji pa se členitev prostora uporabi za naravnavanje določb na posamezno,

točno določeno območje (npr. merila in pogoji za oblikovanje v ureditvenih enotah). V primeru

PUP ali PRO je homogeno območje tisto območje, kjer veljajo enake določbe za urejanje, bodisi

namenska raba ali oblikovanje. Eno in drugo v istem košu ni možno oz. povzroča pravno zmedo.
Opomba:

Prikazani primeri so povzeti iz: PSP za prostorske akte občine Škofja Loka, URBI d.o.o.,
Oblikovanje prostora, 2002.
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Jože Slak
Struktura, d.o.o., Ljubljana

EVIDENCA PROSTORSKIH REZERV NASELJA - VEZ MED
ANALIZO OBSTOJEČEGA STANJA IN ALTERNATIVAMI RAZVOJA
V STROKOVNIH PODLAGAH S PODROČJA POSELITVE

Prostorske rezerve v naselju so v paradigmi skladnega razvoja v prostoru lahko ključna razvojna

kategorija. Najti jih je mogoče na različnih ravneh tako v stavbni strukturi, z ugotavljanjem
razvojnih zakonitosti naselja kot tudi v razmerjih med intenziteto izrabe na eni in stopnjo

degradacije na drugi strani v sicer že urbaniziranem prostoru. Prostorske rezerve je mogoče
opredeliti na podlagi predhodno izdelanih študij o naselbinski strukturi na eni in študije

ranljivosti okolja na drugi strani. Gre torej za zaključni del analize dejanskega stanja, ki
omogoča neposredne zaključke in utemeljitve v fazi priprave alternativnih modelov razvoja.

Pomembne so torej za transparentne in verodostojne utemeljitve posameznih rešitev iz realnega
stanja v prostoru. Med drugim je pomembno, da se jih prikaže deljeno glede na vire in glede na

uporabnost. Evidenca je sestavljena iz evidenčnih listov posameznih rezerv in iz njihovega
zbirnika po različnih kategorijah.
V prispevku lahko predstavimo bežen pregled metodološkega pristopa analize dejanskega stanja
naselja, ki med drugim omogoča tudi izračun prostorskih rezerv, podrobneje pa način priprave,
formo ter uporabnost sistema, ki smo ga, skupaj s fakulteto za arhitekturo, razvili in aplicirali na
več primerih. Prispevek bo ilustriran na primeru za Novo Gorico, kjer so bile strokovne podlageanalize dejanskega stanja izdelane za vsa naselja.
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Zoran Stojič
Imos Geateh d.o.o, Ljubljana

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V
PROSTORSKEM PLANIRANJU

Avtorja:
mag. Zoran Stojič, univ.dipl.ing.gradbeništva, Imos Geateh d.o.o. Konzultant za varstvo okolja

doc.dr.Mojca Golobič, univ. dipl.ing. kraj. arh., Urbanistični inštitut RS, Raziskovalka na področju prostorskega načrtovanja

UVODNI RAZMISLEK
Lega Slovenije med Alpami, Panonsko nižino, dinarsko-kraškim svetom ter Sredozemljem v

marsičem pogojuje pestrost geoloških, geomorfoloških, klimatskih in drugih naravnih danosti.
Poleg krajinske privlačnosti in nekaterih gospodarskih priložnosti pa naravne danosti pogojujejo

tudi stopnjo tveganja za naravne in druge nesreče. Škoda, ki nastane zaradi poletnih neurij,

vodnih ujm, žledi, zemeljskih plazov, potresov in drugih naravnih nesreč, v povprečnem letu

presega dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). V izjemnih primerih je škoda, ki jo

povzročijo naravne nesreče, še znatno večja; leta 1990 je na primer škoda, ki jo je povzročila

vodna ujma, presegla petino BDP. S pospešenim gospodarskim razvojem ob vse večjih in bolj
nasilnih posegih v okolje (industrijski, jedrski objekti, veliki vodni zbiralniki, kemizacija okolja,

naraščajoč promet) pa se povečuje tudi nevarnost civilizacijskih nesreč ali nesreč tehnološkega
izvora s posledicami v življenjskem okolju.
Temeljni cilj Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati
število nesreč ter ublažiti njihove posledice, v primerih ko se jim ne moremo izogniti. Program je

usmerjen preventivno, kar je po splošni oceni dolgoročno najbolj učinkovita oblika varstva pred
naravnimi nesrečami. Kljub temu pa v enaki meri obravnava organiziranost ukrepov varstva, kajti
vsem nesrečam se kljub dobremu preventivnemu ravnanju ne moremo izogniti.
Med temeljne naloge varstva pred nesrečami prištevamo naslednje sklope:
Izvajanje preventivnih ukrepov,
Vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti,
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih in nesrečah,
Zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah,
Sanacija posledic nesreč.
Nacionalni program predvideva, da so prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, ki se

nanašajo na graditev ter zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami upoštevani
pri pripravi prostorskih sestavin ter prostorskih načrtih lokalnih skupnosti. Taka namera je sicer
dobra, saj na državnem nivoju zagotavlja izpolnjevanje varstva pred nesrečami na nižjih ravneh

planiranja, na žalost pa se ne izpolnjuje dosledno. Pri tem je treba poudariti, da v primerljivih
planerskih postopkih na ravni države v drugih državah nimamo pravih zgledov, pri nas pa se
področje varstva pred nesrečami kot samostojno področje planiranja pojavlja prvič.
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Izvajanje preventivnih ukrepov bi moralo biti zasnovano na ocenah ogroženosti in drugih
strokovnih podlagah. Za nesreče z najhujšimi posledicami bi bilo treba izdelati posebne

strategije s konkretnimi ukrepi in sistema organiziranostjo reševanja. V tem smislu je bila do
sedaj izdelana strategija varstva pred posledicami potresa. Pri izdelavi strokovnih podlog za

varstvo pred nesrečami je težava v ločeni obravnavi varnosti za vsa tveganja, manj pa v
obravnavi v kontekststu posamičnih področij varstva.
Ne glede na to pa lahko v prostorskih sestavinah vzpostavimo vsaj izhodišča varstva, ki naj jih
privzamejo plani na nižjih ravneh (občinski in predvidoma tudi regionalni prostorski plani) ter

plani posameznih sektorjev. S tem bi se izognili ponavljajočim se nepravilnostim v lociranju
objektov, ko se zaradi omejenih lokalnih ali individualnih interesov kljub poznavanju problema
gradi na ogroženih področjih.

Kljub temu, da prostorska zakonodaja17 med strokovnimi

podlagami predvideva tudi proučitev ogroženosti prostora z identifikacijo območij, ki so

ogrožena zaradi naravnih pojavov in procesov, pa te strokovne podlage niso bile pripravljene na
način, ki bi soglasodajalcem v postopku dovoljevanja omogočal operativno ukrepanje. V praksi

je Uprava za zaščito in reševanje pri izdajanju soglasij sicer opozarjala na problem, ni imela pa
možnosti nadzorovanja ali ukrepanja v primeru kršitev priporočil.

Eden od pomembnejših razlogov neizpolnjevanja prostorskih planov je navzkrižje med
potrebami po spremembi in planom. Le-to je sicer pogosto predvsem v deželah, kjer je

usmerjanje prostorskega razvoja pretežno plansko in centralizirano. V teh primerih nižje ravni
planiranja nimajo možnosti spreminjanja plana (diskrecijska pravica) kot je to več ali manj na

Danskem in Portugalskem ter v Avstriji, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Italiji; Luksemburgu, Španiji in

Švedskem. Večja prilagodljivost pri odločanju je dopuščena v sistemih planiranja Belgije, Finske;

Irske in na Nizozemskem. V teh sistemih se pričakuje, da so lokalni plani usklajeni z državnimi

prostorskimi plani, imajo pa predvidene mehanizme odstopanja oziroma prilagajanja lokalni

potrebam. Drugače je v deželah s tako imenovanim razvojnim načinom usmerjanja posegov v
prostor (predvsem Velika Britanija), kjer dovoljenja izdajajo na osnovi presoje upravičenosti
posamičnih posegov. Vendar pa se tudi tu, kljub popolni diskrecijski pravici pri odločanju,

izhodišča iz razvojnih planov v glavnem upoštevajo. Nasprotno od pričakovanj v takem sistemu
ni voluntarizma, pač pa so za dosego diskrecijske pravice potrebna trda pogajanja z upravnim
organom.
Varstvo pred naravnimi nesrečami v strateških dokumentih Evropske unije ni nikjer posebej
obravnavano. Večinoma je prepuščeno postopkom dovoljevanj na lokalni ravni. Kljub temu

pomen varstva pred naravnimi nesrečami z vidika rabe površin ali lociranja dejavnosti večinoma

odkrijemo med vsebinami poglavij o ustreznem okolju za lokacije, ne glede na to ali gre za

strateške (indikativne, strukturne) načrte, ali (zavezujoče) planske dokumente. Skladnost
planskih odločitev s potrebami se zagotavlja z odprtostjo zemljišč tržnim mehanizmom in z
doslednim zagotavljanjem prisotnosti javnosti na vseh ravneh odločanja. Izvajanje planskih

odločitev pa se poleg sistema dovoljenj za posege v prostor zagotavlja tudi z zasebno-javnim

partnerstvom, kjer javna uprava zagotavlja infrastrukturno opremljena stavbna zemljišča in
obenem poskrbi, da so le-ta tudi ustrezno preverjena z vidika verjetnosti nastanka naravnih

nesreč. Poleg prostorskih so nujni tudi drugi komplementarni mehanizmi, predvsem s področja
davčne, javno-finančne in zavarovalniške politike.
Namen strokovnih osnov za področje varstva pred nesrečami se odraža skozi vrsto ciljev, ki so
obravnavani v nadaljevanju. Pri tem se želi izpostaviti načelo koristi ( v tem primeru večje

varnosti) in stroška. To pomeni, da bo na bolj občutljivih lokacijah, ali lokacijah z večjo

verjetnostjo nesreč, potrebno vložiti večja sredstva za zmanjševanje posledic nesreče.
17
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Zavarovalnice pa bodo morale temu slediti in razlike glede stopnje tveganja na različnih
lokacijah izravnavati pri določanju višine zavarovalne premije.

OPREDELITVE
Znanje, ki nam je na razpolago o nesrečah in njihovih posledicah, zaenkrat ne zadošča za

celovito in podrobno obvladovanje problematike. Še posebej je odprto vprašanje dolgotrajnih

posledic vplivov in kapacitete okolja za obremenitve. Kljub temu pa je jasno, da nam
razpoložljivo znanje na področju naravnih in tehnoloških nesreč, omogoča opredelitev njihove
prostorske razsežnosti za potrebe prostorskega planiranja.
Dogodke, povezane s pojmom tveganja kot so naravne ali tehnološko povzročene18 nesreče
razvrščamo v dve obliki obremenitev okolja. Na podlagi obstoječega znanja, ki izvira iz
spremljanja številnih tehnoloških nesreč,

lahko zadovoljivo pokažemo zakaj je obe obliki

tveganj potrebno obravnavati ločeno od drugih okoljskih obremenitev, med katerimi so
onesnaženja in drugi vplivi zaradi posegov.
Ločevanje na obremenitve okolja, ki izhajajo iz gospodarskih aktivnosti, ki so napovedljive in v
precejšnji meri pričakovane ter obremenitve ob naravnih nesrečah, ki nastopijo nenadzorovano,

je nujno. Pri tem je manj pomembna vrsta vpliva na okolje, kot pa vzrok nesreče, torej ali gre za

nesrečo v industriji, kopnem prometu ali pomorskem transportu, vsaka s svojimi značilnostmi. V
vsakem primeru je treba pri obravnavi nesreč preseči tradicionalni koncept, ki na relaciji odnosa

obremenitev - sestavina okolja rezultira v vplivu in ki ga poznamo iz presoje vplivov na okolje.

Od običajnih obremenitev okolja (z onesnaževali) se nesreče razlikujejo predvsem v negotovosti
pojava v njegovem obsegu, velikosti, vrsti ter v trajanju pojava

v njegovi hipnosti in iz te

izhajajočega mehanizma obremenitev in oblike povzročene škode. Negotovost je treba ločevati

od tveganja ali rizičnosti. Brž ko lahko negotovost nekega pojava statistično ali kako drugače
opredelimo, govorimo o tveganju.

Iz izkušnje vemo, da niti naravnih nesreč niti nesreč v industriji ni moč napovedovati, ampak jih
lahko predvidimo in računamo s tem, da se z njimi soočimo šele ko se zgodijo. Ko gredo zadeve

narobe in se zgodi nesreča z neko katastrofalno posledico, vedno znova ugotovimo, da so
nesreče od primera do primera zelo različne, da ne moremo govoriti o skupnih lastnostih ali

tipih nesreč. Tveganja za človeka zaradi naravnih nesreč kot so potresi, poplave, zemeljski in
snežni plazovi, suša in neurja so v tem smislu natančneje poznana, nekatere so celo

napovedljive in se od tehnoloških nesreč ločijo predvsem po trajanju, ki je običajno krajše.

V nasprotju s tveganjem, ki obstaja zaradi naravne nesreče, lahko tehnološke nesreče v

marsičem omilimo ter zmanjšamo njihove posledice. Prvi korak pri tem je dobro načrtovanje,
projektiranje, upravljanje in nadzorovanje predvidenih dejavnosti. Skupaj z upoštevanjem

kodeksov stroke, predvsem najboljše prakse izvajanja predmetnih aktivnosti, lahko tveganje

precej zmanjšamo in morebitne posledice nesreč obdržimo znotraj sprejemljivih omejitev.

Omejitve so lahko vključene v soglasja k lokaciji ali pa so del projektne dokumentacije. Na

projektni ravni obstaja instrument presoje vplivov na okolje, na podlagi katerega je treba preučiti

stopnjo tveganja zaradi predvidenega posega.

Z okoljskim pregledom in obratovalnim

monitoringom vplivov se zagotavlja nadzorna funkcija tudi med obratovanjem, ko je še čas za

preprečitev ali omilitev posledic nesreč. Celotno tveganje skupine objektov ali variant posega v
neki okoljsko zaključeni celoti je treba preučiti na stopnji celovite presoje.

18
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Predvidevanje verjetnostnih scenarijev nesreč je možno na osnovi izkušenj in poznavanja pojava
na podlagi česar vemo da bi do nesreče lahko prišlo. Ker nesreč ni možno zanesljivo napovedati,

kot na primer onesnaževanje, jih je toliko težje obravnavati. Zaradi tega predstavljajo nesreče
breme za okolje, ki ga ne moremo ovrednotiti številčno, lahko pa ga opisujemo in predvsem
izračunamo verjetnost pojava.

Glavne značilnosti tehnološke nesreče se nanašajo na stopnjo strupenosti, količino in hitrost

širjenja snovi, ki je vstopila v okolje ter eksplozivnost oz. vnetljivost. Poti, po katerih nastaja
škoda v okolju so ponavadi kompleksne ter vključujejo posredne in neposredne posledice na

sestavinah okolja. Posledice v okolju so povezane s trenutnimi vremenskimi razmerami in
stanjem okolja glede njegove občutljivosti na sploh. Nesreče te vrste so lahko

katastrofalnimi posledicami tako za okolje kot za ljudi.

dramatične s

Naravne nesreče so posledica nenehnega dinamike narave same, na njih pa intenzivno vpliva
tudi človek, ki s posegi ruši naravno ravnovesje. Primeri so gozdne poseke, ki spreminjajo

odtočne razmere, segrevanje ozračja, vpliv na stabilnost brežin in podobno.
Za razliko od tehnoloških nesreč je torej posledice naravnih nesreč veliko težje omejevati. Tu so
največji učinki možni v preprečevanju posledicin izogibanju lokacij kjer obstaja verjetnost pojava

nesreč, kar je med drugim tudi cilj prostorskega planiranja. Ostali ukrepi zaradi naravnih in
tehnoloških nesreč kot so obveščanje in posredovanje niso predmet prispevka.

Podobno kot pri tehnoloških je tudi pri naravnih nesrečah potrebno vedeti, da posledice na
človekovo okolje: število žrtev, poškodbe objektov, zavarovalni stroški in podobno niso odvisne

le od značilnosti nesreče ampak tudi od bližine prebivališč, zanesljivosti objektov glede
protipotresne gradnje, odpornosti objektov proti poplavam ter stopnje organiziranosti varstva

pred naravnimi nesrečami. Zaradi tega je ključni ukrep, ki ga imamo na razpolago, usklajena
raba površin. Prostorsko načrtovanje je še posebej pomembno področje za razumevanje in
napovedovanje vpliva nesreč ter s tem za usklajevanje in rabo planiranih dejavnosti. Prostorsko

planiranje je skupni dejavnik v celi vrsti preventivnih in omilitvenih ukrepov, ki so poznani pri
postopkih ravnanja pri nesrečah.
V praksi bodo naravne nesreče obravnavane po neki metodi količinske opredelitve tveganja. Ker
objektov najverjetneje ne bo racionalno dimenzionirati na skrajne vrednosti učinka naravnih
nesreč, se plansko-metodološko opredelijo vrednosti (stopnja tveganja, povratna doba na

podlagi historičnih podatkov in podobno), primerne za določene rabe določene sorazmerno s

potencialno škodo, ki bi jo nesreča povzročila.

Konkretno poznamo pri nas karto požarne ogroženosti gozdov. To karto lahko interpretiramo

tudi kot karto nevarnosti za infrastrukturo in naselja, kar ustreza namenu prostorskega plana.
Nevarnost se upošteva pri trasah daljinskih objektov in zazidalnih načrtih. Glavni namen pa je
uskladiti ukrepe za zmanjšanje posledic na gozdu samem. Tako bodo požarni koridorji usklajeni

med naravovarstvom in gozdarskimi službami. Postopek od zgoraj navzdol je ustrezen, ker se

na ravni prostorskega plana države lahko doseže načelni dogovor in se ga nato podrobneje
opredeli na regionalni ali lokalni ravni.
Drug značilen primer so vode, ki v Sloveniji ogrožajo 55 000 hektarov površin. Tako velik
problem, vsekakor zahteva upoštevanje poplavne ogroženosti kot enega najpomembnejših meril
pri rabi prostora. Posledice nedoslednosti glede upoštevanja poplav pri rabi površin so vidne
predvsem v naslednjem:
Poselitev: Intenzivno se pozidavajo grape in doline ter vodni in obvodni svet. Poselitev
sega tudi v najnižje, poplavne dele dolin in na hudourniško ogrožena območja. Samo ob

reki Savi so se zazidane površine v l. 1975 - 88 povečale za dvajset odstotkov. V
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Sloveniji je poplavno ogroženih 2100 ha v urbanih območjih, največ v povodjih Savinje
(436 ha), Gradaščice (425 ha), in Ljubljanice (304 ha) (slika 1).
Infrastruktura: Razpršena poselitev terja gradnjo cest tudi v geomorfološko in hidrološko
manj primernih območjih (npr. poplavnih območjih in v ozkih dolinah). Poleg pogostih
poplav, ki jim je taka cesta neizogibno izpostavljena, zahteva gradnja (še posebej če gre
za magistralno ali hitro cesto) obširne vodnogospodarske ukrepe (zajezitve, utrditve

strug, ureditve nasipov…), ki lahko povzročijo poplave na drugih mestih in v drugačnem
obsegu od naravnega poteka.
Kmetijstvo: Poleg agromelioracijskih ukrepov (namakanje, izsuševanje močvirij ipd.)
kmetijska raba povzroča tudi druge posege: spremembe površinskega pokrova

(odstranjevanje gozda), zasipanja vodnih zbiralnikov in vodotokov, spreminjanja njihovih
strug, ki vplivajo na spremembe hidroloških razmer v tleh in povečan površinskega

odtok ter tako porušijo ravnotežje sistema vodotokov in vplivajo na poplave. Z vse
manjšo konkurenčnostjo kmetijske dejavnosti se je tudi pomen poplavnih tal za

kmetijsko pridelavo zmanjšal, saj le-ta na njih ne more biti konkurenčna. Kljub temu pa
so kot najboljša kmetijska zemljišča opredeljena tudi tista na območjih, ki so redno
poplavljena.

Ker je vpliv poplav na posamezne dejavnosti in rabe različen, bi morali glede na perečo
problematiko poplav razviti selektivna merila rabe površin. Ogroženost zaradi poplav poseljenih
območij je definirana že z zakonom, v literaturi (Casale, 1999) pa je zaslediti tudi merila za
druge rabe. Tako

lahko v

prostorskih planih občin določimo naslednja merila poplavne

ogroženosti, za katere bi nato predpisali ustrezno plansko rabo površin:
Sadovnjaki 1 dan/1 meter/5 let povratna doba/0,3 ms-1 (hitrost toka)
Lesna pridelava 3 dnevi/dvakrat letno/0,5 ms-1
Inundacija 1 teden/trikrat letno/0,7 ms-1

KONCEPT NESREČ: OGROŽENOST-NESREČA-POJAV
Pri zasnovi prostorskega planiranja z vidika nesreč ne gre preprosto le za umikanje s področij,
kjer obstaja nevarnost za nesrečo, temveč predvsem za usklajevanje dejavnosti in rabami. Poleg

tega pa tudi za pravočasno upoštevanje varstvenih ukrepov v zgodnji fazi, ko je to še enostavno

in racionalno. Planski sektorji bodo to storili na podlagi strokovnih osnov, od koder bodo črpali
vse potrebne informacije.

Pri konceptu varstva pred nesrečami niso upoštevani ukrepi reševanja, ker so ti prostorsko težko
opredeljivi. Planiranje rabe in prostorska razsežnost pojava pa bo povratno vplivala na

organiziranost zaščite in reševanja. Ta se bo lahko bolje specializirala na področja z večjim

tveganjem tudi na osnovi prostorskega plana.

Koncept nesreče definiramo na eni strani z ogroženostjo, ki jo opredeljuje občutljivost ali
ranljivost ljudi in dobrin ter na drug strani s pojavom, ki povzroči nesrečo. Iz takšnega koncepta

lahko ugotavljamo kolikšna je prostorska razsežnost naravnih in drugih nesreč. Občutljivost je
moč razložiti s tremi vzročnimi ravnmi iz gospodarske in družbene sfere, ki so povezane s
stopnjo nesreče oziroma posledicami na dobrinah.

85

Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov

Preglednica 1: Model (koncept) nesreč (povzeto po Blaikie, 1994)
Najbolj "oddaljena" raven leži v osnovnih vzrokih ranljivosti, to je v gospodarskih, demografskih in družbenih (političnih)
razlogih, kjer poteka razdelitev dobrin in bogastva. Osnovni vzroki ogroženosti so v funkciji gospodarske strukture, pravnih
definicij pravice, ideološki naravnanosti družbe in podobno.
V družbenih razmerah razpoznamo tista stanja ogroženosti, ki tvorijo stopnjo nevarnosti za ljudi in dobrine. Na primer,
slabosti v sistemu obveščanja bodo lahko povzročile prometne zastoje in še poslabšale posledice nesreče. Varnostne
razmere so situacije, kjer se razpoznava neposredna ogroženost. Bolj ko je urbani sistem kompleksen, večji vpliv ima na
okolje in obratno. Situacija v mestih (visoka koncentracija zgradb, ljudi in dejavnosti) še povečuje škodljive posledice.
Struktura mest nima sposobnosti blažiti, vsrkati ali odbiti učinkov teh dogodkov in jih običajno celo potencira. Nizek
gradbeni standard poslopij bo med potresom še bolj ogrožal življenja kot dobra, prožna in odporna gradnja.

PREGLED TEMELJNIH CILJEV IN RAZVOJ VARSTVA PRED NESREČAMI
Strateški cilji z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prostorskem planu so
strnjeni v naslednjih treh bistvenih točkah:
Optimizirati rabo površin na državni ravni

z usklajevanjem

rab po posamičnih

segmentih tudi s stališča tveganj.
Zbirati

in

omogočiti

posredovanje

povratnih

informacij

s

pomočjo

prostorski

informacijskih sistemov s katerimi bi izboljšali sistem reševanja in zaščite na podlagi

obveznosti poročanja o posledicah nesreče.

Izboljšati kakovost načrtovanja s pravočasnim vključevanjem nesreč, predvsem na lokalni

ravni odločanja, s čimer bo zmanjšano tveganje.

OPREDELITEV KLJUČNIH TEŽAV
Ločen pristop pri razvoju sistema reševanja in zaščite znotraj prostorskega plana v širši evropski
praksi ni uresničen. Zato je treba razviti metodo in relevantne postopke na novo. Težave lahko

nastanejo pri razlikah med koncepti zaščite, ki jih imajo sektorji planiranja na eni strani in
"izločeni" nosilci sklopa varstva pred nesrečami na drugi strani.
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Težave pri vključevanju nesreč v prostorski plan so podobne kot pri vključevanju ostalih planskih
sektorjev. Kaže se kot praznina med državnim planom in lokalnimi plani. Sektorje, ki se
planirajo na regionalni ravni mora prevzeti državni plan, kar je pogosto težko izpeljati, saj je
postopek prilagojen planiranju na državni ravni.

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V PROSTORSKEM
PLANIRANJU
Prostor je izvorno naravna krajina, ko jo je človek spreminja v kulturno, bolj ali manj

urbanizirano okolje. Pretvorbe v prapokrajini so v celoti uravnavale naravne sile, v kulturni krajini
pa je ravnotežje odvisno od človeka. Urbani »ekosistem« je najbolj spremenjen naravni sistem,

vendar še vedno odprt sistem in neločljivo povezan s svojim fizičnim okoljem. Naravna nesreča
je namreč takrat, kadar ima nek naravni pojav izjemno hud negativni vpliv na človekovo

dejavnost. Pojav nesreč je očitno povezan z rabo prostora.

Vzrok za ogroženost življenj in premoženja je predvsem v slabem razumevanju ter upoštevanju

naravnih pogojev pri načrtovanju poselitve in dejavnosti. Tipičen primer je razvoj poselitve na
poplavnih nižinah, kjer ta območja zagotavljajo ravno površino, transportne koridorje ter
rodovitno prst.

Eden od osnovnih ciljev urbanističnega planiranja je boljše gospodarjenje s prostorom in
skladnejša obravnava krajine. Prostorski načrti so in morajo biti sredstvo v prizadevanjih za

varstvo in izboljšanje človekovega okolja. Naravno okolje v prostorskem načrtovanju lahko

obravnavamo z različnih vidikov. Najprej seveda kot vir, ki nudi možnosti za preživetje in

poselitev, ki pa obenem predstavlja tudi potencialno nevarnost. Nekatera območja zaradi svojih
naravnih lastnosti in pojavov že sama po sebi niso primerna za rabo, drugje pa faktor tveganja

predstavljajo motnje naravnih procesov, povzročene z neustrezno rabo. Ta vidik obravnave
naravnega okolja je primaren v prostorskem načrtovanju. Koncept preventivnega načrtovanja

torej izhaja iz predpostavke, da obenem lahko zavarujemo naravne kakovosti in se izognemo
nevarnosti za človeka.

ZAKONSKA IZHODIŠČA
Zakon o urejanju prostora (ZureP-1, UL RS 110/02) in Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in
načinu priprave strategije prostorskega rzvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag

zahteva upoštevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč pri urejanju prostora (38. člen). Kot
instrument pa predvideva strokovne podlage, ki

zajemajo (…) » analizo ogroženih območij

zaradi škodljivega delovanja voda, potresa, ....,ki so temu ustrezno prikazani v raziskavah,

študijah in pregledih o naravnih lastnostih prostora in razvojnih možnostih v prostoru«, kot
podlago za odločitve pri urejanju prostora.

ZureP-1 v svojem podzakonskem aktu Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega
reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag za nevarna in ogrožena območja predvideva

krajinsko zasnovo, med strokovnimi podlagami pa zahteva tudi proučitev ogroženosti prostora

z identifikacijo območij, ki so ogrožena zaradi naravnih pojavov in procesov in iz tega izhajajoče
ukrepe za varstvo pred nesrečami (čl.22).

Navodilo za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (UL RS
23/94) predpisuje prostorske zasnove za potrebe obrambe in zaščite, ki se nanašajo na:
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območja izključne rabe (se nanaša izključno na potrebe obrambnih (vojaških)
dejavnosti),
območja možne izključne rabe se lahko nanašajo tudi na dejavnosti varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Gre namreč za območja, ki se v miru ne uporabljajo za

te namene (območja za evakuacijo prebivalstva, območja za pokop ljudi in živali,
območja za deponijo ruševin, območja za dekontaminacijo ljudi, živali in drugih dobrin).

območja omejene in nadzorovane rabe prostora: območja obvezne izgradnje zaklonišč in
območja ogroženosti zaradi porušitve visokih pregrad. To so vsebine, ki se določajo na
podlagi ocen ogroženosti.

Direktiva 82/501/EEC – »Seveso« direktiva v okviru za obravnavo večjih tehnoloških tveganj, ki

je uporaben tudi na področju drugih tveganj določa tudi: načrtovanje namenske rabe z

upoštevanjem tveganj in vključevanjem javnosti.

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V DOSEDANJI
PRAKSI19
Širša presoja o strokovnih podlagah za pripravo prejšnjega plana ter metodologija obravnave
vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nista bili pripravljeni. Vsebine, ki se

nanašajo na varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, so obravnavane fragmetnarno, v
okviru posameznih sektorjev. Tako je na primer v planskih vsebinah za varstvo pred poplavami v
sektorju vodnega gospodarstva: »Urejanje in ohranjanje odtočnega režima«, zapisano:

»Z vidika obrambe pred ekstremnim delovanjem voda in s tem povezanim preprečevanjem škode
in varovanjem človeških življenj je treba zadrževati vodo na mestu nastanka, aktivirati
razpoložljive retencijske površine, izvajati ustrezne hidrotehnične ukrepe in preventivno urejati
erozijska območja v povirjih in drugih nestabilnih območjih«.
Poleg tega je v srednjeročnem planu mogoče najti zgolj formalno usmeritev v poglavju 4.10.

Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita in sicer med temeljnimi nalogami na

področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite:

(…) »razvoj civilne zaščite
povodnji preventivi«;.

- Večji poudarek bo potrebno nameniti tudi potresni, požarni in

Nekatere ugotovitve je možno izpeljati iz analiz kartografskih prikazov planskih vsebin20.
Poselitev: Poselitev je v republiškem planu prikazana zgolj točkovno, kot hierarhija in

funkcijska vloga posameznih naselij. Analiza takšnega podatka z vidika ogroženosti od
naravnih in drugih nesreč ni smiselna. Opredelitev območij, namenjenih poselitvi oz.

stavbnih zemljišč je v pristojnosti prostorskega načrtovanja na lokalni ravni.

Infrastruktura: Z vidika naravnih in drugih nesreč je najpomembnejša prometna

infrastruktura. V obstoječem planu je 130 km načrtovanih cest v območjih z veliko

erozijsko občutljivostjo21, načrtovane ceste pa ogrožata 2 evidentirana zemeljska

19

Gre za prostorske sestavine Dolgoročnega družbenega plana RS 1986-2000 (UL RS 1/86 z dopolnitvami) in srednjeročni plan RS 1986-1990

(UL RS 2/86) z dopolnitvami
20

Analiza je bila narejena na osnovi digitalnih planskih podatkov; vir: MOP-UPP ter podatkov iz podatkovne baze »Ujma«, MO – Uprave RS za

zaščito in reševanje. Analiza bo dopolnjena še za nevarnost poplav, ko bodo pridobljeni aktualni podatki.
21

Uporabljena je bila digitalna karta erozijskih območjih (MOP-UPP; izdelal VGI, kjer je površina Slovenije razdeljena v 5 območij (0-ni erozije ter

erozijska območja I – IV. stopnje. Kot erozijsko izpostavljeni sta v tej analizi upoštevana III. in IV. erozijsko območje)
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plazova22 in 1 snežni plaz (slika 3). Od planiranih železnic (nove, dograditev ali
posodobitev), jih je 230 km v območjih z veliko erozijsko občutljivostjo.
Kmetijstvo: V obstoječem planu so kot najboljša kmetijska zemljišča opredeljena tudi
tista na eroziji izpostavljenih tleh. Od skupno 4.600 km2 kmetijskih površin, trajno
namenjenih kmetijski rabi jih je kar 2.000 km2 (43%) na erozijskih območjih, od tega je

16.5 km2 na najbolj erodibilnih tleh. Na erozijsko občutljivih tleh je tudi 142 načrtovanih

agromelioracij. 201 evidentiran zemeljski plaz je znotraj območja najboljših kmetijskih
zemljišč.
Varstvo naravne dediščine: Velik del požarno ogroženega prostora je v območju
predlaganih regijskih ali krajinskih parkov. V požarno ogroženih območjih je 142 (od

skupno 724) objektov naravne dediščine (spomenikov in rezervatov), od tega je 48
objektov v najbolj požarno ogroženih območjih. Od skupno 29 izvorov (tovarn, skladišč)

nevarnih snovi je le 1 in 1 parkirišče oz. mejni prehod v območju predlagane zavarovane
naravne dediščine (krajinski oz regijski park). Več je primerov, da cesta, namenjena

prevozu nevarnih snovi prečka ali se dotika enega od območij naravne dediščine ali

vodotok, ki ima status naravnega spomenika (slika 4).
Turizem: 527 (od skupaj 1258) evidentiranih snežnih plazov s površino 79 km2 je v
območjih za turizem, kot so opredeljena v PP RS (karta 5).
Pridobivanje mineralnih surovin: Od območij za izkoriščanje rudnin, ki so v PP Slovenije,
je znotraj erozijsko izpostavljenega območja 8.5 km2 obsežno ležišče kaolina. 65

zemeljskih plazov pa je na območjih nahajališča mineralnih surovin. Pri tem je treba
omeniti, da so območja zelo široko zarisana in pomenijo zaloge, ne pa tudi konkretnih
lokacij izkoriščanja rude (karta 6).

Na podlagi opisane analize je moč sklepati, da je največje neskladje oz. neupoštevanje tveganja

zaradi naravnih in drugih nesreč pri načrtovanih kmetijskih površinah. Pri tem je treba poudariti,

da poselitev v planu ni opredeljena na ravni, ki bi omogočala takšno sklepanje. Na ravni strategij

in inštrumentov pa v planu ni ustreznih vsebin, ki bi zagotavljale upoštevanje izhodišč varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami na nižjih ravneh (občinski prostorski red, izvedbeni akti,
lokacijska in projektna dokumentacija).

PREDLOG PROSTORSKO POMEMBNIH CILJEV IN UKREPOV
Glede na značilnosti interakcij med posameznimi naravnimi sestavinami okolja, ki lahko
predstavljajo potencialno tveganje za človeka, in sistemi, ki jih načrtujemo v prostoru ter na

osnovi prepoznanega stanja in problematike v prostoru so opredeljeni cilji in ukrepi na ravni

prostorskega plana države, s katerimi se lahko vplivom oz. njihovim posledicam v veliki meri
izognemo, ali pa jih ublažimo.

Preglednica 2: Identifikacija problemskih vsebin po vidikih tveganja

22

Uporabljena je bila evidenca zemeljskih in snežnih plazov iz podatkovne baze »Ujma«, MO – Uprave RS za zaščito in reševanje, upoštevani pa

zemeljski plazovi v oddaljenosti največ 10m od načrtovanih cest oz. snežni plazovi v oddaljenosti do 50m.
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■

□

■

□

zemeljski plazovi

■

□

■

■

□

□

požari
tehnološka tveganja*

□

□

□

varstvo
dediščine

poplave

mineralne
surovine

■

rekreacija

kmetijstvo

potresi

snežni plazovi

gozdarstvo

krajina

promet

energetika

infrastruktura

industrija

stanovanja

poselitev

■

□

■

□

□

□

■

□

■

□

□

* porušenja, onesnaženja, eksplozije

□ identificirano problemsko področje
■ prioritetno problemsko področje

PREVENTIVNI UKREPI
Velikosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo življenja in premoženje, morajo biti upoštevane
kot omejevalno merilo pri načrtovanju rab v prostoru. To na eni strani zahtevajo izhodišča

sonaravnega razvoja, kjer je eno od načel ohranjanje in omogočanje naravne dinamike procesov,
na drugi strani pa je to najučinkovitejši način zagotavljanja varnega in dolgoročno ekonomsko

učinkovitega prostorskega razvoja. Varstveni ukrepi, ki jih nekateri sektorski zakoni nalagajo

državi in lokalni skupnosti, so na eni strani dragi, na drugi strani pa lahko vplivajo na varnost
drugje (npr. varstvo pred poplavami). Med cilji in ukrepi na ravni PPS so predvsem naslednji:

nove rabe (poselitev, infrastruktura in kmetijska zemljišča) je treba usmerjati zunaj
območij ogroženosti,

ohranjanje najpomembnejših funkcionalnih naravnih območij, kot so močvirja in

poplavne nižine z vključevanjem v območja varstva naravne dediščine

vključitev erozijskih območij kot izločilno merilo pri določanju najboljših kmetijskih
zemljišč

vključitev

erozijskih

območij

kot

omejitveni

dejavnik

pri

določanju

poteka

infrastrukturnih koridorjev
vključitev erozijskih območij kot omejitveni dejavnik pri določanju poselitvenih območij
ohranjanje funkcionalnih naravnih območij, kot so brežine, porasle z vegetacijo z
vključevanjem v območja gozdov z varovalno funkcijo

vključevanje

erozijskih

območij,

ekstremno

strmih

brežin,

intenzivnejših padavin v območja gozdov z varovalno funkcijo

brežin

v

območjih

upoštevanje geoloških raziskav in pedoloških značilnosti pri določanju stopnje posega
(ukrep na ravni OPP oz. PIA)

ohranjanje funkcionalnih naravnih območij (brežine, porasle z vegetacijo) ter ekstremno

strmih brežin in brežin v plazovitih območjih z vključevanjem v območja gozdov z
varovalno funkcijo
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vključitev plazovitih območij kot omejitveni dejavnik pri določanju poselitvenih območij,
območij za rekreacijo in infrastrukturnih koridorjev.

SANACIJE
V območjih, kjer je človekova dejavnost že ogrožena zaradi delovanja naravnih procesov,
naj se določijo območja, kjer ostaja dejavnost v prostoru prisotna in kjer so potrebni

učinkoviti zaščitni ukrepi in območja, kjer se dolgoročno umikajo dejavnosti, ki z

dinamiko naravnih procesov niso kompatibilne, prostor pa se prepušča naravovarstvenim
ali drugim, manj konfliktnim dejavnostim.
Upoštevanje ocen tveganja in dinamike naravnih procesov v sanacijskih načrtih
(predvideni tudi v ZVO).

INŠTRUMENTI
Določitev območij, ki so z vidika tveganj za naravne in druge nesreče občutljivejša, naj bi
bila obvezna sestavina strokovnih podlag za pripravo občinskih planov.
Uporaba ocen ogroženosti na ravni lokacijske in projektne dokumentacije in ustrezne
preveritve (soglasja). Predvsem za tista tveganja, kjer so izrazito pomembnejši ukrepi na

projektni ravni z uporabo ustreznih tehničnih rešitev pri gradnji objektov (potresi,

tehnološka tveganja).
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Mojca Golobič

STROKOVNE PODLAGE ZA UMESTITEV VETRNIH ELEKTRARN V
PROSTOR

POVZETEK
Projekt umeščanja vetrnih elektrarn v prostor je v zadnjih nekaj letih vzbudil precej pozornosti
strokovne in širše javnosti. Postopek je danes v navidez neuskladljivem položaju, kjer
zagovorniki postavitve vetrnih elektrarn in njeni nasprotniki ognjevito zagovarjajo svoja stališča
za okopi bolj ali manj strokovnih argumentov. To stanje navaja na misel, da postopek priprave
strokovnih podlag v tem primeru ni dosegel svojega osnovnega namena, usklajevanja razvojnih
in varstvenih interesov ter razreševanja konfliktov v prostoru.
V tem prispevku bomo na osnovi predstavitve obširne študije, ki je bila pripravljena kot del
strokovnih podlag, skušali ugotoviti, ali so bile strokovne podlage ustrezno pripravljene in
uporabljene v postopku odločanja. Odgovor na vprašanje, ali bi ob drugačnih strokovnih
podlagah in zlasti načinu njihove uporabe ta postopek uspešnejši, je seveda lahko zgolj
hipotetičen. Poskušali pa bomo ugotoviti, kakšne možnosti za uporabo strokovnih podlag v
postopku usklajevanja interesov ponuja načrtovalski postopek, ki je predpisan v okviru nove
zakonodaje.

UVOD
Idejo o postavitvi vetrnih elektrarn (VE) je pobudnik Elektro Primorska začel razvijati leta 1998,

ko so s sofinanciranjem s strani EU začeli meriti vetrni potencial na 13 merilnih mestih po državi.
Predvsem rezultati meritev s področja Primorske so pokazali, da je vetrnega potenciala dovolj za

izkoriščanje v energetske namene. V tem času so bile preverjane in aktualne različne lokacije:
Banjščice, Sinji vrh, Golič, Nanos, Volovja reber, Kokoška itd.

Za podrobnejše preverjanje možnosti postavitve VE z različnih vidikov in celovito oceno
potencialnih lokacij je pobudnik naročil različne študije. Že med pripravo strokovnih podlag pa
je pričel tudi s seznanjanjem javnosti na območjih potencialnih lokacij. Te aktivnosti so se

najprej začele na Nanosu, kjer so pridobili podporo občine in lokalnih prebivalcev, vendar se je
lokacija zaradi nasprotovanja predstavnikov varstva narave izkazala za težko izvedljivo. Med

obravnavanimi lokacijami je podjetje Elektro Primorska kot prednostno izbralo Golič, kjer so

lokalno prebivalstvo ter občinske strukture prav tako v veliki večini podprli projekt. Vendar pa je

bila s strani okoljevarstvenikov tudi ta lokacija predstavljena kot ena izmed naravovarstveno

najpomembnejših v državi, zato je pobudnik tudi tam prenehal z vsemi aktivnostmi in se na

pobudo Ministrstva za okolje in prostor usmeril na območje Ilirske Bistrice oziroma Volovje
Rebri. Projekt je v treh lokalnih skupnostih (Ilirska Bistrica, Knežak, Šembije) dobil veliko

podporo. V začetku leta 2003 so se lotili spremembe prostorskih sestavin družbenega plana
Občine Ilirska Bistrica ter izdelave lokacijskega načrta za Vetrno elektrarno Volovja reber23. V

23

Postopek se je začel v skladu s prejšnjo zakonodajo, ki je za tovrsten poseg predvidela občinski lokacijski načrt. Po novem ZUreP-1 bi projekt

zahteval državni lokacijski načrt.
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okviru priprave teh dokumentov so nosilci urejanja prostora pripravili tudi smernice in mnenja,
na podlagi katerih sta bila aprila 2004 oba akta sprejeta z veliko večino glasov občinskega sveta

občine Ilirska Bistrica.

S podporo lokalnega prebivalstva in občine ter sprejetim lokacijskim načrtom je pobudnik začel
pripravljati dokumente za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pripravljeno je bilo tudi poročilo o

vplivih na okolje, ki je določilo omilitvene ukrepe, med katerimi je tudi nakup dodatnih 147

hektarov zemljišč, kjer naj bi v skladu z navodili in usmeritvami okoljevarstvenikov vzdrževali
primerne rastlinske in živalske habitate. Kljub načeloma pozitivnemu priporočilu iz Poročila o

vplivih

na

okolja

pa

je

pristojna

institucija,

Agencija

RS

za

okolje,

zavrnila

izdajo

okoljevarstvenega soglasja. Ministrstvo za okolje in prostor je ugodilo pritožbi pobudnika in
vrnilo pobudo ARSO v ponovno odločanje.

STROKOVNE PODLAGE ZA UMESTITEV VE V PROSTOR
Za lokacijo Volovja reber je bilo pripravljenih blizu 20 različnih študij, ki obravnavajo projekt z
različnih razvojnih in varstvenih vidikov, od tega 5 študij za področje ohranjanja narave (Eco

Consulting, 2005). V situaciji, ko kljub sprejetemu lokacijskemu načrtu in pozitivnemu mnenju v
poročilu o vplivih na okolje investitor nima zagotovila, da bo lahko s projektom tudi začel, se

postavlja vprašanje, ali niso bile sprejete napačne odločitve že na strateški ravni. Tehtanje
alternativnih odločitev in sprejemanje odločitev namreč lahko uspešno deluje le v ustrezni
hierarhiji, kjer mora biti presoja opravljena na pravi ravni odločanja (preglednica 1).

V primeru VE so bile tudi na strateški ravni 'programov in planov'24 pripravljene strokovne
podlage. Ena od obsežnejših in izčrpnejših, ki jo bomo podrobneje predstavili v prispevku, je

študija z naslovom Analiza prostorskih potencialov na Primorskem za postavitev vetrnih
elektrarn - privlačnost in ranljivost prostora25.

Preglednica 1: Tipologija odločitev glede na raven in vrsto politike

politike

tehnološke

prostorske

Kyotski protokol; zmanjševanje emisij

alternativne strateške prostorske zasnove (območja

CO2, spodbujanje rabe alternativnih virov
energije

Natura2000 / območja za izrabo vetrne energije)

plani

alternativni viri energije (bioplin, VE, HE,

alternativne lokacije (Nanos, Golič, Volovja reber...)

projekti

alternativne tehnološke rešitve (število,

Mikrolociranje, odmiki, koridorji

sonce...)

velikost, tehnologija)

Prirejeno po: Marušič, neobjavljeno

Študija je bila opravljena z namenom ugotavljanja možnosti za umestitev vetrnih elektrarn v
prostor na območju 22 primorskih občin; vsebovala pa je naslednje presoje:

24

1.

Ocena vetrnega potenciala

2.

Ocena elektroenergetskega potenciala

3.

Vpliv priključitve vetrnih elektrarn v elektroenergetski sistem

Raven presojanja, ki jo zahteva tudi Direktiva EU 2001/42/EC o presoji vplivov planov in programov na okolje, in je bila v slovensko

zakonodajo povzeta v ZVO kot zahteva po Celoviti presoji vplivov na okolje
25

Analiza prostorskih potencialov na Primorskem za postavitev vetrnih elektrarn – privlačnost in ranljivost prostora, Izvajalec: IREET, d.o.o.

Ljubljana, Odgovorni nosilec: mag. Djani Brečevič, v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS, in zunanjimi sodelavci, Ljubljana 2001

95

Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov

4.

Vpliv vetrnih elektrarn na makroekonomske pokazatelje

5.

Vpliv vetrnih elektrarn na zmanjševanje toplogrednih plinov

6.

Analiza privlačnosti prostora

7.

Analiza ranljivosti prostora

8.

Analiza družbene sprejemljivosti

Pregled vsebin, metodologij in rezultatov strokovnih podlag je prikazan v preglednici 2:
Vsebina

Metodologija

Rezultat

Ocena vetrnega

Dinamični in kinematični

Poleg najvišjih vrhov Trnovskega gozda je najbolj

potenciala

meteorološki model

prevetreno območje Nanosa in Vremščice, manj Kraška
planota, Banjšice in zahodni del snežniškega masiva.

Zaradi zelo poenostavljenih vhodnih podatkov absolutne
vrednosti hitrosti vetra niso zanesljive, pač pa je prikaz
uporaben za oceno relativnih razlik med lokacijami

Ocena

Simulacija dnevnega trga

elektroenergetskega

električne energije z

potenciala

Vpliv priključitve VE v

elektroenergetski sistem

računalniškim orodjem ELMAS
(Electricity Market Simulator)
Simulacije obremenitev

elektroenergetskega omrežja

Tržna cena električne energije bi v letu 2010 dosegla vsaj
8 SIT/kWh. Zaradi karakteristik proizvodnje električne

energije iz VE priporočamo združitev s hidro objekti z

možnostjo akumulacije, oziroma s plinskimi elektrarnami
z možnostjo prilagajanja proizvodnje.
Vključitev VE ni sporna za elektroenergetski sistem

Slovenije. Simulacije vključevanja vetrnih elektrarn v
elektroenergetski sistem so pokazale, da ni bistvenega
vpliva na obratovanje ostalih proizvodnih objektov.

Vpliv VE na

Strokovna ocena vpliva

pokazatelje

makroekonomske pokazatelje

makroekonomske

Investicija v VE sama po sebi ne more bistveno vplivati na

investicijske porabe na

gospodarsko stabilnost Slovenije. Investicijska poraba bo

na osnovi input-output

zaposlenih. Ta vpliv bo najmočnejši v gradbeništvu.

imela še najbolj ugodne učinke pri angažmaju

analize
Vpliv VE na zmanjševanje

Strokovna ocena (ob

toplogrednih plinov

upoštevanju simulacijskih

Delovanje VE (70 MW) pomeni:
- 63.000 ton letnega zmanjšanja emisij CO2 (1,6 mio ton

podatkov slovenskega

v času svoje življenjske dobe)

v obdobju 2001-2010)

- sekundarne vplive (promocija obnovljivih virov energije,

elektroenergetskega sistema

- prihranek do 3 mrd SIT na račun zmanjšanja emisij CO2

pozitivne lokalne in regionalne okoljske učinke...)
- zmanjšanje koncentracij NOx, manjšo tvorbo
prizemnega ozona
Analiza privlačnosti

Modeli privlačnosti ob

Zaradi izbire parametrov je model ustreznosti v veliki

potenciala in gradbenih

lokacij je na najbolj privlačnih območjih, model pa kaže

stroškov

še nekatera druga potencialno privlačna območja:

Analiza ranljivosti

Modeli ranljivosti narave,

- Visoke ocene ranljivosti z vidika varstva narave

prostora

naravnih virov, bivalnih in

praktično pri vseh lokacijah: območja so velikega pomena

prostora

upoštevanju vetrnega

vidnih kakovosti

meri enak vetrnemu potencialu. Večina predlaganih

Javorniki, Kraški rob

zlasti za različne vrste ptic,

- z vidika varstva bivanjskega okolja (predvsem hrup in
EM sevanje) so lokacije skoraj neproblematične, prav tako

z vidika varstva naravnih virov.

- problem vidnih vplivov bi bilo možno reševati s
pazljivejšo optimizacijo na ravni mikro lokacije.
Analiza družbene
sprejemljivosti

Javnomnenjska anketa

Stališča splošne in strokovne javnosti se nekoliko
razlikujejo (slednja je VE manj naklonjena)

- VE so ocenjene kot dokaj ustrezen vir energije

- pričakovani so največji vplivi na vidne kakovosti in ptice
- najmanj sprejemljive so VE na območjih naravne in

kulturne dediščine, najbolj pa nad gozdno mejo in na
kmetijskih zemljiščih
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Na osnovi rezultatov posameznih analiz je bila narejena primerjalna študija. Kot alternativne
rešitve so bile upoštevane različne potencialne lokacije, ki jih je identificiral pobudnik in na
večini katerih je opravljal tudi meritve vetra. Zaradi različnih metod ocenjevanja po posameznih

vidikih (glej preglednico 2) rezultatov ni bilo mogoče združiti v enotno odločitveno merilo. Za

podporo odločanju so bili rezultati večkriterijskega vrednotenja predstavljeni v enostavni obliki

grafov (glej sliko 1). Kot je razvidno tudi iz grafičnega prikaza, so si lokacije zelo različne po

posameznih merilih. Izdelovalci študije niso razlikovali med težo posameznih meril ter s tem
posredno zavzeli stališče, da so vsa merila enako pomembna. Odločanje med alternativnimi

možnostmi je bilo v prvi fazi prepuščeno pobudniku in naročniku študije, ki je pri odločanju za
prednostne

lokacije

iz

razumljivih

razlogov

dal

prednost

merilom

prevetrenosti

in

elektroenergetskega potenciala. Kot se je izkazalo v kasnejši javni razpravi, pa ima na drugi
strani ključno težo merilo ranljivosti narave.
Vremščica

Volovja Reber
Ranljivost
vidnih kakovosti

Bližina vodov

Ranljivost
bivalnega
okolja

Potencial

Prevetrenost

Ranljivost
naravnih virov

Ranljivost
bivalnega
okolja

Bližina vodov

Potencial

Ranljivost
naravnih virov

Ranljivost narave

RANLJIVOST

Potencial

Prevetrenost

Razpoložljivost
prostora

PRIVLAČNOST

Ranljivost
vidnih kakovosti

Ranljivost
bivalnega
okolja

Ranljivost narave

RANLJIVOST

Razpoložljivost
prostora

Ranljivost narave

RANLJIVOST

PRIVLAČNOST

Kokoš
Bližina vodov

Potencial

Ranljivost
naravnih virov

Prevetrenost

Ranljivost
naravnih virov

Nanos

Golič
Ranljivost
vidnih kakovosti

PRIVLAČNOST

Bližina vodov

Ranljivost
bivalnega
okolja

Razpoložljivost
prostora

Ranljivost narave

RANLJIVOST

Ranljivost
vidnih kakovosti

Prevetrenost

Razpoložljivost
prostora

PRIVLAČNOST

Ranljivost
vidnih kakovosti

Ranljivost
bivalnega
okolja

Bližina vodov

Potencial

Ranljivost
naravnih virov

Ranljivost narave

RANLJIVOST

Prevetrenost

Razpoložljivost
prostora

PRIVLAČNOST

Slika 1: Povzetek rezultatov primerjalne študije variant za postavitev VE

Rezultati predstavljene študije so bili povzeti v naslednjem priporočilu:

Naložba v vetrne elektrarne na Primorskem bi bila za Slovenijo smotrna odločitev. Lokaciji Golič
in Kokoš, ki sta v tej študiji prikazani kot bolj primerni, je treba, kjer je to možno,
mikrolokacijsko optimirati oziroma na drug način razrešiti konflikte, predvsem z vidikov varstva
narave.
To jedrnato priporočilo kaže na željo izdelovalcev študije, da bi bili rezultati čim bolj uporabni
za naročnika. Vendar po drugi strani kaže tudi na razumevanje uporabe strokovnih podlag na

način, ki v resnici zgreši svoj osnovni namen. S tem, ko že predlaga končno odločitev, presega

97

Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov

pristojnost strokovnih podlag, oziroma zavzema stališče, da je za

sprejemanje odločitev

pristojna 'stroka' in s tem zanika pomen demokratičnega (ki je vsekakor tudi političen) postopka

odločanja. Po drugi strani s pričakovanjem, da bo konflikt razrešen nekje drugje (kje?), priznava,
da osnoven namen strokovnih podlag ni bil dosežen, kar pa je v resnici tudi predpogoj za
soglasno odločitev. Ta povzetek v resnici anticipira in natančno ilustrira

kasnejše dogajanje

okrog VE. V resnici bi naredili študiji krivico, če bi zanikali njeno uporabnost v usklajevalnem
postopku. Njena vsebina namreč daje ustrezno osnovo za usklajevanje, vendar kot kaže, ni bila
naročena in zato tudi ne uporabljena na tak način.

MOŽNOST UPORABE STROKOVNIH PODLAG V POSTOPKU UMEŠČANJA
VE V PROSTOR PO NOVI ZAKONODAJI
Analize razvojnih možnosti posameznih dejavnosti v prostoru in študija ranljivosti prostora so
po Zakonu o urejanju prostora (Ur.l. RS 110/02, 4. čl.) podlaga za usklajevanje razvojnih potreb

in varstvenih zahtev. Poleg študije ranljivosti in analize razvojnih možnosti dejavnosti v prostoru
je podlaga za usklajevanje tudi Celovita presoja vplivov na okolje (po Zakonu o varstvu okolja).
Postopek usklajevanja podrobneje določa Prostorski red Slovenije (Ur.l. RS 122/04):
preverjanje utemeljenosti razvojne potrebe po določeni prostorski ureditvi oziroma

varstvene zahteve glede na izhodišča, cilje in usmeritve strateških prostorskih aktov;

preveritev z vidika ciljev vzdržnega prostorskega razvoja (usklajenost gospodarskih,
družbenih in okoljskih vidikov prostorskega razvoja);

ugotavljanje vplivov načrtovanih dejavnosti na sestavine okolja;
presoja variant; primerjanje in vrednotenje najugodnejše rešitve s stališča primernosti
prostora za posamezne dejavnosti in ranljivosti prostora zaradi njihove umestitve ter
delovanja na sestavine okolja in prostora

zagotavljanje družbene sprejemljivosti predlaganih rešitev z javnim preverjanjem.
Prostorski red za izdelavo lokacijskega načrta zahteva primerjalno študijo variant na ravni idejne
zasnove kot obvezno strokovno podlago. Vsebina strokovnih podlag, kakršna je bila
predstavljena v prejšnjem poglavju, je ustrezna podlaga za večino od omenjenih korakov
postopka usklajevanja (slika 2)

SPRS

PRS

Smernice
sektorjev

Strokovne podlage
Osnutek
DLN

spremembe
SPRO / PRO

POBUDA

Vrednotenje
CPVO

DLN
PVO

Okoljevarstve
no soglasje
DOVOLJENJE
ZA POSEG V
PROSTOR

Analiza prostorskih
potencialov na
Primorskem za
postavitev vetrnih
elektrarn
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Slika 2: Shema postopka umestitve VE v prostor po novi zakonodaji in možnosti za uporabo strokovnih podlag

ZAKLJUČEK
Primer vetrnih elektrarn je samo eden od mnogih, ki dokazujejo, da ustrezen formalni okvir za
usklajevanje interesov, kakršnega je določala že prejšnja zakonodaja in ga je novi ZUreP skupaj s

Prostorskim redom Slovenije določil še podrobneje, še ni zagotovilo za uspeh postopka. Tega ne
zagotavljajo niti ustrezno znanje, metodologija in strokovnjaki, ki so sposobni pripraviti

kakovostne strokovne podlage. Skupinam, ki zastopajo svoje legitimne interese, namreč ne
znamo ponuditi orodja za njihovo nekonfliktno in sporazumno uveljavitev.

Ti potem pač

posežejo po tistih orodjih, ki jih imajo in ki se jim zdijo najbolj učinkovita. V naši sedanji
družbeno – politični stvarnosti so to sklicevanje na znanost in strokovne argumente, citiranje

Direktiv in vztrajanje na izvzemanja določenih interesov iz sfere demokratičnega odločitvenega
postopka ter razne metode političnega pritiska in lobiranja. Rezultati seveda niso v nikogaršnjo
korist, še najmanj v korist javnega interesa.

V tem smislu je breme tudi na prostorskih načrtovalcih, da pripravimo strokovne podlaga na

način, da jih uporabniki 'ne bodo mogli zavrniti'. Po eni strani je treba izobraziti in prepričati

uporabnike strokovnih podlag, da so te lahko koristno orodje na poti do legitimizacije in
uresničenja njihovih ciljev in ne nepotrebna birokratska ovira, ki jo kaže kar najhitreje preiti in

nadaljevati z ustaljenimi mehanizmi uveljavljanja interesov. Po drugi strani to morda pomeni
tudi to, da se poslovimo od ustaljene predstave o strokovnih podlagah kot o dokončnem,
natisnjenem elaboratu, ki je svoje poslanstvo opravil s tem, da smo ga priložili k dokumentu.
Čeprav na tako razumevanje zelo neposredno navaja tudi zakon, pa vendarle kaže iskati bolj

inovativne poti k pripravi in uporabi strokovnih podlag, ki si jih lahko v svoji najbolj dinamični in

dolgoročni obliki predstavljamo kot računalniško aplikacijo, ki omogoča sprotno preverjanje in

usklajevanje različnih predlogov ob stalnem dopolnjevanju z novimi ugotovitvami in korekcijo

izhodiščnih predpostavk. Način priprave in oblika strokovnih podlag morata biti seveda

predvsem in vselej prilagojena problemu, ki naj bi ga pomagale razrešiti. V tem smislu se zdi, da

je šel Prostorski red v določanju metodologije priprave strokovnih podlag celo korak predaleč in
da je v svoji predstavi o tem, kakšna je (edino) lahko študija ranljivosti in privlačnosti naredil prej

korak k standardiziranemu obrazcu, ki bo zadostil proceduri, morda pa ne nujno tudi pomagal

vpletenim, da se njihovi interesi uskladijo na najustreznejši način. Pri tem je namreč treba
poudariti, da je ob postopkih, ki so za investitorja vedno (pre)dolgi in (pre)zapleteni enostavnost
in učinkovitost lahko ključno merilo uporabnosti strokovne podlage.

VIRI
Analiza prostorskih potencialov na Primorskem za postavitev vetrnih elektrarn – privlačnost in ranljivost prostora, Izvajalec:
IREET, d.o.o. Ljubljana, 2001

Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programs on the environment

Primerjalna analiza procesa odločanja o naložbah v vetrne elektrarne med Slovenijo in izbranimi državami Evropske unije,
Eco Consulting d.o.o., 2005

Prostorski red Slovenije, Ur.l. RS 122/04

Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS 110/02
Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS 41/04
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STROKOVNE OSNOVE ZA PROSTORSKO PREVERJANJE
KORIDORJA DALJNOVODA

UVOD
Študija Energetska utemeljitev graditve 400 kV daljnovoda Okroglo – Udine/ Videm je analiza
možnosti

sedanje

daljnovodne

povezave

z

italijanskim

omrežjem,

zaradi

stabilnosti

energetskega sistema Slovenije in povečanja transportnih možnosti energije v ali iz Italije.
Študija je hkrati primer presoje, kakršne bi morale postati v Sloveniji običajne tudi zaradi

izhodišča do posegov v prostor, ki ga postavlja Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110-

5386/02) z izrazom »vzdržni razvoj«. Gre za izhodiščno načelo, ki ga je mogoče razumeti kot

zahtevo, da se ob vsakem ali vsaj vsakem večjem posegu v prostor dokaže njegova nujnost.

Ključna je presoja funkcionalne in ekonomske nujnosti. Prostorska problematika je pri tehtanju

nujnosti nekega posega v prostor manj pomembna. Prostor nam ne more povedati ali je nekaj

izvedljivo ali ni. Zelo striktne prepovedi poseganja v prostor, ki se vse pogosteje pojavljajo in

dajejo vtis, da je prostor lahko odločujoči dejavnik sprejemljivosti ali nesprejemljivosti nekega
posega, so prej izraz napačno postavljenega sistema odločanja o prostorskih ureditvah, kot pa
dejanskosti prostorsko ureditvenega problema.

Presoja prostorske ustreznosti daljnovoda samo pove, kako težavna je lahko izvedljivost

daljnovoda zaradi konfliktov interesov do rabe prostora in zaradi nujnosti njihovega
usklajevanja. Pokaže, kje bo izvedljivost enostavnejša, lažja, cenejša, oziroma kje bo daljnovod
postavljen v prostoru bolj smiseln, bolj racionalen, bolj sprejemljiv.

Za usklajevanje interesov v prostoru je treba postopek izpeljati z jasno opredeljenimi podatki in
transparentnim vrednostnim modelom. V primeru, ko je treba trase daljnovoda usklajevati s

sosednjo državo, je eksplicitnost kriterijev in vrednostnih modelov neogibna zaradi usklajevanja

varstvenih in razvojnih interesov in zaradi interesov dveh na državni meji stikajočih se sistemov

ter interesov do prostora na obeh straneh meje. Samo s primerjavo kriterijev in načinom
njihovega vključevanja v presojo ustreznosti prostora je mogoče doseči uskladitev ene in druge

strani.

DALJNOVOD V PROSTORU
Daljnovod je eden tistih infrastrukturnih objektov, do katerih imamo velikokrat odklonilen

odnos. Pojavljajo se v bolj naravno ohranjenih krajinah, so po svoji podobi, predvsem običajni
stebri, videti tuji sicer naravnim oblikam v krajini. Večinoma imajo eno samo funkcijo, njihova

konstrukcija pa je največkrat izraz izključno tehničnih zahtev. Čeprav lahko ljudje daljnovod v

prostoru doživljamo različno, nekateri jih docela odklanjajo, nekateri jih še opazijo ne, so

daljnovodi del kulturne krajine in jih zato moremo kot take tudi presojati. Slednje pomeni, da se

daljnovodi morajo v največji možni meri prilagajati danostim prostora in če so že opazni, da jih
sprejemamo kot »logičen« del prostorske ureditve. Na to »logiko« prostorskega urejanja se
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vežejo smernice za postavljanje daljnovodov v prostoru, o katerih je danes bolj ali manj dokaj
enotno gledanje povsod po svetu. Daljnovodi naj bi potekali po zemljiščih, na katerih zaradi

njihovega poteka ni treba sekati rastlinja, to pomeni, potekali naj ne bi preko gozdov ali nasadov
visokega rastlinja. Potekali naj bi vzdolž prostorskih ločnic, kot so na primer gozdni robovi ali
podnožja pobočij. Preko grebenov naj bi prehajali na robovih sedel, nikakor ne po njihovi sredini

ali preko vrhov. Kar je morda še najbolj pomembno, njihov potek skozi prostor naj bi bil skrit
največjemu številu pogledov, kar pomeni, da jih postavljamo v tako imenovane »vidne sence« iz
točk opazovanja, na katerih se nahaja največ ljudi. Vse to pomeni, da je za zmanjšanje ali

odstranitev neželenih vplivov daljnovoda na okolje mogoče največ storiti, če daljnovod skrbno
načrtujemo in okoljevarstvene zahteve vključujemo že v zelo zgodnje faze iskanja prostorskih

koridorjev ali tras.

ISKANJE TRASE DALJNOVODA V PROSTORU
V primeru iskanja trase daljnovoda od RTP Okroglo do treh možnih stičnih točk na slovenskoitalijanski meji, Srednjega, Golega Brda in Vrtojbe, sta bili uporabljeni dve obliki analize prostora
oziroma dva načina iskanja najbolj ugodne trase v prostoru.

Pristop k iskanju trase daljnovoda skladno z Zakonom o urejanju prostora (Ur. list RS, 1105386/02)

Prvi način priprave analize prostora za iskanje trase daljnovoda izhaja iz problema, kakršen se
dejansko kaže: vodenje daljnovoda skozi prostor mora biti racionalno, mora zagotavljati
tehnično in funkcionalno odličnost, hkrati pa mora biti spoštljivo do drugih kakovosti v prostoru.
Postopek je dejansko formalno postavljen z Zakonom o urejanju prostora (UL RS, 110-5386/02).

Po tem postopku se pripravijo analize privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora za

daljnovod. Pomenijo pa dejansko usklajevanje sicer po naravi nasprotujočih si zahtev, ki se pa v

konkretnih prostorskih razmerah dajo uskladiti. Če na primer zahtevamo, da mora biti daljnovod
skrit pogledom z neke zelo prometne ceste ali z nekega turističnega kraja, potem je taki zahtevi
mogoče ugoditi, če daljnovod skrijemo za kakšen reliefni rob. Taka postavitev ni neogibno

tehnično ali funkcionalno slaba ali nesprejemljivo draga. Velikokrat je mogoče ob upoštevanju

varstvenih zahtev uresničiti tudi ekonomsko uspešne rešitve. Ključ je torej usklajevanje
varstvenih in funkcionalno ekonomskih zahtev na osnovi prostorskih analiz.

Za prikaz funkcionalnih in ekonomsko racionalnih vidikov ustreznosti prostora za vodenje
daljnovoda izvedemo tako imenovane analize privlačnosti. Z merili privlačnosti prostora
oblikujemo model privlačnosti prostora. Privlačnost prostora določajo predvsem merila najkrajše

poti, lahke dostopnosti in tehnične izvedljivosti. Prostor je privlačen, če ni treba delati posebne

poti do mesta, kjer se postavljajo stebri, če je izkop in ureditev temeljev lahka in enostavna, če
je montaža stebrov in nameščanje žic enostavna, če je delo pri postavitvi daljnovoda kar se da

mehanizirano, če je dostopnost do daljnovoda enostavna, kratka, če so stroški vzdrževanja
majhni, če je možnost havarij manjša itd. Težko je sicer natančneje povezati stroške graditve,
obratovanja/vzdrževanja in razgradnje s stanjem zemljišča preden imamo določeno traso

daljnovoda. Da pa se v relativnih razmerjih pokazati, kje so taki stroški večji in kje manjši. Na tej

stopnji analize prostora pa so pomembna predvsem relativna razmerja, ki jih izrazimo na neki
vrednostni lestvici. Običajno ta razmerja izrazimo na lestvicah 1 - 5 ali 1 – 10.

Ranljivost prostora za daljnovod izhaja iz medsebojnih učinkov med daljnovodom in okoljem.
Daljnovod opredelimo kot skupek ali kot sistem opravil, ki jih zahtevajo postavitev, obratovanje

ter razgradnja daljnovoda. Okolje opredelimo kot sestavine okolja, ki jih ob interpretaciji
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varstvenih zahtev prepoznamo kot vrednosti v prostoru. Medsebojne učinke daljnovoda in okolja
opišemo z matriko interakcij. Taka matrika je izhodišče za opis potencialnih vplivov, ki jih

daljnovod lahko ima na posamezno sestavino okolja. Opredelimo seveda samo tiste vplive, ki so
v danem prostoru in za dano obliko ter nazivno napetost daljnovoda pomembni.
Za posamezne izbrane vplive se pripravijo modeli ranljivosti prostora zaradi daljnovoda. Merila
ranljivosti prostora vključujejo omejitve v prostoru zaradi naravovarstvenih, krajinsko varstvenih

in okoljevarstvenih zahtev ter omejitve, ki jih postavljajo prostorski rezervati in prostorski načrti.
Take z nekim zakonskim določilom ali prostorskim planom postavljene omejitve v prostoru
običajno jemljemo kot najvišjo stopnjo ranljivosti. Tudi tu namreč vrednosti v prostoru opišemo
z vrednostnimi lestvicami v razponu 0 – 3 ali 0 – 5.
Sinteza med razvojnimi potrebami in varstvenimi zahtevami je ustreznost prostora za vodenje
daljnovoda v prostoru in se pripravi s povezovanjem modelov privlačnosti in modelov ranljivosti.
Preglednica 1: Matrika vplivov daljnovoda na okolje med gradnjo, obratovanjem in razgradnjo

daljnovoda
Občasna popravila

N

+ pozitiven vpliv

N

N

P

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N+

napenjanje vodnikov
P

N

N+

N

N+

P

vodnikov

P

N

N

Pretrganje vodnikov – ponovno obešanje in
P

N

P

ponovna postavitev stebrov

P posreden vpliv

P

N

Nepredvideni dogodki – porušitev stebrov in

Odvoz kovinskih delov, izolatorjev in

krajinska

Vzdrževanje nizkega rastlinja na trasi

slika

N

kulturne

P

N
P

N

Prasketanje (koronsko razelektrevanje)

N neposreden vpliv

N

N+

P
P

kakovosti

N

kakovosti

N

bivalnega

P

okolja
lesno

N

proizvodni

P

potenciali
potenciali za

P

N

Legenda:

rekreacijo v

N

Obstoj objekta v prostoru (v vidnem polju)

Prenehanje obratovanja in vzdrževanja

naravi

P

Postavitev stebrov in vrvi

Demontaža vodnikov in stebrov

P

N

vrvi

električnega in magnetnega polja na okolje

potenciali za

N

P

Dovoz sestavnih delov stebrov, izolatorjev in

Prisotnost napetosti v vodnikih – učinki

kmetijstvo

biosfera

P

površinske

stebrov

vode

Izkop zemljine in matične kamnine za temelje

geomorfološke

Ureditev dostopnih poti

oblike

zrak

Posek višjega rastlinja na trasi

N

P
N+

N+

N+

P

N+
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Slika 1: Privlačnost prostora za vodenje 400kV daljnovoda

Slika 2: Skupna ranljivost prostora za vodenje 400kV daljnovoda

Slika 3: Ustreznost prostora za vodenje 400kV daljnovoda

PRISTOP K ISKANJU TRASE DALJNOVODA KOT GA JE IZVEDEL
ITALIJANSKI DRŽAVNI UPRAVLJAVEC PRENOSNIH OMREŽIJ (GRTN)
Pri tem postopku so v prostorsko analizo vključene posamezne lastnosti prostora, ki lahko

pomenijo popolne omejitve ali samo zmanjšajo možnosti za ugodno postavitev daljnovoda, ali
pomenijo ugodne razmere v prostoru za postavitev daljnovoda. Take lastnosti so na primer

letališča, vojaška območja, sklenjene urbane površine, nestabilna zemljišča, erozijska območja,
naravni rezervati, parki, posebni biotopi, območja kulturne dediščine, kakovostna kmetijska

zemljišča – vinogradi, listnati gozd, mešani gozd, iglasti gozd, rečna obrežja, gorska območja

nad 1600 m nadmorske višine itd. Posamezne lastnosti prostora se delijo na tri skupine meril, ki
se opisujejo kot »ERA« (Exclusion-Repulsion-Attraction Criteria) kriteriji.
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»ERA« kriteriji oziroma merila opisujejo:
»izločilne dejavnike«, to pomeni, da na zemljiščih, ki ustrezajo takemu merilu, daljnovod

ne more biti postavljen (angl. Exclusion),

»dejavnike odvračanja« (angl. Repulsion), ki opredeljujejo tista zemljišča na katera
daljnovoda raje ne bi postavili,

»dejavnike privlačnosti« (angl. Attraction), ki določajo najugodnejša zemljišča za

postavitev daljnovoda.

Preglednica 2: »ERA« kriteriji po italijanski metodologiji
»ERA« kriteriji

Opis

Uteži/ točkovanje

E1

vojaška območja, letališča

izključujoč dejavnik

E2

sklenjene urbane površine (CORINE)

izključujoč dejavnik

E3

nestabilna zemljišča, erozijska območja

100

E4

naravni rezervati, parki, biotopi

90

R1

območja kulturne dediščine; kakovostna kmetijska zemljišča

70

(vinogradi); listnati gozd; mešani gozd; nesklenjene urbane površine
(CORINE)
R2

varovana območja, določena v Strategiji prostorskega razvoja

50

občine; rečna obrežja, gorska območja nad 1600 m, varovalni gozd;
iglasti gozd
A1

grmičasti gozd

1

A2

obstoječi koridorji, industrijska območja

0

NEUTRAL

nevtralna območja

10
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Slika 4: Območja opredeljena na podlagi »ERA« kriterijev

Za odločitev o ustreznosti prostora je takšna analiza pomanjkljiva, ker problem ustreznosti
prostora ni tako jasno opredeljen, kot je to v analizi po slovenskem postopku. Vrednostni model

mora opisovati sistem v okviru katerega sprejemamo odločitve. Ta sistem bi lahko opisali kot
konflikten, predvsem v pogledu varstvenih interesov in interesov graditve nove daljnovodne

povezave. Model, ki simulira konflikt med privlačnostjo in ranljivostjo prostora je mogoče oceniti
kot ustreznejši, ker gradi na predpostavki, da se pri umeščanju novih posegov v prostor vedno
pokaže konflikt.

Ima pa analiza na podlagi »ERA« kriterijev to prednost, da omogoča primerjavo ustreznosti trase

daljnovoda na italijanski in slovenski strani z uporabo podobnih in kolikor toliko primerljivih
meril. Poudarjamo: kolikor toliko primerljivih meril. Med podatki, ki se za tako analizo

uporabljajo, so vendarle možne tudi pomembne razlike. Podatki namreč niso vedno enako
vsebinsko členjeni, posebej ko se nanašajo na zakonsko opredeljene prostorske pojave, na

primer zavarovana območja, nestabilnost zemljišč in erozijske pojave. Pomembna pa je uporaba
skupnega evropsko opredeljenega prikaza površinskega pokrova imenovanega CORINE.
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OPTIMIZACIJA POTEKA TRASE DALJNOVODA
Na podlagi analize prostora, to je lahko analiza ranljivosti prostora, analiza ustreznosti prostora
ali analiza posameznih lastnosti prostora ter prostorskih omejitev (npr. območja opredeljena z

»ERA« kriteriji) in na podlagi začetne in končne stične točke daljnovoda, je s pomočjo GIS

programskih orodij mogoče izračunati potek trase daljnovoda, ki je najustreznejši z vidika

okoljevarstvenih kriterijev. Znotraj teh koridorjev je mogoče iskati rešitev za potek daljnovoda, ki

bo tudi družbeno bolj sprejemljiva.

Slika 5: Variante koridorjev 400kV daljnovoda Okroglo – Udine/
Videm od RTP Okroglo do treh možnih stičnih točk na slovenskoitalijanski meji, izračunane na podlagi »ERA« kriterijev

Slika 7: Variante koridorjev 400kV daljnovoda Okroglo – Udine/
Videm od RTP Okroglo do treh možnih stičnih točk na slovenskoitalijanski meji, izračunane na podlagi analize ranljivosti prostora

Slika 6: Variante koridorjev 400kV daljnovoda Okroglo – Udine/
Videm od RTP Okroglo do treh možnih stičnih točk na slovenskoitalijanski meji, izračunane na podlagi analize ustreznosti
prostora
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KORIDOR KOT PROSTORSKA OPREDELITEV NA STRATEŠKI RAVNI
NAČRTOVANJA POSEGA V PROSTOR
Koncept koridorja pomeni po merilih ustreznosti prostora opredeljen pas prostora znotraj
katerega se bo kasneje iskala trasa daljnovoda.

Koncept koridorja je dobra rešitev za strateške prostorske opredelitve, ko detajlno načrtovanje

še ni toliko nadaljevalo, da bi lahko z gotovostjo opredelili traso nekega infrastrukturnega
objekta. Hkrati pa omogoča, za razliko od shematično zarisanih povezav znotraj nekega

sistema, prenos iz višjih ravni načrtovanja na nižje ravni načrtovanja. Na primer, prenos

opredelitev strategije prostorskega razvoja države v strategijo prostorskega razvoja občine.

Prostor se na ravni občine začasno rezervira, hkrati pa koridor ne prejudicira trase daljnovoda in
odpira možnosti za razpravo o trasi. S tem sta dosežena dva pomembna vidika načrtovanja

prostora:

preprečimo, da ne bi z novimi posegi v času med planiranjem in izvedbo daljnovoda
onemogočili njegovo graditev in

lokalna skupnost se lahko vključi v izbiro trase.
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STROKOVNE PODLAGE – DELAVNICA, NAROČILO ALI NATEČAJ?

UVOD
Urejanje prostora je celovit proces od planiranja do projektiranja, od analiziranja do snovanja,

od ideje do izvedbe; naj bi bilo posledica celovitega sistema načrtovanja in njegov končni cilj.
Načrtovanje je zapleten postopek usklajevanja različnih interesov v istem prostoru v daljšem
časovnem obdobju. Na začetku in na koncu procesa sta politika in ekonomija, ki odločata kaj se

bo uresničilo in kaj ne. Načrtovanje ni seštevanje ali dokazovanje s poskusi, temveč pogosto
zelo subjektivno odločanje v katerem je veliko negotovosti in tveganja. Zato so strokovne

podlage pomemben element dela, ki pomagajo objektivizirati ideje, ki želene cilje postavijo v
okvire možnega. Predpisani postopki postavljajo samo osnovo, rešitve so v različnih
različne in se morajo nujno prilagajati

okoljih

značilnostim posameznih okolij. Vsak prostor je

enkraten, poseben, drugačen, ima sebi lastne kvalitete in svoje probleme, ki zahtevajo

raznolikost tudi v načinu njihovega reševanja in rešitvah samih.

RAZLIČNE OBLIKE STROKOVNIH PODLAG
Predstavljene so tri strokovne podlage, ki so bile izdelane na različne načine in so bile tudi

različno uporabljene v nadaljnjih postopkih izdelave prostorskih dokumentov lokalnih skupnosti.

V osnovi so bile vse namenjene analizi možne širitve poselitve, posledično pa so zajele različna

področja razvoja, saj poselitev ni od ostalih ločena raba. Obravnavane občine so med seboj zelo
različne, raznolike so tudi možnosti njihovega razvoja.
Urbanistična delavnica / Občina Bistrica ob Sotli

Urbanistična delavnica je potekala v treh korakih: izvedba enotedenske delavnice26, izdelava
poročila27 in njegova javna predstavitev ter izdelava smernic za plansko širitev poselitve28.
Študija je bila zasnova v dveh vsebinskih sklopih: inventarizacija in valorizacija ter preverjanje
usmeritev in izdelava smernic za plansko širitev poselitve.
»Biser občine je pretežna neokrnjenost prostora: so barviti travniki, gorce, opuščene hiše,
naselja s svojimi posebnimi značilnostmi, velike in male kmetijske površine, mozaični preplet
drobnih dejavnosti, naselja in odprti prostor, voda, cesta in železnica, pomembne vedute,

poudarjene z dominantami kot so cerkve, griči, drevesa,… Poseben splet strukture prostora in

rabe, razmerja med volumni in ploskvami, ki daje prostoru njemu lastno posebnost in ločljivost.
Vse te pomembne značilnosti skupaj s pozitivnim načinom razmišljanja domačinov, njihovo

26 Urbanistična delavnica Bistrica ob Sotli 2000; vodja delavnice Piano, S., udeleženci delavnice: Kolšek, A., Oven, I., Kostrevc, P., Zapušek, A.,
Šander, M., Černelč, A., Rogina, S., sodelavca: Černe, D., Krofel, T.

27 Strokovne podlage za področje poselitve občine Bistrica ob Sotli, 2000, 1. del: Poročilo urbanistične delavnice.
28 Strokovne podlage za področje poselitve občine Bistrica ob Sotli, 2000, 2. del: Smernice za poselitev prostora v povezavi s prostorskim
planom.
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energijo in prijaznostjo ter nujnostjo ohranjanja identitete in kvalitete, so izhodišče razvoja in
zagotovilo za njegov uspeh. Kvalitete obravnavanega prostora so najpomembnejši atribut

njegovega bodočega razvoja. Območje zahteva zelo tankočuten pristop s posluhom za vsako
osamelo drevo, vsak drugače pisan travnik, gorco,… Ni smotrno razmišljati o razvoju občine

samo po vzoru drugih. Ne glede na vse ponudbe, ki prihajajo, je pomembno videti končni cilj.
Vnašanje dejavnosti v obliki, ki ni značilna za ta prostor lahko za vedno zaprejo pot prostoru in

ljudem bolj prilagojeni rabi. Kljub vsem obetajočim ponudbam, so občina in njeni občani tisti, ki

morajo in lahko postavljajo pogoje, kaj in v kakšni obliki bodo v svojem prostoru imeli, kaj bodo
varovali. Razvijati se in hkrati ohranjati svojo identiteto, so težko uresničljive ideje, saj je
potrebno več usklajevanj, končni dobiček je manj otipljiv, vendar pa je tak razvoj veliko bolj

prilagojen prostoru, kar je najboljša naložba v prihodnost. Za vključevanje v sistem sodobnih
trendov (lep prostor, ekološko kvaliteten) je nujno najti tudi način, kako tem majhnim in manj
razvitim krajem pomagati, saj je prav majhnost posebna domena tega prostora; vse se dogaja v
merilu človeka; in tudi prihodnost je dostopna po majhnih korakih.«29
Delavnica je skozi proces analiziranja in snovanja podala številna zanimiva izhodišča za celoten
razvoj območja ter je presegla zastavljen okvir dela. Opisana spoznanja smo poskušali prikazati

občini kot zelo pomembno kvaliteto njihovega prostora. Izdelavo plana je prevzela druga
skupina, kako in na kakšen način je uporabila in upoštevala strokovne podlage ni znano.

Slika 1: Simulacija želene podobe prostora (delavnica Bistrica ob Sotli, skica Andreja Zapušek)

Naročilo / Občina Polzela
Občina Polzela je

naročila izdelavo strokovnih podlag za širitev poselitve30 in izdelavo

prostorskega plana31 sočasno. Strokovne podlage so bile izdelane v okviru analitičnega dela
29

Citata iz poročila delavnice.

30

Strokovne podlage za poselitev občine Polzela; nosilec: Piano, S., sodelavci: Kac, M., Šander M., Kac J.

31

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega

družbenega plana občine Žalec za obdobje 1986-1990, za območje občine Polzela, dopolnitve 2002;. nosilki: Piano, S., Jankovič, K., sodelavci:
Šander, M., Erjavec, A., Blaž, T., Vrisk, M.
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plana z namenom proučitve možnosti širitve naselij ob upoštevanju obstoječih kvalitet prostora.
V njih so bile obdelane pobude občine, pobude posameznikov pa šele v fazi plana. Naloga je bila

izdelana v treh vsebinskih sklopih: (1) analiza obstoječe poselitve z analizo dosedanjega razvoja
in stanja, (2) opredelitev možnosti razvoja in širitve naselij z upoštevanjem značilnega

poselitvenega vzorca ter (3) oblikovanje predloga poselitve v obliki zasnove celostnega razvoja,

z določitvijo možne širitve posameznih naselij ter opredelitvijo pogojev in usmeritev za njihovo
urbanistično, arhitektonsko in krajinsko podobo. Ugotovljena so bila velika odstopanja med s

planom opredeljenimi stavbnimi zemljišči in dejanskim stanjem na terenu v nasprotju s tem pa

velike praznine znotraj območja opredeljenih stavbnih zemljišč. Poseben problem predstavlja
poselitev gmajne na desnem bregu Savinje med Polzelo in Ločico. Izražen trend povezovanja
ogroža identiteto posameznih naselij. Ugotovljeno je bilo, da kljub številnim prostim površinam
za pozidavo, občina ne razpolaga z večjimi površinami, ki bi jih lahko namenila kompleksni,

tržno usmerjeni gradnji. Posebno kvaliteto predstavlja bližina avtoceste, ki omogoča razvoj
dejavnosti, za katere je dostopnost ključnega pomena. Večina za poselitev zanimivih površin so

najboljša kmetijska zemljišča. Na osnovi analiz je bil, zaradi nove vloge Polzele kot občinskega
središča, izdelan nov predlog funkcij naselij, predlogi razvoja posameznih naselij ter posebej

predlog razširitve in preoblikovanja Polzele.

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev plana so bile upoštevane tudi druge že izdelane naloge ali

študije, najpomembnejša osnova pa so bile opisane podlage, v katere so bile vključene tudi
programske zasnove širitve naselja Polzela. Predmet sprememb so bile pobude občine, pobude
posameznikov ter legalizirane gradnje. Na podlagi strokovnih podlag so bile pobude najprej
razvrščene v sprejemljive ali pogojno sprejemljive

(zanje so bile v postopku usklajevanja

izdelane še dodatne utemeljitve) ter nesprejemljive, ki so bile zato tudi zavrnjene.

NATEČAJ / OBČINA ŠOŠTANJ
Zavod za urbanizem Velenje je podal pobudo, da se za območje Šoštanja, Metleč in Pohrastnika
izvede natečaj, saj se je zaradi zmanjšane meje pridobivalnega prostora premogovnika razširilo

ureditveno območje mesta. Izdelanih je bilo pet rešitev, na osnovi prvo nagrajene je Občina
naročila izdelavo urbanistične zasnove.
Nagrajena rešitev32 gradi razvoj na osnovi obstoječih danosti: »Mesto se začne razvijati okoli
dveh osnovnih krajinskih območij, jezera in kmetijskih površin med naselji. Osnovo tvorijo

obstoječi prostorski nastavki, ki postanejo nosilci razvoja v obliki prostorskih zgoščenin.
Zgoščenine so definirane z zunanjimi mejami, ki so podane s prostorskimi, geološkimi in

tipološkimi pogoji. Vsaka zgoščenina nosi specifične tipologije in ima lahko grajen ali krajinski
značaj. Prostorski, krajinski, ekološki in ekonomski faktorji narekujejo koncept treh vrst

zgoščenin: zgoščenine grajenega značaja, zgoščenine stalnega krajinskega značaja, zgoščenine

v čakalni fazi. Vsaka se polni znotraj svojih meja in tako pušča večino krajine nedotaknjene. Ko

se napolni, sproži polnjenje naslednje. Osnovna povezava med njimi je krožna cesta, ki postane

nosilec javnega prostora. Jezero in kmetijske površine, prostorske zgoščenine in prometnica

tvorijo sistem, ki je osnova nadaljnjega razvoja.«

Na osnovi nagrajene rešitve izdelana zasnova je ideje iz natečaja dosledno a hkrati kot kvalitetno

nadgradnjo prelevila v dokument. Urbanistična zasnova je bila izdelana v analitični in
programski fazi:33. »Zasnova ohranja koncept treh ločenih grajenih zgoščenin (Šoštanj, Metleče,
Pohrastnik) v sklopu zelenih zgoščenin in zaledja. Gradnja zapolnjuje obstoječa območja ali pa
32

Gojević, G., Jošt, B., Purg, B., Šifrer, T., Žepić, K., Elaborat s šifro 73633, urbanistični natečaj Šoštanj, 1997.

33

Urbanistična zasnova Šoštanja; nosilci: Piano. S., Dolenec, A., Gojević, G.; sodelavci: Kunst, M., Caglič, R., Šander, M., Bastič, D., Krofel, T.
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se umešča v prazna. Vsak vnos naj bi ohranjal kvalitete ter soustvarjal harmonijo med
obstoječim in novim. Krožna povezava programsko in komunikacijsko poveže ločena ni omejitvi

sta zagotavljanje nemotenega delovanja prednostih dejavnosti posameznega območja in
omejevanje drugih

vplivov na okolje. Zasnova odprtih prostorov sledi konceptu in se z njim

programsko usklajuje. Opredeljuje se kot bolj ali manj grajena oz. bolj ali manj zelena.

Tehnološka, urbana ali sonaravna reka s pritoki je nosilka zelenih vsebin mesta. Zgoščenine

krajinskega značaja ostajajo nepozidana, različno intenzivna programska jedra. Območje
obroblja enakomeren volumen gozda na jugu ter reliefno razgibano prepleten severni rob.«
Zgodba o natečaju in urbanistični zasnovi Šoštanja sega več let nazaj. V obdobju intenzivnega

razvoja premogovnika so se območja nad rudniškimi rovi pogrezala skupaj s hišami in drevjem.

Zalila sta jih voda in pepel. Izguba kmetijskih in gozdnih površin, spreminjanje podobe prostora,
nove dejavnosti, odlaganje pepela in sadre, onesnaževanje vod in zraka, … - vse to so bile

posledice prostorsko nenačrtovanega izčrpavanja naravnih virov. Poseg je imel tudi pozitivne,
predvsem ekonomske vplive. Intenziven razvoj pa je prinesel nove negativne vplive. Šele dobrih
sto let po odprtju rudnika so se pričeli izdelovati prvi

prostorski načrti. Opisano se ni več

dogajalo. Saniranje prostora je bilo zasnovano celovito. Ugrezninsko območje je prostor, za

katerega so bili izdelani številni načrti, študije in veliko prostorskih dokumentov. Med njimi je

najpomembnejša krajinska zasnova, za območje Šoštanja pa še posebej urbanistična zasnova.
Njuna skupna usoda pa je le neformalna veljavnost.

Slika 2: Pogled na območje natečaja in urbanistične zasnove, naselja Šoštanj, Metleče, Pohrastnik (fotografija Miran Šander)
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Slika 3: Urbanistična zasnova Šoštanja z Metlečami in Pohrastnikom, shematičen prikaz poselitve, zelenega sistema in
krožne povezave

111

112

Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov

PRIMERJAVA PREDSTAVLJENIH STROKOVNIH PODLAG, PODOBNOSTI IN
RAZLIKE
Pregled osnovnih značilnosti obravnavanih občin in osnovnih podatkov o strokovnih podlagah
BISTRICA OB SOTLI

POLZELA

ŠOŠTANJ

leto ustanovitve:1998

leto ustanovitve:1998

leto ustanovitve:1995

11 naselij,

8 naselij,

11 naselij,

demografsko ogroženo območje

demografsko razvito območje

demografsko ogroženo območje

pomanjkanje obstoječe

zelo velika odstopanja

kvalitetna obstoječa dokumentacija

prostorske dokumentacije

plan : teren

31 km2, 1457 preb., 47 preb. / km2

34 km2, 5160 preb., 152 preb. / km2

96 km2, 8111 preb., 84 preb. / km2

parcialna vizija

globalna strategija

globalna strategija

ohranjen ruralni prostor

močna poselitev ravnine, prepletenost

relativno redka poselitev, zaradi »nerabe«

gričevnatega ruralnega prostora s

sekundarnimi bivališči

ohranjen prostor

lega sredi države in sredi prometnega

lega blizu državne meje in na robu

tradicionalni poselitveni vzorci so dobro

tradicionalni poselitveni vzorci so le redko

tradicionalni poselitveni vzorci mestoma

veliko zapuščenih, malo novih objektov

malo zapuščenih, veliko novih objektov

malo zapuščenih, malo novih objektov

velik potencial za razvoj turizma : oddiha,

velik potencial za poselitev, obrt,

velik potencial za poselitev, industrijo,

ekokmetijstva

industrijo, kmetijstvo

turizem, gozdarstvo

URBANISTIČNA DELAVNICA BISTRICA OB

STROKOVNE PODLAGE ZA POSELITEV

URBANISTIČNI NATEČAJ ZA ŠOŠTANJ Z

urbanistična delavnica

razpis - naročilo

natečaj (naročilo)

samostojna naloga v dveh fazah

v sklopu izdelave plana

del kontinuiranega procesa

leto izdelave: 2000

leto izdelave: 2001

leto izdelave: 1997

lega ob državni meji in na robu

sistema

prometnega omrežja

prometnega omrežja

ohranjeni in kvalitetni

SOTLI 2000

dobro ohranjeni in kvalitetni

OBČINE S PROGRAMSKIMI ZASNOVAMI

dobro ohranjeni in kvalitetni

METLEČIMI IN POHRASTNIKOM

Območje obdelave: V Bistrici in na Polzeli je bilo obravnavano celotno območje občine,

Šoštanju le njen osrednji dolinski del.

v

Namen je bil v vseh primerih izdelava sprememb in dopolnitev prostorskega plana.
Način financiranja: Strokovne podlage za Bistrico ob Sotli in Šoštanj sta na podlagi republiškega
razpisa financirala občina in Ministrstvo za okolje in prostor, Polzela je uporabila lastna sredstva.
Podatkovna osnova: V vseh primerih so bili uporabljeni veljavni PIA, prostorski plani, opravljeni
so bili terenski ogledi, skice, fotografije, zapiski; za območje Polzele in Šoštanja so bili na

razpolago aeroposnetki; v Bistrici in na Polzeli so bili opravljeni razgovori s predstavniki

naročnika in soglasedajalcev; v Šoštanju je bilo večina opisanega skupaj z opisom problema

sestavni del natečajnega gradiva

Obseg obravnavanih vsebin: Strokovne podlage za Bistrico ob Sotli so po obsegu obravnavanih

vsebin in obsegu podanih usmeritev bistveno presegle tematiko poselitve. Strokovne podlage za
Polzelo so obravnavale tudi druge teme, vendar v bistveno manjšem obsegu. Natečaj je

obravnaval vse dejavnosti v prostorsko omejenem obsegu.

Prostorska politika: Občina Polzela je imela ideje o kompleksnih posegih in o načrtovanju rabe

površin za daljše časovno obdobje. Razvojne ideje Bistrice ob Sotli so bile skromnejše in bolj
parcialne. Razvojne možnosti Šoštanja so se zaradi izvzema iz eksploatacije zelo povečale.

Rezultat: V Bistrici in na Polzeli je rezultat predlog delitve občine na več območij, za vsako
posamezno pa so opredeljene usmeritve, ki naj bi bile uporabne kot izhodišče za vrednotenje

113

Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov

pobud nadaljnjega razvoja. V Šoštanju so izdelovalci natečaja s proučevanjem razvoja v planu
predhodno

določenega

posameznimi pobudami.

območja

oblikovali

svojo

zasnovo

ureditve,

neobremenjeno

s

Razmerje varovanje : razvoj je v Bistrici ob Sotli v prid varovanju, na Polzeli in v Šoštanju pa v
prid razvoju. Zaradi visoke stopnje ohranjenosti prostora pa so razvojne možnosti Bistrice ob
Sotli, predvsem v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja, največje.
Uporaba naloge: Bistrica ob Sotli = strategija celostnega razvoja prostora. Polzela = strokovna
podlaga za prostorski plan – zasnova širitve poselitve. Šoštanj = utemeljitev obsega urbanistične

zasnove in vizija razvoja občinskega središča.

Posledice: Na osnovi strokovnih podlag je bil na Polzeli izdelan plan, v Šoštanju pa urbanistična

zasnova.

Obseg kompromisov: Način dela in ločenost od izdelave plana so v Bistrici ob Sotli omogočile

malo kompromisov. Za območje Polzele in Šoštanja je bilo potrebno, predvsem v nadaljnjih
fazah dela, veliko več usklajevanja.
Kvalitete: Za Bistrico ob Sotli je bila oblikovana zasnova z veliko stopnjo ohranjanja kvalitete

prostora in visoko kvaliteto bivanja.

Podane so bile številne zanimive usmeritve za druge

dejavnosti tako, da so strokovne podlage uporabne kot strategija celostnega, trajnostnega

razvoja prostora. Zaradi narave dela so bile manj obremenjene z željami občine. Delo je bilo

izrazito interdisciplinarno. Na Polzeli je bila na osnovi izdelane vizije občine zasnova naravnana
zelo razvojna. Velike površine za poselitev bodo omogočale načrtovanje zelo smelega razvoja.

Naloga je bila takoj, neposredno uporabljena pri izdelavi plana. Občina Šoštanj je z izvedbo
natečaja nadaljevala dolgo kontinuiteto strokovnih podlag za območje pridobivalnega prostora
premogovnika. Na osnovi dobrih izhodišč je bilo pridobljenih pet različnih rešitev, izbrana je bila

nadgrajena z izdelavo urbanistične zasnove, ki je prerasla v razvojno vizijo Šoštanja.
Slabosti: Zasnova razvoja Bistrice ob Sotli je izrazito varovalna in zato veliko bolj omejevalna
glede intenzivnega razvoja (če to pomeni veliko spreminjanje prostora). Občina je podala več

manjših a za prostor manj sprejemljivih zahtev. Zelo razvojna zasnova Polzele, močno
obremenjena z željami občine, predstavlja nevarnost degradacije prostora. Izdelek je pretežno
omejen na zahtevane vsebine. V primerjavi z Bistrico je bila
Natečajna rešitev

interdisciplinarnost manjša.

Šoštanja ni izrazito interdisiplinarno delo, vendar pa je bilo vpeto v

kontinuiteto interdisciplinarnosti. Rešitev omejuje nekatere že prisotne lokalne razvojne trende.
Epilog: Občina Bistrica ob Sotli se, kljub velikemu odzivu na javni predstavitvi, z rezultati ni
mogla identificirala, ker predlagani razvojni koncept ni enostaven in je zelo varovalen. Takšen

razvoj rezultatov ne bi pokazal v zelo kratkem času in bi zahteval aktivno vključevanje vseh
dejavnosti v območju, predvsem pa zelo veliko strpnosti, povezanosti in inovativnosti. Vendar
pa je ta biser vreden, da se zanj najde tržna niša, ki bo njegovo identiteto ohranjala in

nadgrajevala. Pomembna prednost strokovnih podlag Polzele je dejstvo, da se je naročnik z
njimi lažje identificiral, saj je opredeljevanje razvoja kot večje urbaniziranosti prostora bližje

njegovemu splošnemu razumevanju. Polzela bo zaradi svoje zelo ugodne lege doživela zelo hiter

razvoj, zato je nujno, da ga zadrži v okviru s planom pridobljenih stavbišč in ga površinsko ne
povečuje. Občina Šoštanj je zaradi velik omejitev v preteklosti v razvoju zelo stagnirala.

Obremenjenost z okoljskimi problemi, je težave samo še povečevala. Z osamosvojitvijo in z
zmanjševanjem območja eksploatacije so bile dane osnove za načrtovanje razvoja. Ob uspešni
sanaciji negativnih vplivov na okolje in skupni usmeritvi k enemu cilju, se lahko območje
razvojno razbohoti. Občine Bistrica ob Sotli, Polzela in Šoštanj se ne morejo razvijati enako in v
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isto smer, vse pa lahko zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja, če prepoznane kvalitete z jasno
postavljenimi cilji uporabijo sebi v prid.

ZAKLJUČEK
Na vprašanje, kateri način priprave strokovnih podlag je boljši, delavnica, naročilo ali natečaj, ni

enostavno odgovoriti. Delo v delavnici je bolj osebno in zelo poglobljeno. Skupina

različnih

strokovnih profilov in izkušenj, iz različnih okolij, ki nekaj časa povsem podredi enemu

problemu, se lahko nenehno preverja v vseh fazah dela, od analize do snovanja novih rešitev.
Delavnica v Bistrici ob Sotli je pomenila bivanje in delo v obravnavanem prostoru, v

neposrednem stiku s prebivalci. Veliko terenskega dela, veliko neposrednih soočanj različnih
pogledov, sta največji kvaliteti tovrstnega dela. Izdelava strokovnih podlag kot naročene naloge

je organizacijsko enostavnejša, vendar pa se delo nenehno prepleta z drugimi obveznostmi na
delovnem mestu, delež terenskega dela je (relativno) manjši. Pogovore nadomestijo analitične

metode, zato je delo bolj sistematično, rezultat pa ne nujno tudi boljši. Kvaliteta natečaja je zelo

odvisna od pripravljenega gradiva in opredeljenega problema ter volje, znanja in izkušenj
skupin, ki se ga udeležijo. Natečaj ponudi več rešitev istega problema, naročnik lahko med njimi
izbira.
Vsaka opisana oblika ima svoje kvalitete in svoje pomanjkljivosti. Vendar pa je pomembnejše od
izbira načina (ki je bolj ali manj stvar

odločitve naročnika), zavedanje naročnika, da je za

izdelavo strokovnih podlag potreben čas in da ne morejo biti naročene šele potem, ko je že
sprejeta odločitev, kaj, kje in kako naj bi se dogajalo v prostoru. Šoštanjski natečaj je primer

nadaljevanja začetega dela nekdanje občine Velenje v sedemdesetih in osemdesetih letih, ko so
se naročale številne strokovne podlage, ne glede na zakonodajo. Sedaj, ko so strokovne podlage
predpisane pa je zaznati

velik upad »pravih« naročil, saj se pogosto

naročajo strokovne

podlage za že izbrane rešitve. Ne glede na zakonsko definicijo ali imenovanje sta pomen in

nujnost strokovnih podlag nesporna in jasna. Rezultat dela je močno odvisen od posameznikov,
ki se v delo vključujejo, od njihovega znanja in sposobnosti povezovanja raznolikih parametrov.

Problem strokovnih podlag je pogosto velika odvisnost rezultata od želenih ciljev, velikokrat so v
očeh naročnika rezultati tudi neuporabni. Njihova uveljavitev je zelo odvisna od prepričljivosti

zagovarjanja izbranih rešitev. Strokovne podlage so

strokovno delo in kot take tudi odraz

strokovnosti, pogajalske spretnosti in odgovornosti njihovih snovalcev. Dober rezultat ne bo

nujno tudi sprejet in razumljen in uporaben; ali ga bo naročnik pripravljen sprejeti in mu slediti.
V izvajanju pogosto zmanjka doslednosti in vztrajnosti. Tudi, ko je investitor pripravljen slediti
»napotkom«, se na tej dolgi poti do cilja lahko ustavi.

Posege v prostor bi lahko razdelili v tri skupine: posege, ki so nujni za našo eksistenco, posege,

ki jih izvajamo zato, ker imamo denar oz. ker prinašajo denar pa niso eksistenčno nujni ter

posege, ki jih izvajamo zato, ker želimo kvalitetno bivati. Strokovne podlage je nujno izdelovati

za vse posege hkrati pa vedeti, kateri so prioritetni. Spoznanja in ideje, zapisane v strokovnih
podlagah, niso enostavno uporabne. Spoznanega ne moremo kar prenesti v prostor. Ni mogoče
izdelati idealne zasnove, ki bi veljala enkrat za vselej in za vse primere. Uspešni smo, če je želen
razvoj kvaliteten kompromis med reševanjem problemov in ohranjanjem kvalitet. To pa je

mogoče zagotavljati na več načinov, med drugim z ustrezno politiko (pravna, finančna,
strateška), s strpnostjo in premišljenost, z zavedanjem, da je načelo “hitro pridobljeno, hitro

izgubljeno” tudi resnično, z ustreznim načrtovanjem dela, postopkov in posledično tudi
ustreznim uresničevanjem načrtovanega, z vedno prisotno vizijo končnega cilja.

Pomen strokovnih podlag pri izdelavi prostorskih aktov

115

Strokovne podlage so živ material, ki ga je smiselno ves čas dograjevati in dopolnjevati.
Prepletanje dela je tako kot interdisciplinarnost nujen element planiranja. Strokovne podlage so

delo, ki zahteva nenehno nadgrajevanje. Če je prvi korak dober in če je v nadaljevanju prisotna
doslednost, bodo rešitve uporabne in dobre. Pomenile bodo odgovor na številna vprašanja, ki se
bodo pojavljala. Takšen izdelek pa ne more opraviti en strokovnjak v nekaj dneh.

Dober investitor upošteva ekonomske zahteve in ne načrtuje od danes na jutri. Dejstvo je, da

ima prostor omejitve in dober gospodar, jih bo upošteval, saj je to dolgoročno cenejše. Prostor
je kapital, zato naj občine z njim ravnajo kot dobri gospodarji.
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POVZETEK RAZPRAVE IN ZAKLJUČKOV

Blanka Bartol, Jelena Hladnik
Razpravo je vodil prof. dr. Janez Marušič, predstojnik Oddelka za krajinsko arhitekturo na
Biotehniški fakulteti. V razpravi so sodelovali številni udeleženci posveta. V zapisu razprave so
povzete samo razprave, ki vodijo v smer pisanja zaključkov.

1. IZHODIŠČA ZA RAZPRAVO
Janez Marušič, BF
vprašanje potreb po razvoju (kako jih zajeti) – vprašanje vsebine programa priprave;
preverjanje pravih potreb (ali so izražene potrebe sploh potrebne): samostojne analize;
prostorska ureditev je načrtovana na občinski ravni (primer gospodarske cone) in za to raven so
izdelane tudi strokovne podlage, nato pa le ta preraste iz lokalne prostorske ureditve v regionalno –
nastane problem strokovnih podlag, ki so bile delane za občinsko gospodarsko cono in niso
ustrezne za regionalno gospodarsko cono;
posamezne analize prostora ali celovite analize prostora;
kako strokovne podlage še bolj odpreti javnosti (glede na nove tehnološke možnosti – internet).

2. RAZPRAVA
Jože Kos Grabner, ZUM
premajhna uporabnost strokovnih podlag v majhnih občinah (primer zadnje generacije PP);
do sedaj je bilo relativno malo strokovnih podlag narejenih in še te so ostale neprebrane oziroma
niso imele večjega vpliva na končne rešitve/odločitve;
treba bi bilo narediti analizo kadrovske usposobljenosti po malih občinah in ugotoviti kaj bi bilo za
njih najbolj uporabno;
treba bi bilo pripraviti primere dobrih praks v obliki povzetkov dobrih strokovnih podlag, ozavestiti
ljudi o pomenu strokovnih podlag skozi zloženke, članke v medijih in seveda skozi neposredno
komunikacijo z odgovornimi na občinah;

Maja Simoneti, LUZ
MOP bi moral, ob pomoči prostorskih sociologov, pripraviti promocijsko izobraževalna gradiva
(publikacije, zloženke ipd.);
treba se je zavedati nizke stopnje prostorske kulture – pri ljudeh je treba spodbuditi zavedanje o
pomenu prostorskih vrednot, o pomenu strokovnih prostorskih rešitev, o možnostih njihovega
vključevanja v postopek planiranja;
projekt, ki ga je speljalo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije »Mi urejamo krajino« je začetek
ozaveščanja javnosti o pomenu krajine in prostorskih vrednot, vendar bi bilo treba organizirati
celovit projekt ozaveščanja javnosti in pri tem vključiti tudi druge stroke, ki pri tem lahko pomagajo
(npr. prostorske sociologe).
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Aleš Kregar, ELES
skladnost digitalnih katastrskih načrtov s stanjem na terenu/dejansko rabo (GURS je to razglasila
kot ustrezno, v praksi pa je problem); ELES ima na 10 cm natančno posnete energetske objekte;
lokacijska informacija je vezana na parcelno mejo;
podali so predlog decentralizacije geodetskih topografskih podatkov GURSu – vendar do tega ni
prišlo;
pomembno je dosegati tako vzdržno rabo prostora kot vzdržna izdelavo dokumentacije, predvsem
pa doseči uporabo že narejenih dokumentov in jih med seboj povezovati;
problem postopka PVO, vključevanje javnosti: samo javna razgrnitev in ne obravnava (pri okoljskih
postopkih) – ljudje se čutijo odrinjeni (in opeharjeni);
DLN – ni sledljivosti državnih lokacijskih zadev v nižje akte (v SPRS ni teh objektov vrisanih).

Saša Della Valle, URBI
strokovne podlage naj bi se ne razgrinjalo;
zahteve sektorjev v prostoru so velikokrat neusklajene; skozi strokovne podlage je treba vrednotiti
posamezne zahteve po prostoru, vrednotiti je treba tudi sektorsko zakonodajo, ki predpisuje
rezervate v prostoru;
več pozornosti posvetiti vrednostnim sistemom, ki morajo biti soočeni z javnostjo.

Janez Marušič, BF
v vrednostnih sistemih se soočajo interesi, vedno je treba razkriti problem;
vrednostni sistem – potrebna artikulacija interesov;
potrebnost npr. vetrnih elektrarn je treba presojati s stališča elektroenergetske oskrbe in ne z vidika
okolja;
vprašanje v primeru VE je njihova koristnost, če nečesa namreč ne potrebujemo zelo resno, potem
je treba ravnati zelo "varstveno" za vsako stvar v okolju;
pomembno je vsakokratno vprašanje, ali se lahko nečesa vzdržimo.

Tina Trampuš, ZVNS OE Piran
večina problemov izhaja iz neveščega komuniciranja oziroma zaradi tega, ker je temu posvečeno

premalo pozornosti;

pomen delavnic in drugih oblik neposrednega komuniciranja, interent ni povsod uporaben (manj
razvita, zaledna območja).

Janez Marušič, BF
dvosmerne komunikacije so možne samo skozi prostorsko načrtovanje;
vsak sektor skuša v prostorsko načrtovanje prinesti svoje prostorske enote in jih opredeliti kot
varstvene; velikokrat je ta prenos direkten v obliki končnih prostorskih odločitev; to je
nesprejemljivo, saj je vrednost prostora interakcija med vrednostjo posega in potrebnostjo posegov.

Aleš Mlakar., LUZ
treba je razrešiti odnos med strokovnimi podlagami in PA;
v primeru Prostorskega reda občine se ne prikazuje varstvenih enot, ki bodo v Prostorski zbirki
pravnih režimov ; v primeru, da je v PA odločitev drugačna se bo pojavil problem pri izdaji
lokacijske informacije in tudi pri izdaji gradbenega dovoljenja;
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Alenka Polutnik, RC Celje
prostorski načrtovalci so željno čakali na tovrstni posvet;
raven razgovora na posvetu odseva akademsko raven udeležencev;
vendar so pričakovali več od današnjega srečanja, več usmeritev;
pri vsakdanji praksi so ugotovili, da so vsebine v podzakonskih predpisih neusklajene (napake);
zahteva po vzdržni rabi prostora je neizvedljiva; osnovni problem je v politiki (lokalna samouprava)
– vsaka občina hoče čim več razvojnih stvari zase (vzdržnost?)
želje izdelovalcev prostorskih aktov glede potreb po strokovnem delu (strokovnih podlagah,
variantnih rešitvah, ipd., ki zahtevajo čas in denar) pri izdelavi prostorskega akta in ponudbo
(vsebinsko in finančno) naročnika so velikokrat neusklajene;
predlogi in pripombe strokovnjakov, ki delajo na terenu, se večinoma ne upoštevajo;
pričakujemo od zakonodajalcev – manj akademske pravilnike – taki kot so, ovirajo delo; npr primer
projektne dokumentacije – zakaj pripravljavec že smerničarjem ni predpisal obrazec, namesto, da
morajo vanje prepisovati smernice.

3. ZAKLJUČKI
Izvajanje posameznih predavateljev je pokazal, da so strokovnjaki tako na teoretični kot na

praktični ravni prepričani, da so SP potrebne, da so nujno orodje za sprejemanje dobrih
odločitev. Izkazalo se je, da se strokovne podlage marsikdaj ne uporabljajo, oziroma se jih ne

uporablja ustrezno in da jih velikokrat ne razumejo niti naročnik, niti širša javnost. Vsi prisotni
so bili tudi mnenja, da dobre strokovne podlage omogočajo dvosmerne komunikacije, ki so
možne samo skozi prostorsko načrtovanje.

Na podlagi prispevkov posameznih referentov in na podlagi razprave so bili po posvetu

oblikovane naslednje teze z vidika pomena in vloge strokovnih podlag pri pripravi prostorskih
aktov:
1. Dobra strokovna podlaga je vedno naravnana na prostorski problem, ki se ga s prostorskim
aktom rešuje.

2. Dobra strokovna podlaga omogoča premislek pred ukrepanjem in zmanjšuje stopnjo

nepredvidljivosti in s tem stopnjo negativnih učinkov prostorskega razvoja na gospodarstvo,
družbo, kulturo in okolje.
3. Dobra strokovna podlaga omogoča transparentnost in argumentiranost prostorske rešitve.
4. Dobra strokovna podlaga je v javnem interesu, je želja upravljavcev in je želja investitorjev.
5. Dobra strokovna podlaga ni nikoli predraga.
6. Dobra strokovna podlaga nikoli ne terja preveč časa.
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