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Obrazložitev: 

I RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA O SPREJEMU STRATEGIJE PROSTORSKEGA 
RAZVOJA SLOVENIJE (V NADALJNJEM BESEDILU: ODLOK) 

Veljaven prostorski planski dokument na državni ravni so prostorske sestavine dolgoročnega 
plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 
41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 11/99 in 4/03) in prostorske sestavine 
družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list 
RS, št. 72/95, 11/99 in 4/03), ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v 
okviru sistema družbenega planiranja. Zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in 
pravnega sistema v Republiki Sloveniji, so se pogoji za urejanja prostora bistveno spremenili 
tako, da veljavne prostorske sestavine planskih aktov Republike Slovenije, kljub naknadno 
sprejetim spremembam, ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. 
Veljavne prostorske sestavine planskih aktov Republike Slovenije je potrebno nadomestiti z v 
Zakonu o urejanju prostora (Uradni list Republike Slovenije, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 
~ ZZK - 1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) določeno Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prostorsko strategijo), ki bo opredelila 
prostorski razvoj Slovenije in usmeritve za urejanje prostora v Sloveniji v novih družbeno 
gospodarskih pogojih, tehnološki globalizaciji in vstopanju Slovenije v evropske integracije. 
Do uveljavitve prostorske strategije ostanejo v veljavi navedene prostorske sestavine 
dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega 
Plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 - 1990. Predlog Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije je treba sprejeti pred 21. julijem 2004 zaradi uveljavitve direktive Evropske 
unije štev. 2001/42 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje. 

Na podlagi prvega odstavka 169. člena Zakona o urejanju prostora vlada predloži prostorsko 
strategijo v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije najpozneje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o urejanju prostora 
prostorsko strategijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike 
Slovenije z odlokom v dvofaznem postopku. 
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1 PRIPRAVA DOKUMENTA 

Prostorska strategija temelji na Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni 
list RS, št. 42/97, 66/00 in 24/03; v nadaljnjem besedilu: U RS) in na Zakonu o urejanju 
prostora. V URS je poudarjena skrb za javno dobro in naravna bogastva (5., 72. in 73. člen), 
varstvo zemljišč (71. člen), zdravo življenjsko okolje (72. člen), varovanje naravne in kulturne 
dediščine (73. člen), stanovanja (78. člen) in lokalno samoupravo (138., 143. člen). 

Poleg Zakona o urejanju prostora, predstavljata podlago za pripravo prostorske strategije na 
Podlagi Zakona o urejanju prostora sprejet Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu 
priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni 
list RS, št. 38/03; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in ga je izdal minister za okolje, prostor in 
energijo, in Program priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/03; v nadaljnjem besedilu: program priprave), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. 
V skladu s programom priprave je bil s sklepom Vlade Republike Slovenije imenovan 
Programski svet za pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: programski svet), v katerega so bili kot člani imenovani predstavniki nosilcev 
urejanja prostora. Programski svet je na svoji 1. seji potrdil besedilo prostorske strategije, ki 
9a je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo posredovalo v javno razpravo. Predlog 
prostorske strategije je bil skupaj z obrazložitvijo in utemeljitvijo 25. 8. 2003 posredovan 
vsem nosilcem urejanja prostora, lokalnim skupnostim in nevladnim organizacijam ter 
objavljen na spletni strani ministrstva. Javna razprava se je zaključila s prostorsko 
konferenco, ki je bila 24. septembra 2003. Do prostorske konference in na sami prostorski 
konferenci so bila posredovana priporočila organov, organizacij, nevladnih organizacij, 
nosilcev urejanja prostora in posameznikov. Minister, pristojen za prostor je na podlagi 
določbe tretjega odstavka 41. člena Zakona o urejanju prostora sprejel stališča do priporočil. 
Besedilo prostorske strategije je bilo v skladu z danimi priporočili ustrezno dopolnjeno. 

V skladu s pravilnikom so bile pripravljene strokovne podlage pripravljavca in nosilcev 
urejanja prostora, določene s programom priprave. Strokovne podlage pripravljavca 
prostorske strategije obsegajo več kot 30 študij, ki so jih izdelali zunanje institucije. 
Posamezni nosilci urejanja prostora so zagotovili preko 20 strokovnih podlag s svojih 
področij in podali smernice za načrtovanje v skladu z določbo 29. člena Zakona o urejanju 
prostora. Za posamezna vsebinska področja so potekala usklajevanja, ki jih je vodil Urad RS 
za prostorsko planiranje. 

V pripravo in obravnavo predloga prostorske strategije so bile vključene strokovne in druge 
javnosti - v obliki različnih sestankov, delovnih konferenc in predstavitev SiP (Slovenski 
prostor) v letih 1998 - 2001 in prostorsko konferenco v avgustu 2003. 

V okviru strokovnega dela so bile v kontekstu ustreznega prostorskega razvoja obravnavane 
štiri različne možnosti prostorskega razvoja Slovenije, in sicer varianta spontanega 
Prostorskega razvoja, ki pomeni nadaljevanje dosedanjih, večinoma negativnih teženj v 
Prostorskem razvoju; varianta intenzivnega prostorskega razvoja, ki temelji na tržnem 
liberalizmu in izkoriščanju vseh naravnih virov ter intenzivnem razvoju na vseh področjih; 
varianta aktivnega varstva prostorskih vrednot, ki postavlja za izhodišče najvišjo stopnjo 
varstva in ob tem še zadovoljive razvojne možnosti ter varianta vzdržnega prostorskega 
razvoja. Ob tehtanju njihovih prednosti in pomanjkljivosti ter možnosti za razreševanje 
sedanjih negativnih teženj je bila kot najbolj stvarna in smotrna varianta spoznana varianta 
vzdržnega prostorskega razvoja. Le - ta namreč pomeni vzdržen razvoj, enakomerno 
napajanje prostora in nadgradnjo policentričnega razvoja, ki ohranja identitete mest, vasi, 
krajinskih celot in drobnih prostorskih struktur ter drobno mrežno strukturo naselij, 
komunikacij in rabe tal. Pomeni vzdržno poseganje v prostor, smotrno in vzdržno rabo 
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naravnih virov ter smotrno adaptacijo naravnega okolja, daje prednost kmetijstvu v območjih 
z najugodnejšimi naravnimi pogoji, spodbuja ekosocialni model kmetijstva v slabših naravnih 
razmerah v goratih in obmejnih predelih, omogoča sočasno načrtovanje kmetijstva s 
turizmom in rekreacijo, smiselno dopolnjuje kmetijstvo z gozdarstvom, kompenzira velike 
sisteme urbane krajine z velikimi strnjenimi kompleksi naravne krajine, povezuje in 
dopolnjuje območja varstva okolja z ustreznimi prostori varovanega prostora sosednjih držav, 
varuje vire pitne vode, zmanjšuje energetske soodvisnosti s spodbujanjem rabe obnovljivih 
virov, varuje skromna rudna bogastva, omogoča optimalno dostopnost do vseh delov 
ozemlja, krepi lokalno in državno raven oskrbe, spodbuja razvoj metropolitanskih območij, 
omogoča optimalno rabo družbene infrastrukture, decentralizacijo industrijske proizvodnje, 
zmanjšuje stanovanjske potrebe ter omogoča optimalen razvoj turizma na lokalni ravni. Na 
tej podlagi tudi povezuje Slovenijo s prostorsko organizacijo držav Evropske unije, sosednjih 
regij in dežel, vzpodbuja regionalni razvoj ter spodbuja sodelovanje in samoupravo ljudi na 
lokalni ravni. 

1.1 Seznam strokovnih podlag 

a) Strokovne podlage pripravljavca prostorske strategije: 

Temeljne opredelitve prostorskega razvoja 

• Analiza stanja, trendov prostorskega razvoja in izvajanja prostorskega plana 
RS za potrebe priprave novega prostorskega plana RS 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, dr. Andrej Černe 
Leto izdelave: 2003 

• Analiza prostorsko razvojnih možnosti Slovenije 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, dr. Andrej Černe 
Leto izdelave: 2001 

• Mednarodna izhodišča in prostorski razvoj 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Katedra za prostorsko 
planiranje, dr. Andrej Pogačnik, mag. Peter Gabrijelčič, mag. Alma Zavodnik 
Leto izdelave: 2000 

• Gospodarstvo in dolgoročni prostorski razvoj 
Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, dr. Peter Stanovnik 
Leto izdelave: 2000 

• Družba in prostorski razvoj Slovenije 
Inštitut za geografijo, dr. Jernej Zupančič 
Leto izdelave: 2000 

• Globalna vizija prostorskega razvoja 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, dr. Kaliopa Dimitrovska Andrevvs 
Leto izdelave: 2002 

• Koncept prostorskega razvoja Slovenije 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, dr. Kaliopa Dimitrovska Andrevvs 
Leto izdelave: 2001 

• Zasnova regionalnega prostorskega razvoja Slovenije 
Urbanistični inštitut RS, mag. Andrej Gulič 
Leto izdelave: 2000 

• Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko 
planiranje, prof. dr. Andrej Pogačnik 
Leto izdelave: 2002 

• Varstvo okolja in prostorski razvoj Slovenije 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, dr. Dušan Plut 
Leto izdelave: 2002 
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Sistem poselitve 

• Poselitev in prostorski razvoj Slovenije - zasnova 
Inštitut za geografijo, Ljubljana, dr. Marjan Ravbar 
Leto izdelave: 2001 

• Omrežje naselij in prostorski razvoj Slovenije 
Inštitut za geografijo, Ljubljana dr. Marjan Ravbar 
Leto izdelave: 2000 

• Poselitvena območja in usmeritve ter kriteriji za razvoj in urejanje naselij 
Univerza v Mariboru, Znanstveno raziskovalni inštitut Pedagoške fakultete, Maribor, 
dr Vladimir Drozg 
Leto izdelave: 2000 

• Stanovanja, kvaliteta bivanja v kontekstu razvoja poselitve 
Urbanistični inštitut RS, Ljubljana, dr. Richard Sendi 
Leto izdelave: 2000 

• Gospodarske cone in prostorski razvoj Slovenije 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, dr. Metka Sitar Jaklin 
Leto izdelave: 2002 

• Bivalne navade Slovencev in njihov vpliv na prostor 
Urbanistični inštitut RS, Ljubljana, Ivan Stanič 
Leto izdelave: 2000 

• Zasnova stavbnih zemljišč in državna zemljiška politika (Strategija razvoja in 
urejanja stavbnih zemljišč (urbanih območij)) 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Cerrisk, dr. Marija Bogataj 
Leto izdelave: 2002 

• Celostno varovanje stavbnih in naselbinskih vrednot v prostorskem razvoju 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, prof. dr. Peter Fister 
Leto izdelave: 2001 

• Komunalni sistemi in prostorski razvoj Slovenije (Prostorske zasnova 
vodooskrbe ter odvoda in čiščenja odpadne vode iz naselij) 
Univerza v Ljubljani, FGG, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, dr. Jože Panjan 
Leto izdelave: 2002 

infrastrukturni sistem 

• Promet in prostorski razvoj Slovenije - zasnova 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Aljaž Plevnik 
Leto izdelave: 2000 

• Energetski sistemi in prostorski razvoj Slovenije 
EGS - Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj in inženiring; mag. 
Andrej Tiršek 
Leto izdelave: 2001 

• Zasnova območij za prostorsko razporeditev objektov in naprav za ravnanje z 
odpadki 
LUZ, d. d., mag. Maja Simoneti, 
Leto izdelave: 2001 

Sistem kraiine 
• Krajina in prostorski razvoj Slovenije - zasnova 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Oddelek 
za agronomijo, Oddelek za gozdarstvo, prof. dr. Janez Marušič 
Leto izdelave: 2001 

• Gozdarstvo in prostorski razvoj Slovenije - zasnova 
Piano, atelje krajinske arhitekture, Saša Piano 
Leto izdelave: 2002 

&^ruar2004 93 poročevalec, št. 8/1 



• Kmetijstvo in prostorski razvoj Slovenije - zasnova 
ACER, Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d. o. o. 
mag. Jelka Hudoklin 
Leto izdelave: 2002 

• Voda in prostorski razvoj Slovenije - zasnova 
Razvojni center Planiranje, d. o. o., Celje, mag. Alenka Kocuvan - Polutnik 
Leto izdelave: 2002 

• Mineralne surovine in prostorski razvoj Slovenije - zasnova 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, mag. Ina Šuklje - Erjavec 
Leto izdelave: 2002 

• Ohranjanje narave in varstvo kulturnih vrednot ter prostorski razvoj Slovenije - 
zasnova 
ACER, Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d. o. o. 
mag. Jelka Hudoklin 
Leto izdelave: 2002 

• Prostočasne aktivnosti in prostorski razvoj Slovenije - zasnova 
Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Karla Jankovič 
Leto izdelave: 2002 t 

• Strokovne podlage s področja obrambe za strategijo prostorskega razvoja 
Slovenije 
Univerza v Ljubljani, FGG - Katedra za prostorsko planiranje. 
Leto izdelave: 2002 

Posebna področja 
• Študija za celovito presojo vplivov na okolje za prostorski plan Slovenije 

EKONOVA, d. o. o., mag. Zoran Stojič 
Leto izdelave: 2003 

* 

B) Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora 

• Ukrepi države za aktivnejšo zemljiško politiko 
• Stanovanja, kvaliteta bivanja in razvoj poselitve 
• Poselitev in prostorski razvoj Slovenije - zasnova 
• Varstvo okolja in prostorski razvoj Slovenije 
• Zasnova območij za prostorsko razporeditev objektov in naprav za ravnanje z 

odpadki 
• Predlog vsebine sektorja za vode za prostorski plan Slovenije 
• Strokovne podlage s področja varstva narave za prostorski plan Republike 

Slovenije 
• Strokovne podlage za prostorski plan Republike Slovenije - področje 

energetike 
• Strokovne podlage sektorja za rudarstvo za prostorski plan Slovenije 
• Analiza razvojnih možnosti sektorja turizma v prostoru - zaključni predlogi 
• Analiza razvojnih možnosti oblikovanja obveznih 90-dnevnih rezerv naftnih 

derivatov 
• Analiza razvojnih možnosti prometne infrastrukture v prostoru 
• Analiza razvojnih možnosti telekomunikacij v prostoru 
• Strategija prostorskega razvoja Slovenije - analiza razvojnih možnosti 

kmetijstva v prostoru 
• Strokovne podlage gozdarskega sektorja za pripravo prostorskega plana 

Republike Slovenije 
• Analiza razvojnih možnosti Ministrstva za notranje zadeve 
• Analiza razvojnih možnosti področij socialnega varstva, družine, zaposlovanja 

in invalidov za izdelavo strategije prostorskega razvoja Slovenije 
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• Ministrstvo za šolstvo in šport 
• Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine z izhodišči za njeno celostno 

ohranjanje za prostorski plan Slovenije 2000-2020 
• Strokovne podlage s področja obrambe za strategijo prostorskega razvoja 

Slovenije 
• Strokovne podlage za vključitev vidika varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v PPS 
• Ministrstvo za pravosodje 
• Ministrstvo za zdravje in področje zdravstvenega varstva 
• Agencija za radioaktivne odpadke: Analiza razvojnih možnosti sektorja v 

prostoru 
• Odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v prostoru 
• Analiza razvojnih možnosti za regionalni razvoj 

3 IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 

Prostorska strategija je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru, ki 
opredeljuje cilje prostorskega razvoja, podaja zasnovo in strateške usmeritve za prostorski 
razvoj države ter instrumente za usmerjanje nacionalnega prostorskega razvoja. 

Prostorska strategija nastaja v prelomnem času, ki ga zaznamujejo vstopanje Slovenije v 
Evropsko unijo in evropska integracija nasploh, globalizacija gospodarskih, političnih in 
kulturnih odnosov, ter prehod v informacijsko družbo. Osnovni namen prostorske strategije je 
zato določiti strateške dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja Slovenije kot odgovor na 
najpomembnejše sodobne izzive v svetu in v Evropi. 

Skupaj s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije je prostorska strategija krovni 
usmerjevalni dokument za druge nacionalne politike, strategije in programe, ki neposredno 
ali posredno zadevajo prostor in vplivajo na prostorski razvoj. Je torej temeljni okvir za 
koordinacijo sektorskih politik, strategij in programov, sredstvo za obvladovanje zasebnih 
pobud in interesov v smeri uresničevanja sprejetih ciljev prostorskega razvoja ter podlaga za 
Pripravo podrobnejših prostorskih dokumentov na državni, regionalni in lokalni ravni. 

Uspešno delovanje posamezne družbe zahteva medsebojno tesno povezano delovanje vseh 
sistemov: ekonomskega, prostorskega, socialnega (družbenega) in okoljskega. Noben od 
sistemov ne more delovati brez skladnosti z drugimi sistemi, kar kažejo tudi prakse uspešnih 
držav, tako z vidika nacionalnega kot tudi z vidika regionalnega razvoja. Dejstvo je, da 
sodobni razvoj (storitve, visokotehnološka proizvodnja, ekologija, pomen človeških virov in 
znanja, inovacije), ki temelji na ustvarjanju visoke dodane vrednosti, potrebuje optimalno 
izkoriščanje tako socialnih, okoljskih, kakor tudi prostorskih potencialov. Usklajena in 
učinkovita prostorska politika je potrebna tudi zaradi tveganj, ki spremljajo gospodarsko in 
kulturno globalizacijo, zlasti za preprečevanje razvrednotenosti okolja, kulturne krajine in 
kakovosti bivanja, poselitve, pa tudi zaradi posebnih značilnosti, kot so izrazita odprtost in 
Prehodnost ter biotska pestrost. 

Pri pripravi prostorske strategije so imela ključno vlogo načela prostorskega razvoja, ki 
izhajajo iz: 
- temeljnih prostorskih dokumentov države, kot so: Ocena stanja in teženj v prostoru 

Slovenije in Politika urejanja prostora RS, Zakon o urejanju prostora, veljavnih prostorskih 
aktov; 

~ gospodarskih, družbenih in okoljskih sektorskih zakonov, strategij, programov in 
dokumentov; 
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- dokumentov, smernic in priporočil organov Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope 
in Evropske unije. 

V izhodiščih prostorskega razvoja Slovenije so opredeljena načela prostorskega razvoja, ki 
izhajajo iz dokumentov, smernic in priporočil organov Organizacije združenih narodov, Sveta 
Evrope in Evropske unije; gospodarska, družbena in okoljska izhodišča, ki vplivajo na 
prostorski razvoj v Sloveniji in so opredeljena v področnih nacionalnih dokumentih ter 
predpisih; vključevanje v širši evropski in sosednji čezmejni prostor ter stanje in problemi v 
prostoru ter težnje prostorskega razvoja Slovenije. V izhodiščih so podane tudi nekatere 
temeljne značilnosti slovenskega prostora. Na osnovi tega so s prostorsko strategijo 
opredeljeni cilji, s katerimi se ob upoštevanju osnovnih izhodišč in temeljnih ciljev urejanja 
prostora razrešujejo obstoječi in pričakovani prostorski problemi v Sloveniji, preusmerjajo 
morebitne negativne težnje ter dosega večjo stopnjo urejenosti v prostoru. 

Prostorska strategija izhaja iz temeljnih ugotovitev Ocene stanja in teženj v prostoru 
Republike Slovenije in Politike urejanja prostora Republike Slovenije (Vlada RS sprejela na 
svoji 55. redni seji 20. decembra 2001), na dosedanjih prostorskih planskih aktih Republike 
Slovenije - Prostorske sestavine dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 
72/95, 11/99 in 4/2003) in Prostorske sestavine družbenega plana Republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 11/99 in 4/2003) ter na 
Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03, v nadaljnjem besedilu 
Zakon o urejanju prostora). 

Slovenija kot članica Sveta Evrope in polnopravna članica Evropske unije v prostorski 
strategiji upošteva in povzema smernice dveh temeljnih evropskih dokumentov za 
uresničevanje trajnostnega prostorskega razvoja. To sta: Vodilna načela za trajnostni 
prostorski razvoj Evropske celine, Hannover, 2000 (Guiding Principles for sustainable spatial 
development of the European continent, Conference Europeenne des Ministres 
Responsables de l'Amenagement du Territoire - CEMAT) za raven Sveta Evrope (v 
nadaljnjem besedilu: vodilna načela in Evropske prostorsko razvoje perspektive (European 
Spatial Development Programm - ESDP), Potsdam, 1999, za raven Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: EPRP). 

Vodilna načela so dokument Sveta Evrope, ki podaja opredelitve ukrepov prostorsko 
razvojne politike za doseganje sprejemljivejšega življenjskega standarda v vseh državah 
članicah Sveta Evrope. Njihov namen je predvsem uskladitev ekonomske in družbene 
potrebe nekega območja z njegovimi ekološkimi in kulturnimi funkcijami in tako omogočiti 
daljnosežen in uravnotežen prostorski razvoj. Prostorska strategija upošteva in vključuje 
vodilna načela dokumenta kot izhodiščna vodila in cilje usmerjanja prostorskega razvoja 
Slovenije. 

Slovenija z vstopom v Evropsko unijo upošteva in sprejema prostorsko razvojne usmeritve 
za trajnostni razvoj, ki so podane v EPRP. Izhajajo iz treh dejavnikov prostorsko razvojnih 
teženj v Evropski uniji: progresivne gospodarske integracije in s tem povezano vse večjega 
sodelovanja med državami članicami; naraščajočega pomena lokalnih in regionalnih 
skupnosti ter njihove vloge v prostorskem razvoju in pričakovane širitve Evropski uniji in 
razvoja tesnejših donosov z njenimi sosedi. Cilje, postavljene v EPRP, naj bi evropske 
ustanove in vladni organi zasledovali na državni, regionalni in lokalni ravni. 

Trajnostni razvoj je eno od temeljnih izhodišč mednarodnih dokumentov. Kot razvojna 
paradigma je bil trajnostni razvoj opredeljen pred šestnajstimi leti (World Commission on 
Environment and Development, 1987 - WCED), pred desetimi leti pa je postal planetarno 
razvojno vodilo (UNCED, Rio de Janeiro 1992), s sprejetjem Strategije gospodarskega 
razvoja Slovenije leta 2001 pa razvojni imperativ Slovenije. Na globalni ravni so 
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najpomembnejši dokumenti, ki opredeljujejo trajnostni razvoj: Agenda 21 (Konferenca o 
okolju in razvoju (UNCED), Rio de Janeiro, 1992) in Agenda Habitat (Habitat II, druga 
svetovna Konferenca Združenih narodov o mestih in drugih naseljih, Istanbul 1996). 
Trajnostni razvij pomeni zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bo ogrožali 
sposobnosti prihodnjih generacij za zadovoljitev njihovih potreb. Trajnost ne definira 
kakšnega končnega stanja (razvitosti), ampak le okoliščine, ki naj bi jih upoštevali pri 
razvojnih odločitvah. Zasnova trajnostnega razvoja se nanaša na ekonomske, socialne in 
okoljske vidike razvoja in teži k dolgoročno uravnovešeni razvitosti vseh treh omenjenih 
sestavin blaginje. Prostor je z vidika trajnostnega razvoja pomemben kot omejen in ne- 
obnovljiv vir, pa tudi kot nosilec okoljskih funkcij, ter zaradi povezav in soodvisnosti 
ekonomskega, socialnega in prostorskega razvoja. Z uveljavljanjem načel trajnostnega 
razvoja se povečuje pomen usmerjanja prostorskega razvoja oz. prostorskega planiranja na 
lokalni, regionalni, nacionalni in tudi nadnacionalni ravni. 

Zakon o urejanju prostora umešča vzdržni prostorski razvoj med temeljne cilje urejanja 
prostora in pravi, da je namen urejanja prostora je omogočati skladen prostorski razvoj z 
usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih 
procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoteženosti razvojnih 
potreb, pri čemer je treba prostor urejati tako, da se med drugim zagotavlja vzdržen 
prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za 
sedanje in prihodnje generacije (3. člen Zakona o urejanju prostora). 

Vzdržen prostorski razvoj je temeljno izhodišče prostorske strategije Slovenije in pomeni 
zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju 
narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, varstvu kulturne dediščine in drugih kakovosti 
naravnega in bivalnega okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez 
ogrožanja prihodnjih generacij (2. člen Zakona o urejanju prostora) 

Vsi omenjeni dokumenti so bili pomembno izhodišče za oblikovanje ciljev prostorskega 
razvoja Slovenije. 

4 ZNAČILNOSTI SLOVENSKEGA PROSTORA - ANALIZA STANJA IN TEŽENJ V 
PROSTORU 

Družbeno prostorska preobrazba, ki jo pogojuje osamosvojitev, suverenost, tržno 
gospodarstvo, privatna lastnina, politični sistem parlamentarne demokracije, lokalna 
samouprava, vključevanje v evropske integracije ter v svetovni gospodarski, komunikacijski, 
kulturni in naravni prostor, vpliva na značilnosti Slovenije ter stopnjuje razlike posameznih 
območij v smislu koncentracije in dekoncentracije na področju poselitve, infrastrukture, 
krajine in obremenjenosti okolja. Sodobni procesi razvoja informacijsko komunikacijske, 
Proizvodne in prometne tehnologije imajo izredno močan vpliv na okolje in prostor, ki sta 
dokončno omejeni dobrini. 

Ugotovitve na področju stanja in teženj v prostoru so podrobneje predstavljene v strokovni 
Podlagi z naslovom Analiza stanja in trendov v prostorskem razvoju, v kateri so sintetično 
povzete ugotovitve vseh strokovnih podlag za pripravo prostorske strategije Slovenije, najbolj 
Pa izstopajo: velike razlike v prostorskem razvoju regij, neenakomeren urbani razvoj, pritiski 
suburbanizacije ob avtocestnem križu, stihijska in nenadzorovana razpršena gradnja, 
degradirana urbana in druga območja, propadanje starih industrijskih mest, nenačrtna in 
Pomanjkljiva prenova mestnih jeder, slaba infrastrukturna opremljenost naselij, nerešeno 
vprašanje ravnanja z odpadki, prestrukturiranje podeželskega prostora zaradi spremenjene 
v,oge kmetijstva, obsežno zaraščanje kmetijskih površin z gozdom, zmanjševanje kmetijskih 
zemljišč, slabe prometne povezave ob sicer razvejanem cestnem omrežju, premajhen 
Poudarek na železniškem prometu in nezadostna mreža javnih prevoznih sredstev. 
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5 CIUI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 

Cilji prostorskega razvoja Slovenije so oblikovani: 
- na osnovi vizije oziroma splošno sprejetih usmeritev prostorskega razvoja Slovenije, ki je 

bila opredeljena s Politiko urejanja prostora Republike Slovenije; 
- ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora, ki so opredeljena v 3. členu Zakona o 

urejanju prostora; 
- ob upoštevanju podanih usmeritev in mehanizmov prostorskega razvoja Strategije 

gospodarskega razvoja Slovenija 2001 - 2006; 
- analizi in upoštevanju smernic za pripravo prostorske strategije nosilcev urejanja 

prostora, v katerih so podana ključna izhodišča za pripravo prostorske strategije v skladu 
s Programom priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/2003); 

- analizi in upoštevanju temeljnih mednarodnih razvojnih usmeritev oz. mednarodnih 
izhodišč, priporočil, usmeritev in obvez številnih mednarodnih dokumentov, ki zadevajo 
prostorski razvoj in urejanje prostora, predvsem pa naslednjih dokumentov: Vodilna 
načela za trajnostni prostorski razvoj Evropske celine, Hannover, 2000 (Guiding 
Principles for sustainable spatial development of the European continent, CEMAT), 
Evropske prostorsko razvoje perspektive (European Spatial Development Perspektives). 

- Development Programm - ESDP), Potsdam, 1999, Agenda Habitat (Habitat II., 
Carigrad, 1996); 

- Oceni stanja in teženj v prostoru Republike Slovenije, ki izpostavlja poglavitne 
značilnosti slovenskega prostora ter najbolj pereče probleme prostorskega razvoja in 
dosedanjega sistema prostorskega načrtovanja; 

- strokovnih podlagah pripravljavcev prostorske strategije (zvezki Prostor Slovenije 2020) 
(Priloga 2), zlasti v Analizi stanja in trendov v prostoru, ki ugotavlja razlike med 
načrtovanim in dejanskim stanjem v prostoru, prikazuje najbolj pereča vprašanja in 
trende v prostorskem razvoju in ponuja možnosti za razreševanje in nadaljnje 
usmerjanje prostorskega razvoja in Analizi razvojnih možnosti prostorskega razvoja, ki 
vsebuje cilje prostorskega razvoja, analizo prostorskih razvojnih možnosti v variantah in 
predlog prostorske zasnove za posamezno področje; 

- strokovnih podlagah nosilcev urejanja prostora, ki med drugim vsebujejo tudi analizo 
stanja in trendov prostorskega razvoja za posamezne dejavnosti ter analizo razvojnih 
možnosti posameznih dejavnosti v prostoru; 

5.1 Težnje prostorskega razvoja 

Težnje, predpostavke, predvidevanja in pričakovanja na področju prostorskega razvoja 
kažejo torej na to, da v prihodnosti ni pričakovati večjih odstopanj od sedanjih teženj. Številni 
procesi in pojavi prostorskega razvoja na različnih področjih, ki imajo več ali manj negativen 
predznak se naj bi namreč nadaljevali tudi v prihodnosti: 

- ekonomski in socialni problemi bodo naraščali; 
- na podeželju se bo upadanje števila prebivalstva še nadaljevalo; 
- depopulacija v odmaknjenih, pretežno ruralnih, gorskih, hribovskih in kraških predelih, 
- tuj način poseljevanja nekaterih naših krajin; 
- pritisk modernih industrijskih in obrtnih obratov na še proste kmetijske površine; 
- urbanizirana območja bodo še nadalje podvržena povečanim zahtevam po novih 

stanovanjskih, proizvodnih in obrtnih površinah; 
- neprestani in vedno ostrejši konflikti med kmetijsko rabo in urbano rabo zemljišč; 
- težnje po opuščanju kmetijskih dejavnosti; nadaljnje zaraščanje in zmanjševanje 

kmetijskih zemljišč 
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- nevarnost porušitve raznolike in pestre strukture slovenskega podeželja, uničenja 
slikovitosti kulturne krajine ter ekološkega razvrednotenja in ravnovesja; 

- poglabljale se bodo intraregionalne gospodarske disparitete; 
- nadaljnje povečevanje razlik med regijami, predvsem v gospodarski razvitosti. 
- obremenitve okolja bodo naraščale skupaj z naraščanjem prometa itd.. 
- vrednote ljudi v odnosu do prostora imajo vse značilnosti socialno-prostorske ozkosti ali 

sebičnosti itd. 

Pričakovati je nadaljevanje in stopnjevanje sedanjih razvojnih teženj, ki se kažejo tudi v 
spreminjanju Slovenije v tranzitno ozemlje, v povečevanju koncentracije, centralizacije, 
depopulacije, regionalnih razlik ter učinkov, ki bodo vplivali na območja zgoščevanja, 
obmejna območja in območja strukturnega zaostajanja. Slovenija si ne želi, da bi prostorski 
razvoj še nadalje potekal v takih pogojih in ob nekaterih nezaželenih pojavih, procesih in 
oblikah, ki povzročajo številne in raznovrstne probleme. 

Če soočimo težnje, predpostavke, predvidevanja in pričakovanja še z razmeroma 
neugodnimi sedanjimi prostorskimi pogoji, znotraj katerih poteka prostorski razvoj, potem 
realno ne moremo pričakovati pomembnejših premikov, sprememb oziroma preusmeritev v 
krajšem oziroma srednjeročnem časovnem obdobju. Doseganje idealnih oziroma zahtevnih 
in raznovrstnih ciljev prostorskega razvoja, je ob razmeroma neugodnih pogojih in hkrati 
razmeroma neugodnih težnjah, predpostavkah, predvidevanjih in pričakovanjih izredno težko 
uresničevati. Zato bodo potrebni dolgoročni napori za spreminjanje obstoječih prostorskih 
pogojev oziroma za soočanje z neugodnimi razvojnimi težnjami, predpostavkami, 
predvidevanji in pričakovanji glede prihodnjega prostorskega razvoja. 

5.2 Možnosti prostorskega razvoja Slovenije 

Osnovni namen opredeljevanja prostorskih razvojnih možnosti je ustvarjanje raznovrstnih 
možnosti za sprejemanje odločitev pri usklajevanju različnih razvojnih interesov, zahtev in 
potreb, in sicer z vidika zagotavljanja materialnih pogojev (zemljišč in infrastrukture) za razvoj 
sektorjev in uresničevanje zasebnih pobud na podlagi ustvarjanja primernega ravnotežja 
med potrebami po razvoju in interesi varovanja. Gre torej za oceno možnosti o uresničevanju 
sektorskih pobud, želja, interesov, in sicer brez večjih konfliktov, usklajeno in uravnoteženo. 
Seveda pa se prostorske razvojne možnosti ne nanašajo samo na razmerje med tistimi, ki 
zagotavljajo prostor (zemljišča) in storitve (infrastruktura) in tistimi, ki izražajo takšne ali 
drugačne potrebe, saj gre tudi za urejanje prostora (v nekaterih primerih tudi za ne urejanje 
prostora) zaradi prostora samega, torej za ustvarjanje raznovrstnih možnosti za sprejemanje 
odločitev glede oblikovne, funkcijske in strukturne zasnove prostorskega razvoja oziroma 
usklajevanje prostorskih razmerij med posameznimi prostorskimi kategorijami in funkcijami. 

Pri opredeljevanju prostorskih razvojnih možnosti izhajamo iz izhodišč in ciljev prostorskega 
razvoja Slovenije. Tako so odprte številne različne opcije, ki so lahko predmet sprejemanja 
odločitev v odvisnosti od pogojev in razmer, pomenov, mnenj in vrednot. Prostorske razvojne 
možnosti torej ustvarjajo podlago za oblikovanje konsenza, nakazujejo možne usmeritve, 
spodbujajo, dopuščajo spremembe in so prilagodljive, dopuščajo razpravo in niso v naprej 
sprejete odločitve. Prostorske razvojne možnosti še niso ključne/končne odločitve, so pa 
podlaga za njihovo sprejemanje, saj niso v celoti, popolnoma eksplicitne. 

Kot izhodišče za primerjalno analiza prostorskih razvojnih možnosti so bile vzete strokovne 
podlage za pripravo prostorske strategije. Predlog možnosti prostorskega razvoja pa je bil 
narejen na podlagi analize: 

- stanja, teženj, pričakovanj in ciljev na področju prostorskega razvoja, razvoja poselitve, 
infrastrukture, krajine, regionalnega razvoja in okoljskih vidikov razvoja ter prostorskih 
ciljev na področju posameznih sektorjev; 
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- možnih konceptov, scenarijev, modelov, potencialov, ciljev oziroma planskih kategorij in 
strategij; 

- predlaganih možnih oblik in struktur prostorskega razvoja ter njihovih funkcij; 
- vsebinske skladnosti med različnimi prostorskimi možnostmi. 

Prostorske razvojne možnosti so v strokovne podlage za pripravo prostorske strategije 
najpogosteje nakazane v obliki konceptov, scenarijev, modelov, potencialov in strategij, ki 
izhajajo iz zatečenega stanja. 

5.3 Variante možnosti prostorskega razvoja Slovenije 

Na podlagi ocene prostorskih razvojnih možnosti z vidika ciljev pogojev, teženj, predpostavk, 
predvidevanj in pričakovanj, ki so bila opredeljena v različnih prostorsko razvojnih scenarijih, 
konceptih, modelih in potencialih ter strategijah smo opredelili štiri variante možnosti 
prostorskega razvoja, in sicer za poselitev, infrastrukturo, krajino, regionalni razvoj in okoljski 
vidik prostorskega razvoja. V nadaljnjem besedilu so opredeljene temeljne vsebine in 
elementi posameznih variant možnosti prostorskega razvoja Slovenije. 

Varianta a: 
Spontani prostorski razvoj 
Varianta spontanega prostorskega razvoja pomeni nadaljevanje dosedanjih - večinoma 
negativnih teženj v prostorskemu razvoju. 

lirtoani ratvoj Razvoj inrraatruktur« Varovanj* in r»«voJ R»olon»inl rusvoj 
ok olj m* najin« 

• ***** mi im i 
• cm —t«*««« 

— 

Slika 1 (k poglavju 11.5.3): Spontani scenarij (Vir: Globalna vizija prostorskega razvoja Slovenije, UIRS) 
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Ma področju poselitvenega/urbanega razvoja se krepi vloga Ljubljane, Novega mesta in 
obalnih mest. Nadaljuje se razvoj razpršene poselitve, ki je bolj izražena ob avtocestnih 
povezavah in mestnih obvoznicah. Nadaljujejo se suburbanizacijski procesi ob večjih mestih 
in s tem se povečujejo migracijski tokovi, ki so predvsem značilni za avtocestni križ in 
ljubljansko funkcionalno regijo, ki se širi. Nadaljuje se sprememba namembnosti industrijskih 
con v mestih in odpiranje proizvodno-servisnih con in nakupovalnih ter rekreacijskih središč 
ob pomembnejših prometnicah na obrobju večjih mest. 

Varianta ima na področju poselitveno-urbanega razvoja dve skrajni obliki monocentrizem ali 
popolno razpršenost. Monocentrizem pomeni razvoj Ljubljane in njenega neposrednega 
zaledja v uspešno, kompetitivno mesto v EU in hkrati globalizacijo osrednje slovenske regije 
in Ljubljane s koncentracijo dejavnosti in prebivalstva v enem centru, v katerega se stekajo 
vse investicije. Naglo se povečuje privlačnost Ljubljane in njene metropolitanske regije za 
lociranje sedežev proizvodnih in še bolj storitvenih podjetij. Najzahtevnejše storitvene 
dejavnosti in največ visoko kvalificiranih delovnih mest se razvijajo v osrednji regiji. Zaradi 
zamud pri pripravi strateških dokumentov in zakonodaje na področju prostorskega razvoja se 
nadaljujejo slabo nadzorovani procesi urbanizacije in suburbanizacije v osrednjih razvojnih 
središčih s poudarjeno stihijsko rastjo Ljubljane in drugih pomembnih urbanih središč. 
Poselitveni pritiski na obmestja Ljubljane se povečujejo, suburbanizacija je neomejena, kar 
vpliva na velik primanjkljaj stavbnih zemljišč, in s tem zelo visoke cene zemljišč, velika 
nesorazmerja na trgu zemljišč in stanovanj. Ekološki pogoji so vse slabši, kar zahteva 
temeljito prenovo celega mesta in regije. Obrobje zaostaja in postaja naravni rezervat 
neokrnjene narave. Obrobne regije se povezujejo s sosednjimi središči. Ostali regionalni 
centri so prepuščeni sami sebi, povečana je dnevna migracija. Širijo se demografsko 
ogroženi obrobni predeli, kjer se nadaljujejo procesi razvrednotenja kulturne krajine, slabitev 
drugih mest, izseljevanje iz obrobja. 

Slika 2 (k poglavju 11.5.3): 
Popolna razpršenost (Vir: Urad RS za 
prostorsko planiranje) 
Monocentrizem (Vir: Urad RS za 
prostorsko planiranje) 

Popolna razpršenost pomeni manjšanje koncentracije dejavnosti, saj je vse podrejeno 
načelom tržnosti, delovna mesta so razpršena, ljudje so zadovoljni v svojih ednodružinskih 
hišah, povečuje se število dnevnih migrantov v vseh smereh. Ni sinergetskih učinkov velikih 
urbanih aglomeracij. Poseljujejo se velike kmetijske in gozdne površine, občutek pripadnosti 
manjšim lokalnim skupnostim je vse večji, povečuje se individualizacija. Opremljanje prostora 
z infrastrukturo je neracionalno. Ekonomski učinek dejavnosti je zmanjšan, in težja je 
vzpostavitev kakovostnih infrastrukturnih standardov in zagotavljanje standardov varstva 
okolja. Izgublja se identiteta prostora. Obstaja nevarnost, da postane Slovenija kot zaledje 
avstrijskih, italijanskih in madžarskih mest. 

Varianta predvideva povečanje suburbanizacije in divjih razraščenih naselj v okolici večjih 
mestnih centrov, spremembe bodo počasne, postopne in Slovenija bo ostala relativno 
nezanimiva, marginalna regija znotraj EU. Nadaljevala se bo politika relativne zaprtosti 
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(kapital, investicije) oziroma kontroliranega odpiranja slovenske države, za ceno nižje rasti. 
Podeželje bo stagniralo, vendar preživelo ob nižji stopnji standarda. Integracija v Evropo bo 
minila brez večjih pretresov, Slovenija bo postala tranzitna dežela. Del stanovanjskega fonda 
bo izpraznjen v nerazvitih predelih podeželja, večina teh stanovanj bo pa slabo vzdrževana. 

Varianta predstavlja nadaljevanje teženj nenadzorovanega poseganja v prostor, zunaj 
komunalno opremljenih in stavbno urejenih zemljišč, s poudarkom na zasebni pobudi. 

Razpršeni razvoj pomeni tudi ohranitev enostopenjske lokalne samouprave z morebitnimi 
oblikami medobčinskega sodelovanja, ki pa so omejene na razvoj posamičnih 
infrastrukturnih projektov. Male občine pa brez koordinacije ne morejo zagotavljati 
enakomernega regionalnega razvoja. Celotno odgovornost za stanovanjsko oskrbo je 
prenešena na občino. 

V pogojih visoke razpršenosti lastništva nad zemljišči brez državnih oz. regionalnih 
intervencij je možno predvsem nadaljevanje obstoječih teženj razpršene poselitve. Postopno 
se zapolnijo vse vrzeli v obcestnem prostoru in model urbano ruralnega kontinuuma se iz 
dosedanjih območij suburbanizacije prenese na preostala območja. Že prisotni primanjkljaji 
na komunalni infrastrukturi se povečajo in s tem povezane nevarnosti nadaljnjega izgubljanja 
potencialnih vodnih virov. 

Na področju razvoja infrastrukture se povečujejo razlike v stopnji informatizacije in ponudbe 
virtualnih storitev med večjimi mesti in podeželjem. Zaradi parcialnega reševanja 
posameznih infrastrukturnih sistemov (npr. energetski, cestni, železniški) ni možno doseči 
sinergetskih učinkov postavitve in vzdrževanja. Nadaljuje se rast motorizacije, kar vodi do 
povečanja potreb po parkirnih površinah (kritično za urbana jedra in velike stanovanjske 
soseske). Pri izvajanju nacionalnih razvojnih programov (še posebej cestnega) prizadeva 
predvsem za izboljšanje prometne prehodnosti, manj pa za povečanje prometne središčnosti 
oziroma vozliščnosti Ljubljane, Maribora in Kopra. Velika tuja industrijska podjetja, ki so 
običajno locirana izven Ljubljane, zanima predvsem kakovostna prometna dostopnost do 
njihovih podružnic in kakovostne obstoječe energetske infrastrukture. Na področju javnega 
prometa pride zaradi nekonkurenčnosti in slabe ponudbe javnega (cestnega in železniškega) 
prometa do ukinjanja posameznih povezav in zmanjševanja voženj. 

Na področju varovanja in razvoja krajine se povečuje že prisotni primanjkljaj na komunalni 
infrastrukturi (npr. vodooskrba, zajem in čiščenje odpadnih voda), kar prispeva k večji 
obremenitvi okolja. Nenadzorovani posegi v prostor spreminjajo vredne krajinske vzorce; 
znižujejo prostorsko identiteto ter bistveno otežujejo varstvo naravne in kulturne dediščine. 
Nadaljujejo se spremembe v kulturni krajini zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti: na 
privlačnejših območjih pozidava, drugje zaraščanje. Na področju krajine prihaja do popolne 
fragmentacije v obliki razpršene poselitve po prostoru. Krajinska območja so prepredena z 
infrastrukturo, poselitev zaseda kakovostna naravna in kulturna območja. Prevladuje popolna 
fragmentiranost naravnih območij, razdrobljeno intenzivno in ekstenzivno kmetijstvo, 
neracionalno izkoriščanje mineralov. Območja intenzivnih naravnih procesov so podrejena 
poselitvi. Omrežje naravne dediščine ni izpostavljeno. Prisotna je močno ekološka 
obremenitev. Izginja krajinska pestrost v prostoru. Razvojna prednost v razmeroma dobro 
ohranjenem in pestrem naravnem okolju se zgublja, kar ogroža tudi nadaljnji razvoj turizma. 
Stopnjujejo se težave z urejanjem odlaganja komunalnih odpadkov na medkrajevni ali celo 
regionalni ravni. Razdrobljenost onemogoča racionalno delovanje posameznih sistemov. 
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Slika 3 (k poglavju 11.5.3): Popolna 
fragmentacija (Vir: Urad RS za 
prostorsko planiranje) 

Razvoj poteka po sedanjih trendih, prednost se daje razvoju, varstvo narave pa je minimalno. 
Varianta omogoča razvoj brez vidikov varstva. Rezultat takega razvoja se bo kazal v velikih 
spremembah v ekosistemu, biotopih, izginjanju in predrugačenju flore in favne, propadanje 
habitatov, spremembah vodnega režima, količinskih in kakovostnih spremembah vodnih 
virov in razvrednotenje krajinske zgradbe 

Nadaljuje se normativno varstvo vseh območij naravnih in kulturnih vrednot. Na ta način naj 
bi se uveljavljal sistem prepovedi in omejevanja razvojnih dejavnosti v skladu s cilji varstva 
na posameznih varovanih območjih. Omejevanje razvoja bi bilo treba predvideti v okviru 
podobmočij z različno strogimi režimi varstva, ki pa pred razglasitvijo zavarovanih območij 
niso opredeljena. Prostorski razvoj teh območij bo vsekakor zelo omejen, predvsem pa je 
slabost variante v tem, da predpostavlja neke vrste rezervacijo prostora, ki glede na 
obstoječe podatke in zahteve pristojnih institucij danes obsega skoraj polovico ozemlja in ne 
dopušča enakovrednega vrednotenja prostora ob načrtovanju različnih posegov. Prostorski 
razvoj na območjih varstva bi bil zelo omejevan, zato bi večina razvojnih posegov potekala v 
preostalem delu ozemlja, zunaj varovanih območij. S tem bi bili tu razvojni pritiski bistveno 
večji, kar bi posledično lahko vodilo k razvrednotenju prostora. Še nadalje se uveljavljajo 
varstveni režimi s sistemom prepovedi in omejevanja na vseh varovanih območjih. 

Na področju regionalnega razvoja se povečujejo regionalne razlike. Nadaljuje se razvoj 
osrednjih delov Osrednjeslovenske, Gorenjske, Dolenjske in Primorske regije. Brezposelnost 
se povečuje predvsem v Pomurski, Podravski, Savinjski in Zasavski regiji. Nadaljuje se 
depopulacija Pomurske, Posavske in Kraško-obalne regije. Nadaljuje se večanje števila 
novih občin, mikro zapiranje in neproduktivno tekmovanje. Raba regionalnih virov (npr. 
problem črpanja mineralnih surovin) je skromna, ker ne pride do medobčinskega sodelovanja 
(in konsenza) na večjih projektih. 

Tudi na področju razvoja posameznih sektorjev se nadaljujejo dosedanji različni medsebojno 
neusklajeni razvojni interesi sektorjev, v smislu ekonomske rabe v vseh tistih območjih, kjer 
za to obstajajo ugotovljeni potenciali. Na področju gozdarstva to pomeni velik obseg območij 
za pridobivanje lesnih gozdnih dobrin, kjer bi bili drugi interesi sektorja (varovalni interesi na 
območjih poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij) bistveno omejevani. Hkrati to pomeni tudi 
veliko omejitev za interese tistih dejavnosti, ki bi ta razvoj lahko ovirale (npr. infrastruktura) ali 
pa bi bile zaradi tega razvoja ovirane (npr. varstvo naravnih vrednot, vodno gospodarstvo). 
Posledice takega razvoja se lahko kažejo v manjših možnostih za intenzivno varovanje 
ekoloških in socialnih kakovosti gozda, na drugi strani pa razvoj dejavnosti, ki sicer ne ovirajo 
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lesne proizvodnje, so pa lahko v izrazitem konfliktu z varovanjem obstoječih kakovosti 
prostora. 
Varianta b: 
Intenzivni prostorski razvoj 
Varianta temelji na tržnem liberalizmu in izkoriščanju vseh naravnih virov, intenzivnem 
razvoju na vseh področjih, na migracijah iz Evrope v Slovenijo in koncentraciji kapitala, 
intenziviranju pridelave v kmetijstvu in gozdarstvu, in močno razvitem infrastrukturnem 
omrežju. Razlik med mesti in podeželjem ni, prevladuje urbana krajina in intenzivna kulturna 
krajina, nastajajo nove krajine, prisotno je zaraščanje, velika izraba rečnega potenciala tudi v 
prometne namene, povečan promet preko države, večanje obremenjevanja okolja. 

Slika 4 (k poglavju 11.5.3): Slovenija kot 
dežela intenzivnega razvoja (Vir: dr. Andrej 
Pogačnik, Katedra za prostorsko planiranje, 
FGG) 

Na področju poselitvenega/urbanega razvoja se razvoj poselitve omeji ob razvojni osi Z-V 
predvsem v obalnem somestju, Ljubljani in Mariboru. Pride do razvoja močnih tehnološko - 
informacijskih centrov v Ljubljani, Mariboru in Kopru (npr. 'teleporti'). Povečana je dnevna 
migracija in koncentracija razpršene gradnje v prometnih koridorjih, kjer prihaja do razvoja 
proizvodno trgovskih con na novih nepozidanih površinah. Trije razvojni poli pomenijo 
zaprtost v gravitacijska območja posameznih mest, večanje regionalnosti, slabo dostopnost 
do storitev v obrobnih območjih, koncentracijo poselitvenih pritiskov, slabo povezanost med 
posameznimi območji, zgoščevanje ob osi JZ - SV, obsežno dnevno migracijo, 
suburbanizacijo ob prometni osi, slabšo navezanost na os SZ - JV, povečevanje regionalnih 
razlik in nepovezanost med regijami, praznjenje obrobja, pojemanje razvoja 
premosorazmerno z oddeljevanjem od osi, krepitev razvojne diagonale, ki razpolavlja 
Slovenijo (Slika 6). 

Slika 5 (k poglavju 11.5.3): Regionalna 
tripartitnost (Vir: Urad RS za prostorsko 
planiranje) 
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Slika 6 (k poglavju 11.5.3): Gospodarsko tehnološki scenarij (Vir: Globalna vizija prostorskega razvoja 
Slovenije, UIRS) 

Na področju razvoia infrastrukture so posegi, omejeni na naložbe za avtoceste, hitre 
železnice in telekomunikacije. Razvoj javnega prometa je osredotočen na razvojno os Z - V. 
Le-ta je tudi izhodišče za razvoj prometnih terminalov v Ljubljani, Mariboru in Kopru. 
Vzpostavljen je prometni križ 'hitre'/izboljšane železnice: S - J: Jesenice - Ljubljana - Novo 
mesto - Zagreb; Z - V: Trst - Ljubljana - Maribor (zveza Budimpešta). 

Na področju varovanja in razvoia okolia/kraiine prihaja do opuščanja kmetijske pridelave in 
spremembe v krajini (zaraščanje, pozidava) na pretežnem delu površin. Posodabljanje 
kmetijske pridelave poteka brez upoštevanja krajinskih in ekoloških izhodišč. Uvaja se 
»industrijski« tip kmetijstva (monokulture, plantažni nasadi). Povečujejo se razvojni pritiski 
(tuji kapital) na krajinsko najvrednejše predele in pozidava obale (Luka, turizem). Nastajajo 
obsežni degradirani prostori na območjih tradicionalne industrije. Izkoriščanje naravnih 
(predvsem vodnih in mineralnih) virov je prekomerno in nenadzorovano. 

Varianta zagotavlja velike razvojne možnosti in le minimalno stopnjo varstva naravnih in 
kulturnih vrednot in sicer predvsem v okviru rezervatnega varstva majhnega števila 
prostorsko zelo omejenih območij, tako da je obseg območij prednostnega varstva 
minimalen. Območja prednostnega razvoja so v tem primeru po obsegu največja, manjši del 
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ozemlja države pokrivajo območja, kjer je treba razvoj načrtovati ob upoštevanju zahtev 
varstva naravnih in kulturnih vrednot. Raba naravnih virov je opredeljena z medsebojnim 
usklajevanjem različnih sektorjev, ki temelji na ugotavljanju ustreznosti prostora za 
posamezne rabe in zagotavlja racionalno rabo prostora ob le minimalni stopnji ohranjanja 
obsega in kakovosti naravnih virov. Varianta ne zagotavlja zadostne stopnje obnovljivosti 
naravnih virov, hkrati pa predpostavlja varstvo naravnih in kulturnih vrednosti samo na delu 
državnega ozemlja, kar lahko vodi k pojavom razvrednotenj v preostalih, razvojnim 
dejavnostim namenjenih območjih. 

Varovalni vidik planiranja je uveljavljen samo v strogo varovanih naravnih območjih in v 
bližini večjih naselij. Razvoj dejavnosti na istem prostoru pomeni, da predstavljajo vsa 
obstoječa in predvidena območja rab za posamezne dejavnosti prednostna na vseh 
lokacijah, ki ne sovpadajo z naravno najbolj ohranjenimi območji oz. z območji največje 
ranljivosti prostora in z območji v bližini večjih poselitvenih območij. Tako se npr. v 
raziskovalnih območjih mineralnih surovin zadržuje razvoj tistih dejavnosti, ki bi ovirale 
eventualno rabo mineralne surovine v prihodnosti (npr. urbanizacijo), v obstoječih območjih 
pa tiste dejavnosti, ki bi ovirale razvoj in predvidene širitve nadaljnje rabe oziroma tudi tiste, 
katerih razvoj bi bil oviran zaradi velikih okoljskih vplivov rabe na prostor (npr. zaradi 
sprememb površine ozemlja ali zaradi sprememb stanja drugih naravnih virov in okoljskih 
kakovosti). 

Na področju regionalnega razvoia ustanovi država regionalne razvojne agencije (tehnične 
regije) zaradi spodbujanja tehnološke modernizacije in prestrukturiranje proizvodnje. V 
kriznih regijah (npr. Maribor, Zasavje) potekajo občasne intervencije države. 

Na področju varstva okolja pomeni varianta minimalno upoštevanje (oziroma v posameznih 
področjih neupoštevanje) okoljskih omejitev tržno ozko zasnovanega gospodarskega in 
socialnega razvoja. 

Tudi na področju razvoia posameznih sektorjev je razvoj je le delno omejevan, nekateri 
sektorji so podrejeni oziroma usmerjeni v delno varstvo (kmetijstvo, gozdarstvo, rabo 
naravnih virov). Varstvo narave je omejeno. Poudarjen je razvojni interes sektorja, tako da so 
iz sektorskih načrtov neposredno povzeta obstoječa in potencialna območja izkoriščanja, 
varovalni interes pa je poudarjen le v strogo varovanih območjih. Potencialna razvojna 
območja predstavljajo vse lokacije, kjer sektor planira v naslednjem planskem obdobju 
nadaljnjo rabo. Samo v strogo varovanih območjih in v bližini mest in večjih naselij se na 

poročevalec, št. 8/1 106 4. februar 2004 

Slika 7 (k poglavju 11.5.3): Slovenija - 
Evropski Singapur (Vir: Urad RS za 
prostorsko planiranje) 



osnovi varstvenih izhodišč uveljavi opuščanje in sanacija obstoječih območij rabe v oblikah, 
primernih konkretnemu območju. 

Varianta c: 
Aktivno varstvo prostorskih vrednot 
Intenzivno varstvena varianta se nanaša na Slovenijo kot ekološki rezervat. Varianta pomeni 
najvišjo stopnjo varstva in ob tem še zadovoljive razvojne možnosti. Z njim naj bi se 
uveljavilo normativno varstvo naravnih in kulturnih vrednot skoraj polovico prostora, kar hkrati 
pomeni, da naj bi bile na teh območjih razvojne dejavnosti omejen ali celo izključene. 
Območja prednostnega varstva so po obsegu zelo velika, precejšen del ozemlja države 
pokrivajo tudi območja, kjer je treba razvoj načrtovati ob upoštevanju zahtev varstva naravnih 
•n kulturnih vrednot. Najmanjša so območja prednostnega razvoja, v katerih ima varstvo le 
manjši pomen. Tako radikalen varstveni pristop presega mednarodne zahteve na tem 
področju in vsekakor pogojuje zelo enostranski prostorski in gospodarski razvoj, omejen z 
varstvom zatečenih prostorskih vrednot in z zahtevami za sanacijo obstoječih razvrednotenj. 
Razvijalo naj bi se npr. kmetijstvo z uporabo tradicionalnih tehnologij obdelovanja zemljišč; 
gozdarstvo kot gospodarska dejavnost le na majhnem delu gozdnih površin, ki nimajo večjih 
ekoloških vrednosti; vodnogospodarski ukrepi le na že razvrednotenih vodotokih in sicer v 
smeri sonaravnega urejanja vodnega in obvodnega prostora; pridobivanje mineralnih surovin 
samo v okviru sanacij obstoječih kopov; poselitev le v okviru strnjene gradnje na 
neposrednem obrobju večjih naselij ob upoštevanju lokalne tipologije gradnje in podobno. 

V prostor se ne posega z večjimi posegi, intenzivno kmetijstvo se ohranja oziroma izvaja na 
območjih, ki niso ranljiva, prevladuje ekstenzivno kmetijstvo predvsem na območjih, kjer je 
možno onesnaževanje podtalnic, intenzivnejše ohranjanje in vzdrževanje kulture krajine, 
razvoj ekološkega turizma, zaraščanje območij manj kakovostnih krajin. Večji delež površin 
Pokrivajo naravni parki, varstvo okolja postane najpomembnejše področje ravnanja s 
Prostorom, infrastruktura je namenjena zadovoljevanju lastnih potreb, poselitev se razvija 
znotraj sedanjih meja, koncentracija poselitve v večjih regionalnih središčih, sanacija 
degradiranih območij. t 

Ma področju varstva okolia uveljavlja varianta varstveni vidik, kar pomeni, da je raba 
Podrejena varstvenim izhodiščem oziroma usklajujejo z ostalimi dejavnostmi in ne 
Predstavljajo prednostne dejavnosti. Varianta temelji na maksimalnem ohranjanju in 
varovanju (po)krajinske in biotske raznovrstnosti. Sanacija in neodpiranje se tako poleg 
strogo varovanih območij uveljavi tudi na vseh območjih velike ranljivosti, ki sicer niso 

Slika 8 (k poglavju 11.5.3): Slovenija kot 
ekološki rezervat (Vir: dr. Andrej 
Pogačnik, Katedra za prostorsko 
planiranje, FGG) 
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normativno varovana, zadržan razvoj pa je uveljavljen na vseh ostalih območjih majhne 
ranljivosti, ki niso opredeljena kot najbolj perspektivna. 

Varovalni interesi imajo tudi na sektorskem področju prednost pred razvojem. Tako ima npr. 
varovanje vodnega in obvodnega prostora ima prednost pred razvojem. Taka usmeritev 
pomeni varovanje čim večjega obsega vodnega in obvodnega prostora in posledično ostro 
omejevanje drugih rab v tem prostoru. Razvoj se lahko uveljavlja le na območjih, ki so za to 
najmanj ranljiva (soočanje s splošno ranljivostjo prostora), hkrati pa izkazujejo stanje ali 
potencial za največjo ekonomsko učinkovitost. Na področju gozdarstva pomeni varianta bolj 
ali manj intenzivno varovanje vseh območij gozdov, razen tistih, ki izkazujejo izjemen 
lesnoproizvodni potencial in ki so obenem tudi najmanj ranljiva za gospodarsko izkoriščanje, 
(npr. območja gozdov s 1. stopnjo poudarjenosti proizvodnih funkcij na območjih majhne 
ranljivosti). To pomeni, da je pretežna večina območij gozda podrejena bolj ali manj 
strogemu varstvu, kar bi se odražalo v večjem obsegu strogo varovanih območij gozdov (z 
velikim obsegom normativnega zavarovanja) in v manjšem območij gozdov z zadržanim 
razvojem, kjer naj bi bilo predpisano obvezno usklajevanje z drugimi dejavnostmi. Območja 
razvrednotenih in poškodovanih gozdov bi ostala izven razvoja oz. varstva in bi bila 
obravnavana problemsko, kot posebna območja. Varianta temelji na strogem varovanju 
naravnih in ustvarjenih vrednot. Njen namen je zavarovati čim več gozdnih območij pred 
morebitnimi vplivi gozdnogospodarskega oziroma lesnoproizvodne rabe in pomeni izrazito 
omejevanje razvoja, tako sektorskega kot drugih dejavnosti. 

Vsa sektorska potencialna območja so soočena z varstvenimi merili. Načrtovanje rabe 
poteka samo v tistih območjih, ki predstavljajo najmanjši možni vpliv na okolje in so obenem 
najbolj perspektivna. Načrtovanje rabe poteka samo na območjih, ki predstavljajo najmanjši 
možni vpliv na prostor in okolje in so obenem območja največjih razvojnih potencialov za 
posamezne dejavnosti določena na podlagi dveh meril: ranljivosti prostora in perspektivnosti 
območja rabe. 
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» 
Varianta d: 
Vzdržni prostorski razvoj 
Varianta vzdržnega razvoja temelji na vzdržnem razvoju kot izhodišču in cilju prostorskega 
razvoja. 

R*g<on»Ini ratvoj 

III|| *«>*• 

Ratvoj inFrattruktur* Varovanj* in rtlttOj 
okoijulkngJnt 

M*««« 

Legenda: 
Urbani rasvoj 

Slika 10 (k poglavju 11.5.3): Optimalni/želen scenarij (Vir: Globalna vizija prostorskega razvoja 
Slovenije, UIRS) 

Na področju poselitvenega/urbanega razvoja prihaja do zgoščevanja urbanizacije ob dveh 
Primarnih nacionalnih razvojnih oseh: (Z-V) Primorska konurbacija - Ljubljana - Maribor in 
(S - J) Kranj - Ljubljana - Novo mesto ter centrov ob regionalni razvojni osi. S postopno 
krepitvijo procesov reurbanizacije, predvsem v regionalnih središčih se upočasni proces 
suburbanizacije. Vzpostavi se dejavna zemljišča politika v regionalnih središčih, razvojnih 
centrih in pomembnejših središčih turističnega pomena. Urbani razvoj je zasnovan na 
'znanju', enoten info-urbani prostor visoko razvite informacijske družbe in razvoju 
'nformatiranja v urbanem okolju, ki povezuje gospodarske, družbene in kulturne akterje. 
Razvoj poselitve je podprt z učinkovitim urbanističnim planiranjem ter oblikovanjem in 
upravljanjem urbanega prostora (vključno z bogato kulturno ponudbo). Urbano okolje je 
kakovostno dobro dostopno, varno, estetsko in z razpoznavno podobo, regionalno povezano. 
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Razvoj velikih, srednjih in malih mest je v skladu z razvojem podeželja, z racionalno 
razporeditvijo dejavnosti, delovnih mest in prebivalcev ter upoštevanjem značilnosti 
poselitvenega vzorca in upoštevanjem identitete na državni, regionalni in lokalni ravni. 
Prihaja do izboljšanja stanja okolja in enakomerne porazdelitve obremenitev okolja. Povečuje 
se medmestna povezanost, enakomerna razporejenost infrastrukture, premišljeno poseganje 
v prostor, trajno uravnotežen razvoj urbanega in podeželskega prostora, boljše prometne 
povezave po državi, boljša ponudba dejavnosti in delovnih mest po državi, vzpodbujanje 
lokalne iniciative, krepitev obmejnih območij, varovanje kulturne identitete, manjšanje 
okoljskih obremenitev v središčih, večja prepoznavnost prostora in identitete z njim, 
omejevanje rasti večjih središč, večja dinamika v prostoru, stabilna zgradba zaradi lokalnih 
središč med večjimi središči, možnost doseganja optimalnih razmerij med urbanim prostorom 
in krajino, med mestom in podeželjem. 

Slika 11 (k poglavju 11.5.3): Strukturni 
policentrizem (Vir: Urad RS za 
prostorsko planiranje) 

Na področju razvoja infrastrukture pride do nadgradnje in maksimiranja izkoristka obstoječih 
informacijskih omrežij ter uvajanje novih oblik (npr. brezžični internet za informatizacijsko 
težko dostopna in slabo poseljena območja). Povečan je pomen železnic v medmestnem in 
obmestnem JP. JP v mestih in druge alternativne oblike mobilnosti (npr. nemotorizirana 
prometna sredstva, javni avtomobili) se povečujejo. Vzpostavljene so medregionalne (tudi 
mednarodne) povezave med regijami/ mesti izven prometnega »križa« in razvoj logističnih 
centrov, predvsem koprskega pristanišča v povezavi s severnojadranskimi pristanišči (kot 
konkurenca severnomorskih) ter postavitev prometnih terminalov: Ljubljana, Koper, Maribor 
in Nova Gorica. Vzpostavljen je sistem prometnega križa »hitre«/izboljšane železnice: S - J: 
Jesenice-Lesce-Kranj-Brnik-Ljubljana-Novo mesto; Z-V: Nova Gorica-Postojna (zveza 
Koper)-Ljubljana-Celje-Maribor (zveza Gradec)-Murska Sobota (zveza Budimpešta). 
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Slika 12 (k poglavju 11.5.3): Koncept prometnega sistema (Vir: Globalna vizija prostorskega razvoja 
Slovenije, UIRS) 

Na področju varovanja in razvoja okolia/kraiine se aktivirajo lokalni razvojni dejavniki in 
ohranja regionalna kulturna identiteta. Z uvajanjem novih funkcij ohranja poseljenost in 
zmanjševanja pritiska na naravno zaledje mest se obuja interes za podeželje (dislocirane 
oblike dela, potrebe po rekreaciji, zahteve po višji bivanjski kakovosti). Zavarovano je 30% 
ozemlja Slovenije z različnimi oblikami varstvenih režimov. Ohranjeni so najvrednejši 
krajinski vzorci z uvajanjem alternativnih oblik pridelave in posodabljanjem pridelovalnega 
prostora ob upoštevanju tudi ekoloških in kulturnih motivacij. Naložbe v komunalno 
infrastrukturo in čiste tehnologije, ki omogočajo izboljšanje stanja onesnaženosti okolja. 

Varianta zagotavlja vzdržno rabo (gospodarsko učinkovita, ekološko sprejemljiva in 
oblikovno skladna) vseh sestavin in potencialov prostora v skladu z njegovimi značilnostmi. 
Varianta pomeni ohranjanje vitalnega podeželja in kmetijske krajine oziroma intenzivno 
kmetijsko rabo le na najkakovostnejših zemljiščih. Prevladuje ekstenzivno kmetijstvo z 
regionalno značilnimi pridelki, diverzifikacija podeželje in sožitje med mestom in podeželjem. 
Krepijo se regionalna središča in manjša podeželska naselja, obseg gozdov ostane enak, 
ohranjanje in vzpostavljanje biološke in krajinske raznovrstnosti, največja območja degradacij 
se sanirajo, vzdržen razvoj in varstvo na celotnem območju države, zavarovanje 
najvrednejše naravne in kulturne krajine, vzpostavljanje omrežja povezav med območji 
naravne in kulturne dediščine, izjemna raznovrstnost in pestrost prostora, lokalna identiteta, 
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bogastvo kultur kot geografski potencial za turizem, bivalno prijazno in zdravo okolje, 
dodatne povezave med regionalnimi centri in podeželskimi naselji, zavarovanje pitne vode. 

Slika 13 (k poglavju 11.5.3): Uravnotežen 
vzdržni razvoj (Vir: dr. Andrej Pogačnik, 
Katedra za prostorsko planiranje, FGG) 

Varianta temelji na usklajenosti razmerja med razvojnimi in varovalnimi interesi in hkrati 
zagotavlja največ možnosti za usklajevanje interesov v postopkih načrtovanja. Varianta je 
najprimernejša za doseganje optimalne stopnje razvoja in varstva, tako z vidika sektorjev. 

Varianta omogoča vzpostavitev skladnejših razmerij med razvojnimi in varstvenimi interesi. 
Ponuja največje možnosti za vzpostavitev racionalne rabe prostora, ki bo lahko omogočila 
gospodarsko učinkovito krajino in hkrati ohranila najvrednejša naravna območja in kulturno 
krajino kot nosilko kulturnih vrednot v slovenskem prostoru. Uresničitev variante zahteva 
najvišjo stopnjo usklajevanja med razvojnimi sektorji, ki bi jim bilo treba opredeliti možnosti 
za prostorski razvoj z določitvijo ustreznosti prostora za določene dejavnosti. Območja 
prednostnega razvoja so razmeroma majhna, precejšen del ozemlja države pa pokrivajo 
območja, kjer je treba razvoj načrtovati ob upoštevanju zahtev varstva naravnih in kulturnih 
vrednot. Na ta način naj bi zagotoviti racionalno rabo prostora in s tem kar najboljše varstvo 
naravnih virov. Medtem ko naj bi varstvo največjih naravnih in kulturnih vrednot zagotavljalo 
z rezervatnim varstvom v okviru majhnega dela ozemlja in v precejšnjem delu s poudarjenimi 
varstvenimi cilji, naj bi varstvo naravnih in kulturnih vrednot v preostalem prostoru zagotavljali 
z vključevanjem varstvenih interesov v postopke načrtovanja posegov v prostor na planski in 
izvedbeni ravni. 

Normativno varstvo in vključevanje varstvenih ciljev v postopke načrtovanja pomeni varstvo 
najvrednejših naravnih in kulturnih vrednot z normativnim varstvom, torej z razglašanjem 
zavarovanih območij, in predpostavlja varstvo preostalih naravnih in kulturnih vrednot z 
ustreznim vključevanjem varstvenih ciljev v postopke prostorskega načrtovanja. Varstveni 
režimi naj bi bili opredeljeni vnaprej za majhna in maloštevilna območja varstva naravnih 
vrednot (npr. naravni rezervati), v katerih naj se ne bi bil uveljavljale nikakršne razvojne 
dejavnosti in območja kulturnih vrednot (npr. izjemne krajine), kjer naj bi bil razvoj zelo 
omejen. Ob dejstvu, da je sistem rezervatnega varstva že uveljavljen v našem prostoru in 
predvsem tudi v tujini, se zdi ta varianta ustrezna, saj prinaša vnaprej opredeljena območja, 
ki bi se jim moral razvoj zaradi posebnih vrednosti izogniti ali pa vsaj zelo prilagoditi. Varianta 
pomeni vmesno stopnjo, ki predpostavlja rezervatno varstvo manjših prostorskih enot 
(največja stopnja omejevanja posegov v prostor), v preostalem prostoru pa uveljavljanje 
načel varstva naravnih in kulturnih vrednot ob vsakokratnem načrtovanju posegov v prostor. 
Na strokovni ravni se kot najustreznejša in najbolj verjetna izkaže opcija, ki predpostavlja 
veliko usklajevanja in že v fazi priprave plana dobro poznavanja konkretnih prostorskih 
razmer na posameznih območjih naravnih in kulturnih vrednot ter vnaprejšnje opredeljevanje 
najvrednejših območij, v katerih naj bi se uveljavilo rezervatno varstvo naravnih in kulturnih 
vrednot. 
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Tako pomeni optimalen razvoj vodnega in obvodnega prostora ohranjanje kolikor je le 
mogoče naravnega stanja vodnega in obvodnega prostora, doseganje uravnoteženosti med 
naravno ohranjenimi območji in območji, ki so v antropogeni rabi, ohranjanje in stalno 
povečevanje ekoloških, kulturnih in rekreacijskih potencialov vodnega in obvodnega 
prostora, omogočanje posodabljanja določenih delov gospodarskega vodnega in obvodnega 
prostora ter saniranje obstoječih in preprečevanje novih razvrednotenj v vodnem in 
obvodnem prostoru. 

Na področju regionalnega razvoja pride do oblikovanja regij/pokrajin z davčno avtonomijo, 
soliden partner za medregionalno sodelovanje na evropski ravni. Regionalne razlike se 
zmanjšujejo tudi zaradi spodbujanja medregionalnega in prekomejnega sodelovanja z 
regijami sosednjih držav. Opušča se historične regije, ki nimajo več življenjskih možnosti 
(posledica razvojne inercije še od zgodnjega srednjega veka). Razvijajo se lokalna in 
regionalna informacijska omrežja, ki spodbujajo razvoj virtualne lokalne demokracije. 
Spodbujajo se različne oblike teledela, predvsem v ruralnih območjih depopulacije (npr. 
Pomurske, Posavske, Kraško-obalne regije) ter razvoj inovacijsko - informacijskih 
inkubatorjev v regionalnih središčih kot gonilne sile gospodarskega razvoja. 

Nakazana varianta vzdržnega razvoja je brez dvoma temeljnega pomena za spodbujanje 
pestrega, kakovostnega in polnega življenja v vsakem kraju in v vsaki regiji. Slovenija ima 
ugodne prostorske razvojne možnosti za ustvarjanje take prostorske strukture, ki omogoča 
smotrno prostorsko razporeditev poselitvenih območij (stanovanj), delovnih mest in 
infrastrukture, in sicer v takem prostorskem vzorcu, ki bo kar v največji možni meri varoval 
odprti prostor. Prostorski razvoj usmerjan v razvojna območja, ki tvorijo privlačne urbane 
skupnosti različnih velikosti, in ki so ustrezno prostorsko razmeščene zagotavljajo zadosti 
prostora v vseh regijah za kakršne koli nadaljnje potrebe in razvoj, in to ob dejstvu, da ostaja 
večji del prostora odprt prostor. Slovenija želi ohranjati odprti prostor kot integralni del 
pokrajine (prostorske strukture) 

Varianta vzdržnega razvoja daje Sloveniji dovolj možnosti za to, da nobena njena pokrajina, 
kraj, in naselje ni navadna, nezanimiva. Vsak lahko s svojimi lastnimi potenciali, v 
medsebojni povezanosti in soodvisnosti z drugimi prispeva k temeljnim razvojnim pogojem, 
saj lahko številne raznolike in raznovrstne pokrajine razvijajo svojo polno moč skozi različne 
prostorske oblike, funkcije in strukture, ki pa se morajo razvijati v prostorski vzajemni 
soodvisnosti, s povezovanjem in dopolnjevanjem. Ravno te omenjene prostorske značilnosti 
dajejo veliko možnosti, da so različne oblike, funkcije in strukture v določenih prostorskih 
razmerjih, da so skupaj, druga ob drugi v urbani in podeželski pokrajini, in sicer z možnostjo 
sobivanja različnosti, in ne nazadnje tudi nasprotij. 

Na področju varstva okolja pomeni varianta optimalno sonaravno zasnovan prostorski razvoj, 
ki temelji na skrbnem upoštevanju ekološkega ravnovesja in vrednot dediščine, hkrati z 
okolju in njegovim samočistilnim in regeneracijskim zmogljivostim (omejitve okolja) 
Prilagojenim poselitvenim, ekonomskih in tehnološkim razvoju. Vsebine varstva okolja 
vključijo z vidika optimalnega sonaravno zasnovanega prostorskega načrtovanja poselitve, 
infrastrukture in pokrajinske rabe. Temeljna okoljska zahteva vzdržnega sonaravnega 
prostorskega razvoja je zmogljivostim (prostorskim, regeneracijskim in nevtralizacijskim) 
okolja in naravnim virom (količini, kakovosti) trajno prilagojena prostorska razmestitev in s 
tem okoljskih pritiskov naselij, infrastrukture in pokrajinske rabe. Bolj uravnotežena, 
enakomernejša razporeditev okoljskih pritiskov in njihovo zmanjšanje glede na zmogljivosti 
okolja in prostora je temeljni okoljevarstveni cilj. Sistematično spremljanje in vrednotenje 
prostorsko pomembnih okoljskih problemov, okoljskih pritiskov in razvrščanje okoljskih 
Problemov glede vplivov na bivalno okolje, rabo naravnih virov in funkcioniranje ekosistemov 
so temelji za zasnovo reševanja prostorsko relevantnih okoljskih problemov. 
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Na področju sektorjev gre za selektiven razvoj, brez pomembnejših rušilnih dejavnosti v 
okolju. Varstvo ima večjo težo, razvojne težnje so usmerjene, nekatere dejavnosti so 
prepovedane. Na področju razvoja sektorjev so razvojne in varstvene težnje usklajene tako, 
da so sektorska potencialna območja rabe razvrščena glede na potrebe z državnega in 
regionalnega vidika. Načrtovanje rabe poteka samo v najbolj perspektivnih območjih, v 
ostalih pa so uveljavljena varstvena izhodišča s sanacijo in zadrževanjem odpiranja novih 
razvojnih območij v strogo varovanih območjih in z usklajevanjem različnih rab v ostalih, 
manj ranljivih območjih. 
Območja z visoko stopnjo naravne ohranjenosti so prepuščena naravnim procesom, 
ohranjanju biotske raznovrstnosti, oblikovanju omrežja zavarovanih območij. V območjih 
visoke stopnje kulturne ohranjenosti je razvoj, vzdrževanje in obnavljanje obstoječe ali nove 
rabe takšno, da bo ohranjena vodno in obvodna krajino in omogočen razvoj nove krajine. 

Znotraj spreminjanja omenjenih strukturnih razmerij in pogojev poskuša Slovenija z aktivno 
participacijo skupnosti, ki je organizirana na različnih prostorskih ravneh in področjih 
dejavnosti prispevati k harmonizaciji, spoštovanju, samonadzoru in zmernosti na področju 
prostorskega razvoja. To pa pomeni pozorno poslušati ljudi, vključevati manj organizirane 
skupine, izobraziti prebivalce o tem, kako se vključevati, priskrbeti informacije, zagotavljati, 
da bodo ljudje prišli do teh informacij, razvijati znanja za delo z ljudmi in skupinami v 
konfliktnih primerih, poudarjati potrebo po participaciji, ublažiti zunanje pritiske itd. 

5.4 Prostorske razvojne možnosti Slovenije - sklepna spoznanja 

Analiza prostorskih razvojnih možnosti kaže, da ima Slovenija ugodne prostorske razvojne 
možnosti v njenem geostrateškem položaju in izjemno pestri pokrajinski raznolikosti in 
raznovrstnosti, ki se kaže med drugim tudi v stikanju in prepletanju evropskih naravnih, 
kulturnih in gospodarskih enot. Nadalje v prepletanju različnih funkcij ter urbanih in 
podeželskih struktur znotraj in med omenjenimi enotami, ter nenazadnje v prostorski in 
funkcionalni členitvi v manjše razmeroma zaključene prostorske enote. To pa pomeni že v 
načelu, da mora Slovenija pri prostorskih razvojnih možnostih upoštevati regionalni in 
okoljski vidik. 

V Sloveniji želimo s prostorskim razvojem na svojem ozemlju, na podlagi načel vzdržnega 
razvoja (s spoštovanjem, samonadzorom, zmernostjo in harmonizacijo razvoja) prispevati k 
pestremu, kakovostnejšemu in polnemu življenju prebivalcev ter h kakovosti fizičnega okolja 
v vsakem kraju in regiji. S tem želi Slovenija ustvarjati primerne prostorske razmere in pogoje 
za posameznika, skupnosti in dejavnosti zaradi uresničevanja različnih razvojnih možnosti. 
Na tej podlagi se želi Slovenija tudi aktivneje vključevati v mednarodne, meddržavne in 
medregionalne razvojne procese tako na ravni meddržavnega kot na ravni medregionalnega 
sodelovanja. 

V Sloveniji si prizadevamo ustvarjati tako prostorsko strukturo, ki bo kar v največji meri 
prispevala k prostorski, okoljski in funkcionalni raznolikosti, medsebojni povezanosti, 
vzajemni soodvisnosti in dopolnjevanju vseh območij v Sloveniji ter k skladnejšemu 
regionalnemu razvoju. S prostorskim razvojem želimo v Sloveniji doseči medsebojno 
sodelovanje mest, urbanih območij in podeželja (odprtega prostora) ob istočasnem varovanju 
narave, naravnih virov in ustvarjenih vrednot prostora. S smotrno in učinkovito rabo prostora 
in prostorskih potencialov želimo v Sloveniji dosegati dolgoročno racionalnejšo rabo 
prostorskih potencialov, varčno rabo zemljišč in sredstev vloženih v zemljišča ter energetsko 
varčnost prostorskih rešitev. V Sloveniji želimo preprečevati povečevanje dnevne migracije, 
prometnih obremenitev, višjih stroškov oskrbe in storitev, stratifikacije prebivalstva ter 
brezobličnih poselitvenih območij, želimo obvladovati prostorsko širjenje razvoja oziroma 
imeti blag nadzor nad novim razvojem s čim manjšim »odpiranjem« novih zemljišč za razvoj 
in hkrati omogočanjem intenzivnejšega razvoja znotraj obstoječih površin. V nepotratni rabi 
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površin vidi Slovenija tudi možnosti za zagotavljanje enega izmed pomembnih elementov 
trajno uravnoteženega prostorskega razvoja in možnosti za učinkovito ter dolgoročno 
racionalno rabo prostora. > 

S tega vidika je vzdržna varianta prostorskega razvoja verjetno najbolj stvarna in smotrna, 
saj pomeni vzdržen razvoj, enakomerno napajanje prostora in nadgradnjo policentričnega 
razvoja, ki ohranja identitete mest, vasi, krajinskih celot in drobnih prostorskih struktur ter 
drobno mrežno strukturo naselij, komunikacij in rabe tal. Pomeni vzdržno poseganje v 
Prostor, smotrno in vzdržno rabo naravnih virov ter smotrno adaptacijo naravnega okolja, 
daje prednost kmetijstvu v območjih z najugodnejšimi naravnimi pogoji, spodbuja ekosocialni 
model kmetijstva v slabših naravnih razmerah v goratih in obmejnih predelih, omogoča 
sočasno načrtovanje kmetijstva s turizmom in rekreacijo, smiselno dopolnjuje kmetijstvo z 
gozdarstvom, kompenzira velike sisteme urbane krajine z velikimi strnjenimi kompleksi 
naravne krajine, povezuje in dopolnjuje območja varstva okolja z ustreznimi prostori 
varovanega prostora sosednjih držav, varuje vire pitne vode, zmanjšuje energetske 
soodvisnosti s spodbujanjem rabe obnovljivih virov, varuje skromna rudna bogastva, 
omogoča optimalno dostopnost do vseh delov ozemlja, krepi lokalno in državno raven 
oskrbe, spodbuja razvoj metropolitanskih območij, omogoča optimalno rabo družbene 
infrastrukture, decentralizacijo industrijske proizvodnje, zmanjšuje stanovanjske potrebe ter 
omogoča optimalen razvoj turizma na lokalni ravni. Na tej podlagi tudi povezuje Slovenijo s 
prostorsko organizacijo držav EU, sosednjih regij in dežel, vzpodbuja regionalni razvoj ter 
spodbuja sodelovanje in samoupravo ljudi na lokalni ravni. 
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6 ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE S PRIORITETAMI IN 
USMERITVAMI ZA DOSEGO CILJEV PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 

6.1 Enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor 

Za EU predstavlja Slovenija danes na področju razvoja prometnega sektorja (in znotraj njega 
prometne infrastrukture) predvsem prehodno območje, ki naj bi z ustrezno razvito prometno 
infrastrukturo (avtoceste, posodobljena železnica in hitra železnica) ustvarilo primerne fizične 
pogoje za povezovanje EU z Grčijo kot polnopravno članico EU ter z ostalimi pomembnejšimi 
tujimi urbanimi središči v vzhodni in jugovzhodni Evropi. Obstaja nevarnost, da v primeru 
upočasnjenega izboljševanja pretočnosti in učinkovitosti prometne infrastrukture Slovenijo 
obvozijo prometni koridorji sosednjih držav. Dejstvo je, da EU in Slovenija skoraj povsem 
različno zaznavata in uporabljata V. in X. vseevropski prometni koridor v njunem poteku 
preko ozemlja Slovenije. Iz vsega povedanega sledi, da je potrebno ob vzdrževanju 
kakovostne prometne prehodnosti krepiti predvsem prometno središčnost Slovenije ter 
infrastrukturno poudarjati tiste prometne smeri, ki so dolgoročno (gospodarsko in prometno) 
najbolj obetavne. Pri tem pa ne gre samo za prometne navezave ampak na ustrezno 
navezovanje tudi na druge infrastrukturne mednarodne koridorje, predvsem s področja 
energetike. 

Obmejna območja in v njih potekajoči čezmejni odnosi imajo velik pomen ne samo na 
področju družbene in ekonomske integracije na meddržavni in medregionalni ravni ampak 
tudi pri ohranjanju kulturnih značilnosti in utrjevanju medetničnega sožitja in povezovanja. Ta 
element obmejnih območij je še posebno zastopan tam, kjer so prisotne nacionalne 
manjšine, obmejna območja s takimi značilnostmi pa so na evropskem kontinentu bolj pravilo 
kot izjema. Zaradi tega srečujemo izrazitejšo predispozicijo po večji čezmejni integraciji v 
vseh tistih slovenskih obmejnih območjih, kjer žive vsaj na eni strani mejne črte pripadniki 
avtohtonih manjšin ali priseljenih skupnosti iz sosednjih območij. 

Na primeru Slovenije so dosedanje raziskave pokazale, da prihaja ob kombinaciji 
mednarodnih dejavnikov, kot so porast gospodarskih izmenjav, turističnih tokov in 
tranzitnega prometa, ter regionalnih dejavnikov, ki se prvenstveno navezujejo na pretok ljudi, 
blaga in komunikacij v okviru obmejnih območij, do celovitejšega razvoja ne le posameznih 
prometnih koridorjev ali obmejnih središč, ampak tudi širšega obmejnega prostora. Na ta 
način so se različna obmejna območja vzdolž slovenskih meja že razvila v prave obmejne 
regije, čeprav za razliko od drugih evroregij slednje ne temeljijo na institucionalnih, temveč 
bolj na spontanih oblikah čezmejne povezanosti, ki zavzemajo tudi manjši teritorialni obseg. 
Zanje je zato značilen precejšen vpliv lokalnih dejavnikov, ki izvirajo bolj iz skupne teritorialne 
zavezanosti, kakor pa od trenutnih mednarodno-političnih in gospodarskih zahtev. 

Za sosednje države predstavlja Slovenija na področju razvoja prometnega sektorja (in 
prometne infrastrukture) prehodno ter ciljno območje, ki naj bi z ustrezno razvito prometno 
infrastrukturo (avtoceste, posodobljena železnica in hitra železnica) ustvarilo primerne fizične 
pogoje za njihovo medsebojno povezovanje ter za boljšo navezavo na slovenski proizvodni 
in potrošniški potencial. Za sosednja urbana središča ter regije predstavlja Slovenija 
predvsem ciljno območje za širitev gravitacijskega vpliva. Od večjih slovenskih urbanih 
središč, ki bodo občutila negativni gravitacijski vpliv sosednjih tujih centrov, je potrebno 
omeniti predvsem Maribor, Koper in Novo Gorico. Zato se v Sloveniji eksplicitno opredeli 
nekaj najpomembnejših urbanih razvojnih središč in prometnih vozlišč. Ta lahko v čim večji 
meri zajamejo za Slovenijo "sredobežne" prometne in gospodarske tokove sosednjih ter bolj 
oddaljenih držav in ustvarijo pogoje za realizacijo na prometni infrastrukturi in storitvah 
temelječe višje dodane vrednosti. Na ta način lahko nekatera slovenska urbana razvojna 
središča s povečanjem raznovrstnosti ter učinkovitosti oplemenitijo svojo gospodarsko 
strukturo, kar lahko prispeva k višji stopnji učinkovitosti slovenskega gospodarstva kot celote. 
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6.2 Policentični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj 

Že od začetka sedemdesetih let je politika policentričnega razvoja vplivala na razvoj 
poselitve, v smislu racionalno razpršene zgoščenosti prebivalcev, dejavnosti, funkcij, 
infrastrukture v omrežju naselij. V letu 1973 je skupščina SR Slovenije sprejela stališče o 
izboru variante urbanega sistema, po kateri naj bi z večjim številom mest dosegli 
enakomernejšo rast posameznih območij v okviru policentrične zasnove razvoja. Na tej 
podlagi je bila pripravljena zasnova urbanizacije v letu 1975. 
Koncept policentričnega razvoja je bil sprejet tudi v »Dolgoročnem planu SR Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000« s katerim so bila sprejeta obvezna izhodišča za pripravo 
srednjeročnih planov občin. Kot podlaga skladnega regionalnega razvoja so bila, kot 
obvezno izhodišče, določena najpomembnejša in pomembnejša središča oskrbnih 
dejavnosti. Osem središč: Celje, Koper (v somestju z Izolo in Piranom), Kranj, Ljubljana, 
Maribor, Nova Gorica, Novo mesto in Murska Sobota je bilo opredeljenih kot 
najpomembnejših središč oskrbnih dejavnosti, sedem središč Postojna, Ruj, Velenje, in 
somestja Jesenice - Radovljica, Krško - Brežice, Slovenj Gradec - Ravne na Koroškem - 
Dravograd in Trbovlje - Hrastnik - Zagorje ob Savi kot druga pomembnejša središča. Teh 
15 mest in somestij (skupaj 21 naselij) je tvorilo policentrično zasnovan okvir urbanega 
sistema. 

Politika policentrizma, ki je bila sprejeta v smislu uravnoteženega regionalnega razvoja 
celotne države, je pomenila vsestranski razvoj večjega števila regionalno pomembnih središč 
kot nosilnega ogrodja urbanega sistema. Razumevanje delovanja omrežja naselij in politika 
poselitvenega razvoja je temeljila na teoriji centralnih krajev, ki predpostavlja, da se pri 
racionalni prostorski delitvi dela, oziroma pri ekonomskih zakonitostih tržišča v proizvodnem 
in zlasti v storitvenem sektorju, izoblikuje pravilna razporeditev centrov, v kateri so velikostne 
kategorije in število centrov v določenem zakonitem odnosu do razdalje med centri in do 
obsega gravitacijskih območij. 

V strategiji prostorskega razvoja nadaljujemo s policentričnim urbanim sistemom, vendar 
redefiniramo njegov pomen in vlogo v novih razvojnih in prostorskih okoliščinah, s tem da 
opredeljujemo omrežje središč na državni, regionalni in lokalni ravni, usmeritve za stopnjo 
njihove opremljenosti ter njihove povezave v okviru regionalnih območij in funkcijskih regij. 

Nosilni okvir urbanega sistema tvori omrežje središč nacionalnega in regionalnega pomena, 
na katerega se navezuje omrežje medobčinskih, pomembnejših lokalnih središč in lokalnih 
središč. Policentrično omrežje središč se medsebojno povezuje v različnih smereh, ki se 
prilagajajo namenu, funkciji, načinu povezanosti in razvojnim potencialom. 

Policentrično strukturo omrežja naselij se uresničuje z opredelitvijo nosilnega omrežja 
najpomembnejših razvojnih središč, ki so ali bodo, nosilci vsestranskega razvoja in 
najpomembnejša središča proizvodnih, družbenih, kulturnih in drugih dejavnosti. Omrežje se 
v funkcijski in razvojni naravnanosti medsebojno dopolnjuje s sodelovanjem na 
gospodarskem področju, z izmenjavo in dopolnjevanjem storitev, s spodbujanjem endogenih 
razvojnih in prostorskih potencialov posameznih regionalnih območij in s sodelovanjem pri 
reševanju ekološko pomembnih vprašanj. Funkcijska povezanost omrežja naselij izhaja iz 
zasnove omrežja storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti, delovnih mest ter prometnih in 
telekomunikacijskih povezav. Poseben poudarek je na koordiniranem razmeščanju 
gospodarske infrastrukture1 in gospodarskih javnih služb2, javnih služb na področju 
družbenih dejavnosti3 in drugih javnih služb4. 

' Naprave, objekti in območja (proizvodne, obrtne, gospodarske cone), ki omogočajo gospodarsko dejavnost določene 
skupnosti. 
2 Energetika, promet in zveze, komunala. 
3 Vzgoja in izobraževanje, razvoj in raziskovanje, kultura, zdravstvo, socialno varstvo. 
" Uprava, policija, gasilci. 
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Karta 1 (k poglavju 11.6.2): 
Gravitacijske enote 
decentralizirane zgostitve 
poselitve (Vir: Zvezek 
2020, Stanovanja, 
kvaliteta bivanja in razvoj 
poselitve, Ul RS 2000, 
podlaga zvezek 2020, 
Omrežje naselij in 
poselitveni razvoj, IG) 

Središča nacionalnega pomena imajo najmanj 10.000 prebivalcev in potenciale za razvoj 
najbolj razvitih in redkih storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti za oskrbo prebivalcev v 
svojem gravitacijskem območju. To so, z vidika funkcij in gospodarske razvitosti, 
najpomembnejša središča proizvodnih, oskrbnih, storitvenih, upravnih in drugih dejavnosti ter 
najpomembnejša prometna vozlišča. Kot središča nacionalnega pomena in državno 
pomembna prometna vozlišča se razvija Ljubljano, Maribor in somestje Koper - Izola - 
Piran. Kot središča nacionalnega pomena in regionalno pomembna prometna vozlišča se 
prioritetno razvija mesta Celje, Kranj, Mursko Soboto, Novo Gorico in Novo mesto. Kot druga 
središča nacionalnega pomena se razvija mesti Ptuj in Velenje ter somestja Brežice - Krško 
- Sevnica, Jesenice - Radovljica, Slovenj Gradec - Ravne na Koroškem - Dravograd in 
Trbovlje - Hrastnik - Zagorje ob Savi. 

Središča regionalnega pomena zagotavljajo enakovredno in uravnoteženo oskrbo 
prebivalstva in delovna mesta v gravitacijskih območjih, ki so odmaknjena, hribovita, gorska, 
obmejna ali oddaljena od glavnih prometnih koridorjev. Pomembna so predvsem v obmejnih 
in obrobnih območjih funkcijske regije, ki so oddaljena od središč nacionalnega pomena ali 
od glavnih prometnih koridorjev. Kot središča regionalnega pomena se prioritetno razvijajo 
mesta. Črnomelj, Idrija, somestje Brežice-Krško-Sevnica, somestje Jesenice-Radovljica, 
Kočevje, Postojna, Ptuj, somestje Rogaška Slatina-Šmarje pri Jelšah, Sežana, somestje 
Slovenj Gradec-Ravne-Dravograd, Tolmin, somestje Trbovlje-Hrastnik-Zagorje ob Savi in 
Velenje. 

Kot središča regionalnega pomena se prednostno razvijajo mesta in druga urbana naselja 
Ajdovščina, Črnomelj, somestje Domžale - Kamnik, Idrija, Kočevje, Postojna, Sežana, Škofja 
Loka, somestje Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina, Tolmin in Tržič v somestju z Bistrico pri 
Tržiču. 

Medobčinska in druga urbana središča (pomembnejša lokalna in lokalna središča) 
zagotavljajo enakomernejšo dostopnost do storitev in delovnih mest na lokalni ravni. 

Kot medobčinska središča se predvsem razvijajo Bovec, Cerknica, Cerkno, Gornja Radgona, 
Gornji Petrovci, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Laško, Lenart v Slovenskih goricah, Lendava, 
Ljutomer, Litija, Logatec, Metlika, Mozirje, Ormož, Radlje ob Dravi, Ribnica, Ruše, Slovenska 
Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Trebnje, Vrhnika in Žalec. 
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Tabela 1: Regionalna območja s središči (Vir: SURS, Popis 2002) 
 Središče regionalnega območja ! Regionalno območje 

vr*n > r*d PO v*|< osti SfBdi «ća 

vrstn 
ir»d po v«ik osti otom oć,a Gravitacijsko območje 

število 
prebivale 
evv 
središču 

Število 
gospodi 
njstev 

število 
stanova 
ni 

1 1 
1 
1 

Število , Število 
stanova | prebivale 
njskih • ev v 
zgradb ' regiji 

Število 
gospodinj 
stev 

Število 
stanova 
ni 

Število 
stanova 
njskih 
zgradb 

. 1 1 Ljubljane 257338 102123 109765 32378 1 404389 147621 164064 72650 
2 2 Maribora 92284 38265 41423 11738 | 227404 82805 91722 49851 
 3_ 

15 
3 Celja 37547 14831 15690 4848! 161198 56297 62889 39623 
4 Murske Sobote 12393 4728 5069 1800 120875 39330 45871 37253 

_ 12 5 Ruja 18134 6747 7259 3682 . 83339 27849 33907 26951 

8 6 
Somestja Domžale- 
Kamnik 23779 8524 9138 

I 
3207 1 80357 26218 28202 17817 

_ 10 7 Novega mesta 22368 7975 8293 3685 j 79546 26010 33347 25215 

B 8 
Somestja Koper-lzola- 
Piran 23285 9044 9761 

1 
3576 ! 78846 29034 34467 17532 

4 9 Kranja 35237 13283 13538 4702 1 74862 25635 27187 15227 

7 10 

Somestja Slovenj 
Gradec-Ravne- 
Dravoqrad 24211 8610 8907 

1 1 
3722 ! 73296 25048 26450 14913 

_ 13 11 
Somestja Brežice-Krško- 
Sevnica 18111 6428 7118 

1 
3409 i 68565 22832 28397 21984 

11 12 
Somestja Jesenice- 
Radovl|ica 19167 7205 7375 

a 
1907 , 65223 23637 27693 15024 

- 5 13 
Somestja Trbovlje- 
Zagorle-Hrastnik 28871 11463 12027 

I 
3106| 64556 23280 25995 12728 

8 14 Velenja 26468 9477 9355 2244 j 60889 20577 21932 11569 
_ 14 15 Nove Gorice 13203 5117 5353 996 j 58393 20565 22891 14262 
— 1« 18 škofje Loke 12289 4294 4507 1528 . 40649 12821 14261 8902 

25 17 
Somestja Rogaška 
Slatina-Šmarje pri Jelšah 4712 1673 1874 

I 1 
1 

980 j 31487 10099 12270 9876 
_ 17 18 Kočevja 8868 3269 3407 1280' 30515 10565 12247 7933 

22 10 Črnomlja 5799 1987 2149 1176! 26413 8543 10141 7744 
20 20 Ajdovščine 6373 2111 2280 1125! 23280 7350 8398 6429 

- 24 21 Sežane 4801 1805 1977 634 1 23224 8280 9883 7111 
-J* 3 Postojne 8513 3016 3334 944 1 20507 7158 8091 4548 

28 p Tolmina 3690 1391 1503 575| 19808 7224 9272 6969 
Idrije 5847 2320 2583 991 17030 5785 6827 4116 

_ 19 25 
Somestja Tržlč-Blstrlca 
pri Tržiču 7107 2667 2778 6731 15151 5239 5643 2769 

23 28 Ilirske Bistrice 4869 1761 1874 786! 14234 5045 5725 4033 
Slovenija 725264 280114 298337 95692 1964036 684847 777772 463029 
Deleži v središčih 36,93 40,90 38,36 20,67 

Regionalna območja - gravitacijska območja središč nacionalnega in regionalnega pomena 

Kot regionalna območja smo opredelili gravitacijska območja središč nacionalnega in 
regionalnega pomena. Prostor Slovenije je členjen na 26 regionalnih območij, od teh je 14 
gravitacijskih območij središč nacionalnega pomena. Regionalna območja so oblikovana na 
Podlagi izražene regionalne pripadnosti prebivalstva in obstoječih prostorskih povezav na 
mezoregionalni ravni. 
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Dolgoročni plan za obdobje od 1986 do 2000 leta ni opredelil vplivnih območij 
najpomembnejših in pomembnejših središč oskrbnih dejavnosti. 
»V Izhodiščih in temeljih za politiko regionalnega razvoja« iz leta 1975, je bilo določenih 6 
vplivnih območij središč zgornje stopnje oskrbe. Središča so bila Ljubljana, Maribor, Celje, 
Novo mesto, Nova Gorica in Koper. Vplivnih območij središč srednje stopnje oskrbe je bilo 
13 medobčinskih območij, ki so se medsebojno delno prekrivala. To so bila Celjsko, 
Dolenjsko, Goriško, Koroško, Ljubljansko, Mariborsko, Notranjsko, Obalno Kraško, 
Pomursko, Posavsko, Širše Gorenjsko, Zasavsko in Zgornje Gorenjsko. Ta območja so bila 
uporabljena kot podlaga za analize stanja in trendov razvoja v prostoru. 

Členitev Slovenije na 26 regionalnih območij mezoregionalne ravni pomeni drobljenje 
regijskih potencialov, vendar jo utemeljujejo pogoji nove samoupravne urejenosti lokalnih 
skupnosti v 193 teritorialnih enotah. Policentrični koncept urbanega sistema in členitev na 
regionalna območja ustreza pokrajinski razčlenjenosti in oblikovanju gravitacijskih zaledij, ki 
izhajajo iz načel enakovredne kakovosti življenja za vse prebivalce. 

Pri njihovem oblikovanju so upoštevani ekonomski kriteriji (raven razvitosti, razmestitev 
dejavnosti, migracijski tokovi, primerjalne prednosti in značilnosti, značilnosti prebivalstva, 
infrastrukturna opremljenost, prometne povezave, dolžina poti), dosedanji razvoj poselitve 
(dolinska poselitev kateri se je prilagodil potek glavnih prometnih koridorjev, ki povezujejo 
središča nacionalnega pomena, medsebojno sodelovanje in dopolnjevanje funkcij mest in 
drugih naselij), prostorski pogoji (naravne značilnosti, ki opredeljujejo naravne prostorske 
meje med območji), zgodovinski razvoj in različna strokovna gradiva s področja politike 
regionalnega ražvoja. 

Členitev upošteva dinamične primerjalne prednosti in različnosti, ki jih imajo posamezna 
območja. Z vidika poselitvenega razvoja je regionalno območje funkcijsko in infrastrukturno 
povezano z omrežjem storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti, delovnih mest ter 
prometnimi in telekomunikacijskimi povezavami. Učinkovitost delovanja omrežja naselij 
vpliva na zmanjšanje stroškov prometnih tokov med centralnimi naselji in racionalnost 
organizacije dejavnosti v prostoru, kar vpliva na zmanjševanje dolžine poti, časa, stroškov za 
vsakodnevna potovanja na delo ali do oskrbno storitvenih dejavnosti. 

Podlaga za skladni regionalni prostorski razvoj je racionalna in učinkovita organizacija 
dejavnosti v prostoru. Le ta zajema smotrno razmeščanje stanovanj, delovnih mest in 
dejavnosti v urbanih naseljih in omogočanje enakovredne dostopnost do dobrin, storitev, 
delovnih mest in znanja. Zato je pomemben povezan in uravnotežen razvoj omrežja urbanih 
naselij in izbor središč posameznih regionalnih območij, ki imajo sposobnost povezovati 
prostor. Na posameznem širšem območju vzpostavljamo s polarizacijo odnose v hierarhiji 
središč in med središči in obrobjem. 

Javno družbeno infrastrukturo (izobraževalne, raziskovalne, kulturne, zdravstvene, upravne 
službe) in gospodarsko infrastrukturo načrtno in koordinirano razmeščamo v omrežju urbanih 
naselij in izboljšujemo infrastrukturne (komunikacijske), socialno-ekonomske in ekološke 
pogoje znotraj regionalnih območij. 

Z vidika gospodarske uspešnosti morajo biti regionalna območja razvojno in prebivalstveno 
dovolj močna ter sposobna upravljati z gospodarskimi, človeškimi, infrastrukturnimi in drugimi 
lastnimi razvojnimi zmogljivostmi. 
Zaradi racionalnosti delovanja in razmestitve posameznih dejavnosti v prostoru Slovenije in 
poselitvenih in naravnih značilnosti ter značilnosti prometne infrastrukture, se ne more 
enoznačno opredeliti omrežja družbenih, oskrbnih, storitvenih in drugih dejavnosti na podlagi 
pripadnosti enemu regionalnemu območju. Vpliv posameznih večjih središč nacionalnega 
pomena zajema večja območja kot je posamezna regija. Vplivna območja središč 
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nacionalnega pomena katerih vpliv sega tudi na gravitacijska območja drugih središč 
nacionalnega ali regionalnega pomena so funkcijske regije. Funkcijska regija ima v povprečju 
150.000 prebivalcev. 

S povečevanjem uravnotežene dostopnosti v vseh urbanih območjih na medreaionalni ravni 
zniževali obremenitve okolja pri dnevnem potovanju na delo, pri posredovanju javnih funkcij, 
nakupovalnem prometu. 

Regionalna območja, funkcijske regije in policentrični razvoj omrežja naselij 
Obstoječa poselitev ne omogoča racionalne in učinkovite ureditve javnega prometa, niti 
racionalne razporeditve družbene infrastrukture (šole, vzgojno varstvene ustanove, 
zdravstveni domovi). Za ureditev in izboljšanje razmer na tem področju, bomo v bodoče 
poselitev usmerjali v bolj strnjena in organizirana naselja, kjer bo mogoče zagotoviti vse 
pogoje, potrebne za primerno bivalno in delovno okolje ter učinkovit sistem javnega prometa. 

Na območju posameznega regionalnega območja spodbujamo policentrično notranjo 
organizacijo, z zgoščevanjem razvojnih polov in strukturirano decentralizacijo omrežja 
središč, v smislu boljšega delovanja sistema, njegove racionalizacije, varčevanja prostora, 
sredstev in energije. Učinkovitost in uravnoteženost omrežja naselij sta odvisni od 
organizacije dejavnosti v prostoru, rabe prostora, razmerja med koncentracijo in 
razpršenostjo, razmerja med urbanim in podeželskim prostorom, poznavanja in smotrnega 
izkoriščanja prostorskih potencialov in upravljanja s tokovi (ljudi, prometa, materiala, 
energije). 

V regionalnem območju se, odvisno od kriterijev učinkovitosti in enakomernejše dostopnosti, 
s primerno delitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami krepi omrežje urbanih 
naselij. Pri tem hierarhijo središč zamenjuje polarizacija funkcij v omrežju urbanih naselij, ki 
izhaja iz primerjalnih prednosti in sodelovanja. To pomeni takšen urbani sistem, ki omogoča 
izkoriščanje razpoložljivih virov in večjo učinkovitost družbeno gospodarskega razvoja. 

Pomembno vlogo ima inovativna razvojna politika, ki združuje socialno in kulturno okolje, 
oblikuje medregionalna in regionalna omrežja, pospešuje izmenjavo informacij, odprtost in 
zaupanje, razvija podjetniško svetovanje, mobilnost delovne sile, skrbi za varovanje in razvoj 
regionalne identitete, za opremljenost s kulturnimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi 
institucijami, za zadostne in zadovoljive potenciale za rekreacijo in prosti čas, različne 
družbene aktivnosti, visoko stopnjo biotske ohranjenosti okolja, visoko postavljene standarde 
kvalitete življenja in kulturo upravljanja. 

Povezanost središč in dnevna delovna migracija 

Poselitvene značilnosti vplivajo med drugim tudi na vsakodnevne delovne migracije. Zaradi 
razpršenosti bivališč v številnih malih naseljih, v katerih ni delovnih mest, je med delovno 
aktivnim prebivalstvom kar 65 % delovnih migrantov. V občini, v kateri prebiva, je zaposlenih 
35 % delovno aktivnih prebivalcev. Dnevne delovne migracije potekajo predvsem znotraj 
regionalnih območij. Ljubljana in okoliška večja središča so močni zaposlitveni centri, zato so 
na tem območju močne notranje migracije in največji delež tistih, ki prihajajo na delo iz drugih 
regij. 

Največji delež notranjih regionalnih delovnih migracij je na območju Pomurske, Zgornje 
Gorenjske (Jesenice - Radovljica) in Koroške regije. 

Struktura delovnih migrantov glede na cilj njihovega potovanja na delo iz posameznega 
regionalnega območja kaže na koncentracijo v največjih zaposlitvenih središčih in predvsem 
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6.3 Vitalna in urejena mesta 

V prostorski strategiji poudarjamo pomembnost privlačnosti mest in drugih naselij za bivanje, 
kar se nanaša na primerno urejenost naselij, zadovoljive možnosti za rekreacijo in kvalitetno 
preživljanje prostega časa ter primerno dostopnost. Razmere v omrežju^ naselij in 
posameznem naselju vplivajo na kvaliteto bivanja prebivalcev, ki je skupek različnih vidikov 
in pogojev, ki vključujejo bivalne standarde, javno zdravje in varnost, možnost izobraževanja 
in učenja, zdravstveno oskrbo, kulturo, poklic, ki človeka osrečuje in zadovoljuje, možnosti za 
osebni razvoj in napredovanje, možnosti druženja, družabnega življenja in rekreacije, 
okoljske in estetske kvalitete. 

Posebno vlogo v omrežju naselij imajo mesta kot najpomembnejša središča (in vozlišča), ki 
oskrbujejo svojo bližnjo in daljno okolico z raznovrstnimi storitvami ter uslugami in 
predstavljajo trg in potrošnika dobrin, ki jih ustvarja okoliški prostor. V mestih se tradicionalno 
združujejo in koncentrirajo pomembni viri in vplivna omrežja. To so območja velikih 
koncentracij ljudi, zgradb, dejavnosti in delovnih mest, infrastrukturnih omrežij in tokov ljudi in 
blaga, so prostor koncentrirane proizvodnje in porabe. Večina družbenega dohodka se 
ustvarja v mestih. Mesta so posledica urbanizacije in vzrok za njen razvoj. Proces 
urbanizacije povzroča v prostoru večanje koncentracije ljudi in dejavnosti, spreminjanje 
družbenih razmerij in razprostranjenost sistema vrednot, navad in obnašanja, ki se imenuje s 
skupnim imenom urbana kultura. 

Učinkovitost in uravnoteženost omrežja naselij sta odvisni od organizacije dejavnosti v 
prostoru, rabe prostora, razmerja med koncentracijo in razpršenostjo, razmerja med urbanim 
in podeželskim prostorom, poznavanja in smotrnega izkoriščanja prostorskih potencialov, 
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upravljanja s tokovi (ljudi, prometa, materiala, energije ...). Kvaliteta bivanja pa je odvisna od: 
bivališč (bivalni standard, zadostnost, zadovoljivost stanovanj), delovnih mest (razmestitev in 
možnost zaposlitve), razvoja, urejanja, in upravljanja naselij, možnosti rekreacije in 
kvalitetnega preživljanja prostega časa, preprečevanja vseh oblik izključenosti (zagotavljanje 
enakih možnosti), dostopnosti do storitvenih dejavnosti v smislu količine, kakovosti ter 
časovne in prometne dostopnosti. 
Kvaliteta bivanja pa je odvisna od bivališč (bivalni standard, zadostnost, zadovoljivost 
stanovanj), delovnih mest (razmestitev in možnost zaposlitve), razvoja, urejanja, in 
upravljanja naselij, možnosti rekreacije in kvalitetnega preživljanja prostega časa, 
preprečevanja vseh oblik izključenosti (zagotavljanje enakih možnosti), dostopnosti do 
storitvenih dejavnosti v smislu količine, kakovosti ter časovne in prometne dostopnosti, ki 
pomeni zadostnost in zadovoljivost storitev, delovnih mest, stanovanj na nivoju omrežja 
naselij in na nivoju naselja in povezanost s prometno infrastrukturo in telekomunikacijskimi 
povezavami. 

6.4 Usklajen razvoj širših mestnih območij 

Konkurenčnost mesta oz. širšega mestnega območja ni določena samo z geografskim 
položajem in z infrastrukturno opremljenostjo, temveč z ustvarjalnim okoljem, s proizvodnim 
in regulacijskim (mrežnim) sistemom, ki ga sestavljajo kvaliteta industrijske proizvodnje, 
finančnih in oskrbnih aktivnosti ter simbioza institucionalnih gospodarskih resursov. V 
sodobnosti lahko uspešno konkurirajo le tista mesta, ki izkazujejo raznovrstnost produkcijskih 
struktur in organizacijskih oblik svojih struktur. Če želimo povečati pomen urbanemu sistemu 
nasproti velemestnim aglomeracijam v bližnji in širši soseščini, moramo vzpodbujati 
inovacijsko dinamiko, kakršno najdemo le v mestih. Pri tem bodo imele posebno vlogo 
urbane aglomeracije, ki se razvijajo okoli večjih mest. Na teh širših mestnih območjih je 
potrebno mesta in druga naselja povezovati v učinkovna omrežja, v katerih imajo posamezna 
urbana središča specifične funkcije. Urbana središča na ravni širšega mestnega območja se 
povezujejo v nehierarhično policentrično omrežje in se specializirajo glede na lokalne 
prednosti in potenciale. V takšnem policentričnem omrežju učinkujejo razlike kot razvojno 
gibalo širšega mestnega območja, kar ustvarja pogoje za izenačevanje oz. konkurenčnost s 
sosednjimi mestnimi območji. 

Trajnostno urejanje širših mestnih območij zagotavljamo z dostopnostjo, s policentrizmom, to 
je povezovanjem mest in podeželja v širše mestno območje, z varovanjem naravne in 
kulturne dediščine, z varovanjem robov strnjenega mesta, s prenavljanjem in zgoščevanjem 
mestnih struktur; z varovanjem območij trajno odprtega prostora, z zgoščevanjem in sanacijo 
razpršene gradnje po načelu mešane rabe, z mešanjem funkcij in socialne strukture. 
Na spodnjih slikah je prikaz različnih možnosti razvoja naselij v širšem mestnem območju. 
Prvi primer prikazuje razvoj mesta navznoter s krepitvijo ostalih središč in urbanih naselij v 
širšem mestnem območju vezano na postajališča javnega prometa. Drugi primer kajže na 
neprimerno ekspanzijsko rast v vse smeri, kar povečuje osebni promet. 
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Slika 14 (k poglavju ll.6.4):Razvoj 
naselij v širšem mestnem območju 
(Vir: UPP) 

Razvoj naselij vezan 
na postajališča 
javnega prometa 

Neprimeren 
razvoj 

Za zagotavljanje humanega, zdravega, varnega in ekološko ustreznega bivalnega okolja je 
treba preprečevati nastajanje prostorskih struktur, ki povzročajo preveč prometa, poselitev je 
treba usmerjati v zgostitvena območja, kjer je mogoče zagotoviti učinkovit in udoben javni 
promet (kombinacija tramvaja, avtobusa, vlaka), glavne generatorje primeta pa locirati ob 
zmogljivih infrastrukturnih priključkih in vozliščih. Vzpodbujati je treba uporabo 
nemotoriziranih prometnih sredstev in za njih zagotavljati ustrezno infrastrukturo. 

6.5 Povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter pospešen 
razvoj javnega prometa 

Kot prispevek k ustvarjanju kompleksnega in konkurenčnega prostora se v Sloveniji 
spodbuja razvoj multimodalnega prometnega omrežja, skladno s prostorskim razvojem mest 
in drugih naselij, ki lahko zagotavlja okoljsko, gospodarsko in socialno učinkovit "kombiniran" 
prevoz potnikov in tovorov ter omogočalo skladen regionalni razvoj Slovenije. Slovensko 
prometno omrežje in omrežje poselitve se navezuje na mednarodna omrežja. Zagotoviti 
funkcionalno in prostorsko povezovanje ter dopolnjevanje prometnih omrežij in zagotoviti 
prostorsko povezovanje in dopolnjevanje ostalih prostorskih sistemov, predvsem s 
prostorskim ter funkcionalnim povezovanjem hierarhično opredeljenih prometnih omrežij s 
hierarhično opredeljenim omrežjem naselij v uravnotežen, učinkovit in konkurenčen urbani 
sistem. 

Razvoj prometa naj temelji na pospeševanju uporabe vozil in goriv, ki povzročajo manjše 
onesnaževanje kar pomeni spodbujanje proizvodnje, trženja in uporabe takšnih cestnih in 
tirnih vozil, letal in ladij kot tudi goriv, ki izpolnjujejo mednarodne standarde o okolju ter 
energetski učinkovitosti in varnosti, ki so jih sprejela za to pristojna mednarodna telesa ter 
omejitev in postopna ukinitev uporabe prometnih sredstev, ki ne ustrezajo zahtevam 
uvedenimi z mednarodnimi predpisi in sporazumi glede emisij onesnaževanja, hrupa in 
varnosti. 

Pospeševanje trajnostnih prometnih sistemov z uporabo sistemov za prevoz blaga in 
potnikov, ki so učinkoviti in trajnostni ter s preložitvijo cestnega in zračnega prometa, tako 
potniškega kot tovornega, na ekološko učinkovitejše oblike prometa, na primer na železniški, 
pomorski, rečni in kombinirani promet, mestni in primestni JPP ter na kolesarjenje in 
pešačenje, je vsekakor ena izmed ključnih razvojnih prioritet prometnega sistema. Na 
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področju pomorstva je cilj zmanjševanje tveganj onesnaženja morja in atmosfere oziroma 
Preprečevanje onesnaževanja voda z ladjami, vključno z napravami za raztovor, natovor in 
pretovor ter zmanjševanje negativnih vplivov letalskega prometa. 

Razvoj prometne infrastrukture je pomemben dejavnik pri doseganju enakovrednih 
prostorskih pogojev za harmoničen razvoj na vseh območjih, za zmanjševanje razlik v 
povezanosti in dostopnosti med regijami ter znotraj regij, za zagotavljanje ustreznega 
dostopa do funkcionalnega in socialnega omrežja storitev oziroma omogočanje centralnim 
naseljem, da opravljajo svojo oskrbno funkcijo, za doseganje ustrezne prostorske 
povezanosti države. V tem okviru posebno pozornost namenjamo razvoju javnega 
potniškega prometa, ki do zdaj ni ustrezno sledil prostorskemu razvoju naselij in ni pokrival 
sodobnih potreb po učinkoviti mobilnosti. 

6.6 Vitalnost in privlačnost podeželja 

Oznaka podeželja ni enoznačna, saj gre za prostorski kontinuum, ki mu je težko postaviti 
meje. Podeželska območja zato opredeljujemo na podlagi različnih kriterijev, predvsem 
deleža kmečkega in mestnega prebivalstva, stopnji urbanizacije ipd. Tako po kriterijih OECD 
slovensko podeželje obsega 89 % ozemlja, na katerem prebiva 57 % vsega prebivalstva. V 
Evropi imata podoben delež podeželskega prebivalstva Avstrija in Irska. Nizek delež urbanih 
območij je delno posledica politike policentričnega razvoja, po kateri so nastajala v Sloveniji 
predvsem srednja oziroma majhna urbana središča, ki so skupaj z vaško poselitvijo tvorila 
enakomerno poseljenost po vsej državi. Vendar se posamezni deli podeželja med seboj 
razlikujejo, predvsem zaradi različne stopnje urbanizacije. 

Kmetijska in gozdarska dejavnost, ki sta bili nekdaj prevladujoči gospodarski panogi na 
podeželju in osnovi podeželskega življenja, to zdaj nista več. Slabo dostopna podeželska 
območja zajema proces izrazitega praznenja in deagrarizacije. 

Na podeželju na osnovi spremenjenih družbeno-ekonomskih razmerij poteka intenzivna 
preobrazba naselij in kulturne krajine, ki vpliva tudi na kulturne, doživljajske in pomensko 
simbolne vrednosti podeželskega prostora. S prostorsko strategijo poudarjamo potrebo po 
spodbujanju partnerskega odnosa med mesti in podeželjem, ki upošteva prednosti obeh 
Partnerjev. Mesta in podeželje morajo poiskati skupne stične točke in komplementarne 
vsebine, na katerih lahko gradijo uspešen prostorski in gospodarski razvoj. V preteklosti 
zaradi različnih zgodovinskih in družbenosocialnih sprememb odnos med podeželjem in 
urbanim prostorom prav gotovo ni bil partnerski, saj je pomenil odliv vitalnega dela 
Prebivalstva v mesta, kar je pomenilo razvojno zaostajanje. Precej se je spremenila tudi 
vloga podeželja, ki ni več samo agrarno zaledje mest, temveč multifunkcionalni in več 
Pomenski prostor. 

Partnerstvo med podeželjem in mestom naj bi torej pomenilo dopolnjujoč odnos, pri čemer 
Podeželje mestu nudi pretežno naravno ohranjen in doživljajsko kvaliteten prostor za 
Preživljanje prostega, mesto pa prebivalcem podeželja dostop do različnih storitev, 
infrastrukture in izobraževanja. Že struktura rabe površin pokaže, da je delež pozidanih 
Površin v primerjavi z gozdom več kot 1 : 10, v razmerju do kmetijskih površin pa nekaj več 
kot 1 : 6. Na podeželju je tudi večje število kulturne dediščine kot v mestih, predvsem kar se 
tiče etnološke in naselbinske ter sakralne stavbne dediščine, kar predstavlja dodatno 
zanimivost za obiskovanje in raziskovanje. Način obiskovanja podeželja za oddih in 
rekreacijo je sicer odvisen od oddaljenosti in dostopnosti, vendar že z radijem oddaljenosti 
20 km iz 26 središč pokrijemo skoraj ves slovenski prostor, kar pomeni, da je prednosti 
Podeželja praktično relativno lahko izkoristiti in obratno. 
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V Sloveniji je z izjemo nižinskih območij, ki obsegajo ravninski svet in doline, več kot 79 % 
površine opredeljene kot območja s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost. To so 
gričevnata in hribovita (predalpski hribovski predeli), gorska in višinska (alpska), kraška in 
druga območja. Na teh območjih bodisi zaradi slabih pogojev ali odseljevanja pomen 
kmetijske dejavnosti upada, kar pomeni zmanjševanje vitalnosti teh območij, nazadovanje, 
razvojno šibkost, pa tudi propad kulturne krajine in povečevanje deleža gozda, ki je že zdaj 
nad evropskim povprečjem. Ministrstvo za kmetijstvo že vrsto let vodi aktivno politiko za 
podporo tovrstnim območjem predvsem z vidika izravnave stroškov pridelave. Vendar je na 
podeželskih območjih, da bi vzpodbudili konkurenčnost in omogočili dejansko parnertstvo 
treba spodbuditi tudi diverzifikacijo kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in razviti trženje 
podeželskih«produktov, med katerimi sta narava in krajina gotovo zelo pomembni. 

6.7 Krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti 

Slovenija je prepoznavna tako z vidika naravnih kakovosti krajine, kot tudi z vidika kulturnega 
in simbolnega pomena krajine. Prepoznavnost ohranjamo zaradi identifikacije prebivalstva z 
nacionalnim teritorijem, zagotavljanja kvalitetnega naravnega in kulturnega bivalnega okolja, 
ohranjamo pa tudi dejavnosti, ki so omogočile nastanek teh posebnosti. 
Kulturno in simbolno prepoznavnost Slovenije oblikujejo pestra kulturna krajina z drobno 
strukturiranimi krajinskimi vzorci kmetijskih območij ter značilno poljsko delitvijo in 
vegetacijskimi členitvenimi prvinami, izjemne krajine, stavbna in naselbinska dediščina ter 
naravne vrednote, ki povečujejo prepoznavnost in doživljajsko vrednost prostora. 

Identiteta slovensko kulturno krajino se na osnovi klime, geoloških značilnosti, reliefa, 
človekove rabe oblikuje v alpskem, predalpskem, mediteranskem, subpanonskem in 
kraškem območju. 

K prepoznavnim naravnim kakovostim krajine prištevamo naravno najbolj ohranjena območja 
s pestro krajinsko zgradbo in ohranjenimi naravnimi procesi, ekološko pomembna območja z 
visoko stopnjo biotske raznovrstnosti. Sem sodijo območja sklenjenih gozdov, visokogorje, 
vodni in obvodni prostor z raznolikimi vodnimi pojavi in obvodno vegetacijo, pa tudi nekateri 
antropogeni ekosistemi, ki so posledica človekove dejavnosti v prostoru. 

Za krepitev in ohranjanje naravnih kakovosti je treba zagotavljati dovolj velika, pretežno 
naravno ohranjena območja, na katerih delujejo naravni procesi ter njihovo povezovanjem v 
ekološka omrežja. 

6.8 Prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi 

Območja s posebnimi problemi in potenciali so območja s specifičnimi prostorskimi 
značilnostmi kot so lega (obmejna območja), naravne značilnosti in območja s posebnim 
statusom ter območja s prostorskimi omejitvami za razvoj. Lega Slovenije na stičišču Alp, 
Panonske nižine, dinarsko-kraškega sveta in Sredozemlja pogojuje veliko pestrost geoloških, 
geomorfoloških, klimatskih in drugih naravnih danosti, ki poleg razvojnih priložnosti prinašajo 
tudi tveganja, zato je treba prostorski razvoj na območjih s posebnimi problemi in potenciali 
posebej skrbno načrtovati. 

I 
Obmejno območje je območje v okviru neke države, v katerem je čutiti vpliv bližine politične 
meje, medtem ko označuje pojem obmejne ali čezmejne regije prostor, ki obsega obmejno 
območje na obeh straneh meje. Razvoj obmejnih območij je odvisen od vrste dejavnikov, 
med katere prištevamo širše geopolitične razmere, meddržavne politične in gospodarske 
odnose, mejno prepustnost, regionalne razmere in dinamiko socio-ekonomskega razvoja v 
obmejnih območjih, a tudi predispozicijo obmejnega prebivalstva k vzdrževanju in utrjevanju 
čezmejnih vezi. Načrtovanje prostorskega razvoja v obmejnih območjih je še posebej 
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občutljiv, delno zaradi gravitacijskih trendov med urbanimi in zaposlitvenimi centri ter 
njihovim zaledjem ali zaradi ekonomskih razlik ali zaradi obstoječih afinitet, večinoma 
kulturne narave, med eno in drugo stranjo meje. 

V Sloveniji gre v obmejnih območjih lahko predvsem za probleme, ki izhajajo iz gravitacijskih 
vplivov sosednjih mest, predvsem na območju meje z Italijo in Avstrijo, na drugi strani pa iz 
odmaknjenosti zaradi naravnih razmer, predvsem ob meji s Hrvaško in Avstrijo. Te probleme 
se razrešuje z oblikovanjem močnih središč, ki lahko konkurirajo sosednjim središčem in se z 
njimi na komplementarni osnovi povezujejo, ali za zagotavljanje ustrezne dostopnosti in 
povezanosti z odmaknjenimi predeli. 

Slika 16 (k poglavju 11.6.8): Območja specifičnih naravnih značilnosti (vir: UPP) 

Obalno območje ima zaradi svoje geopolitične in geostrateške lege ter zaradi svojih naravnih 
in kulturnih kakovosti poseben pomen ne samo za Slovenijo, ampak tudi za srednjo Evropo 
in je glede na socio-ekonomske kazalce eno najbolj razvitih v Sloveniji. Prednosti 
Predstavljajo tudi ugodna gospodarska struktura, razvoj podjetništva, izobraževalne in 
zaposlitvene možnosti. Razvoj različnih dejavnosti kot so turizem, transport, industrija, 
kmetijstvo in ribolov ter pritisk poselitve pomenijo velike obremenitve za prostor in okolje 
obenem pa predstavljajo tudi velik razvojni potencial, zato je treba prostorskemu razvoju 
obale nameniti posebno pozornost. 

Slika 15 (k poglavju II. 6.8): Obmejni pas (vir: UPP) 
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Hribovska in gorska območja igrajo poglavitno vlogo pri preskrbi z obnovljivimi viri energije in 
omogočajo možnosti za rekreacijo. Gorski in hribovski gozdovi so še posebej pomembni za 
ohranjanje tal, vodnega režima in zaščito pred nevarnostmi. Vzdrževanje in izboljševanje 
gorskega in hribovskega okolja ter ekosistemov je za prebivalstvo v Sloveniji bistvenega 
pomena. Hribovska in gorska območja se v Sloveniji močno spreminjajo zaradi zmanjševanja 
poseljenosti in kmetijstva, zaradi zaraščanja, pa tudi razvoja turizma in rekreacije, erozije, 
plazov ipd. Gorska območja so praviloma ekonomsko in socialno ogrožena, kar samo še 
poglablja probleme. V Sloveniji je posebej ogrožen zahodni, jugozahodni del in del območij 
na severu države. Ogroženo je praktično celotno obmejno gorsko območje in kraške planote. 

Območja z naravnimi in kulturnimi kakovostmi predstavljajo poseben potencial za razvoj 
določenih dejavnosti kot so ekološki turizem v povezavi z ekološkim kmetijstvom, rekreacija. 
V območja naravnih kakovosti so uvrščena posebna ohranitvena območja na podlagi 
»Habitatne direktive« in posebna območja varstva, opredeljena s »Ptičjo direktivo« (Direktiva 
o prostostoječih. Prostorski razvoj na teh območjih se načrtuje v skladu s posebnimi 
značilnostmi posameznih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov. 

Območja s kulturnimi kakovostmi se v prostorskem razvoju obravnava celovito. Z 
usmerjanjem v razvoj, ki omogoča izkoriščanje njihovih potencialov po načelu trajnosti. 

Slika 18 (k poglavju 11.6.8): Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj, ogrožena območja (vir: UPP) 

Slika 17 (k poglavju 11.6.8): Območja z naravnimi in kulturnimi kakovostmi (vir: UPP) 
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Ogroženost oziroma izpostavljenost prostora nevarnostim naravnih in drugih nesreč postaja 
v Sloveniji pomemben dejavnik prostorskega razvoja. Pri načrtovanju rabe in dejavnosti v 
prostoru se območja, ogrožena zaradi delovanja naravnih procesov upošteva kot prostorsko 
omejitev. Zaradi značilnosti poselitvenega razvoja v Sloveniji, s koncentracijo večjih naselij 
na ravnicah in širših dolinah, se tudi ob širitvah naselij povečuje pritisk na območja, ki so 
izpostavljena občasnim poplavam in zato manj primerna. Celovita obravnava in preučitev 
prostora z vidika ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami je potrebna zato, ker se 
marsikdaj naravna nesreča lahko zgodi na območju, ki je precej oddaljeno od vzrokov 
njenega nastanka. 

Vododeficitarna območja so območja pomanjkanja pitne vode. Problem vododeficitarnosti 
nastopa na četrtini Slovenije, na Kočevsko - Belokranjskem, Kozjanskem, Halozah, 
Slovenskih goricah, Goričko, pa tudi na Obalno - Kraškem območju, kjer so poleg razvojnih 
pritiskov tudi pritiski turističnega razvoja, ki sezonsko pomeni precejšnje povečanje potreb po 
vodi. 

Območja deficitarnosti pokrivajo okrog 5812 km2 z okoli 1240 naselij in 295.729 prebivalci. 
Vsa naselja so manjša od 2000 prebivalcev, na vodovodne sisteme pa ni priključenih 
587naselij. Zaradi težavnosti zagotavljanja normalne vodooksrbe na vododeficitarnih 
območjih se dejavnosti z velikimi potrebami po vodi v takih območjih ne spodbuja. 

Vododeficitarnost je lahko razvojni problem, ki se ga premaguje tudi z vodooskrbo iz 
regionalnih vodovodov, kadar so lokalni viri nezadostni ali jih ni mogoče izrabljati po 
ekonomsko upravičeni ceni. Prenos med regijami pa ne bi smel sprožati negativnih vplivov 
na sestavine okolja in krajino, ter bi moral biti ekonomsko opravičljiv. V pripravi je regionalni 
projekt oskrbe s pitno vodo slovenske obale in zalednega kraškega območja, ki bo 
zagotavljal pitno vodo za obalo s pomočjo vodnih zadrževalnikov. 

Slika 19 (k poglavju 11.6.8): Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj, vododeficitarna območja (vir: 
UPP) 
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7 Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni 

7.1 Razvoj poselitve 

Razvoj poselitve pomeni (1) skrb za zagotavljanje primernih bivališč, (2) predvidevanja v 
razvoju naselbinskega omrežja, (3) razmestitev dejavnosti v omrežju naselij, prebivalcev, 
stanovanj, delovnih mest ter (4) instrumente za urejanje naselij s poglavitnimi usmeritvami za 
razvoj, za sanacijo in varovanje naselij. Z razvojem poselitve vzpostavljamo prostorske 
pogoje za gospodarski in socialni razvoj na celotnem ozemlju Slovenije, ob hkratnem 
varovanju naravnega in bivalnega okolja z omejevanjem negativnih posledic gospodarskih in 
družbenih razmer. Izhaja iz značilnosti grajenega okolja in naravnih danosti ter upošteva 
razvojne procese v prostoru, ki so odvisni od gospodarskih, družbenih, tehnoloških in 
kulturnih sprememb na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali svetovni ravni ter dolgoročne 
prostorske cilje, ki so usklajeni z gospodarskimi, socialnimi, kulturnimi in okoljskimi vidiki ter 
usmeritvami. 

Vzdržni razvoj poselitve je neločljivo povezan z razvojem gospodarstva in skrbjo za družbeno 
blaginjo, kulturo ter zdravo okolje. Strateške usmeritve na področju poselitvenega razvoja so 
vse bolj usmerjena v urejanje, prenavljanje in prestrukturiranje prostora, v smislu ekološke 
paradigme, ki predpostavlja, da se naselja ne širijo količinsko temveč kakovostno v okviru 
prenove. Načini urejanja, vzdrževanja in oblikovanja naselij so različni in odvisni od vrste 
prostorskih potencialov, kulturnih in naravnih sestavin in družbenih razmer na območju, v 
katerem je naselje. Vsako naselje posebej pa ima še svoje specifične geografske, ekološke, 
demografske in oblikovne značilnosti. 

7.1.1 Razvoj mest in drugih naselij 

V omrežju naselij so individualne značilnosti posameznega naselja podrejene splošnim 
dejavnikom, ki usmerjajo odnose v kompleksnem poselitvenem sistemu, vendar pa ima 
vsako naselje tudi svojo specifično izraznost, ki izhaja iz njegovega zgodovinskega razvoja, 
gospodarske in družbene razvitosti, njegove lege, reliefa, bližine voda, prometnega omrežja, 
morfoloških in arhitekturnih značilnosti. Usmeritve za urejanje mest in drugih naselij se poda 
z upoštevanjem zmogljivosti prostora, racionalnosti opremljanja stavbnih zemljišč, značilnosti 
obstoječega omrežja naselij in obstoječe pozidave. 

Urejanje mest in drugih naselij se nanaša na vzpostavljanje funkcionalnega, ekološko 
neoporečnega in estetskega bivalnega prostora. Funkcionalnost vključuje ureditve, ki 
omogočajo gospodarski in socialni razvoj, primerno gostoto zazidanosti, opremljenost s 
centralnimi dejavnostmi ter infrastrukturno opremljenost in ureditve, ki omogočajo 
zadovoljevanje temeljnih človekovih potreb. Ekološka neoporečnost naselja vključuje 
opremljenost s tehnično infrastrukturo (elektrika, promet, ogrevanje, vodooskrba, 
kanalizacija), zavarovanost pred hrupom, onesnaženim zrakom, vodami in plazovi, urejeno 
zbiranje in odstranjevanje odpadkov ter nekonfliktno in polifunkcionalno rabo površin. 
Estetsko bivalno okolje pomeni ureditve "po meri človeka", preglednost in obvladljivost, 
upoštevanje topografije, lokalnega stavbarstva in funkcije naselja. Ta segment urejanja 
naselij je vsebinsko bližje urbanističnem planiranju (oziroma izdelavi urbanističnih 
dokumentov), čeprav morajo tudi ti upoštevati temeljne usmeritve iz prostorsko planskih 
aktov. 

Pri prostorskih ureditvah mest in drugih naselij je treba upoštevati okoljsko nosilnost, 
ranljivost prostora in zaščito, gospodarno ravnanje z zemljišči, vodo in drugimi naravnimi viri 
ter razvijati sonaravne tehnologije na podlagi obnovljivih naravnih virov. Posebno pozornost 
je treba nameniti razmerju med naselji in krajino, energetski varčnosti, povezovanju 
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urbanističnega načrtovanja in upravljanja prometa (zmanjševanje rabe osebnega avtomobila, 
povečanje rabe javnega prometa, primernost prostora za pešačenje in kolesarjenje), 
odvisnosti med lokacijo stanovanj in delovnih mest, možnostim za rekreacijo in preživljanje 
prostega časa. 

Notranji razvoj naselij 
Prednost pred širjenjem naselij na nova območja ima razvoj naselja "navznoter" oziroma 
zapolnjevanje in zgoščanje, kar pomeni intenzivnejšo rabo ekstenzivno izrabljenih ali praznih 
zemljišč, izkoriščanje notranjih rezerv mest in ustrezne zgostitve prebivalcev v območjih 
vozlišč prometnih sistemov in postajališč potniškega prometa. Ekstenzivno izrabljene so tiste 
površine, kjer je raba prostora neracionalna in jo je z isto namembnostjo možno intenzivirati, 
naj bi imela prednost pred širjenjem naselij na nova območja. Na tak način se zmanjšuje 
pritisk na nova zemljišča na obrobjih mest ter posredno vpliva na obnovo gradbenega fonda 
v mestnih središčih, povečuje možnosti sanacije obstoječih komunalnih in drugih 
infrastrukturnih sistemov ter racionalnejše rešitve. Zemljišča, ki so v prostorskih planih občin 
namenjena gradnji, v večini primerov zadoščajo potrebam razvoja določenega naselja 
(izjeme so večja mesta), kljub temu se vedno znova pojavljajo zahteve po širitvi naselij. 
Gradbene parcele obstajajo, vendar niso razpoložljive. Vzrok za to je zadrževanje zemljišč 
brez izvajanja gradnje, čakanje na povečanje cen in s tem povečanje dobička ob prodaji. Pri 
uveljavljanju novih davčnih instrumentov zemljiške politike, bo zato v primeru ekstenzivno 
izrabljenih gradbenih parcel nujna uveljavitev višjih davčnih stopenj oziroma nadomestil za 
uporabo stavbnega zemljišča. 

Z notranjim razvojem naselij bomo ohranjali in krepili obstoječe ravni storitev, skrbeli bomo 
za izboljšanje zdravstvenih in varnostnih pogojev ter usklajenost bivalnih funkcij z 
ekonomskimi in socialnimi dejavnostmi. Notranji razvoj naselij bomo razvijali z varovanjem 
robov in pospeševanjem presnavljanja in zgoščevanja obstoječe mestne strukture in 
vzpostavljanjem večpolne zgradbe manjših samooskrbnih in socialno povezanih enot v 
velikosti mešanih stavbnih blokov ali četrti kot mest v malem. V takšnih območjih bomo 
zagotovili gostoto prebivalcev, ki bo omogočala racionalno rabo zemljišč, pri tem pa pazili, da 
bodo gostote ob ustrezni arhitekturni zasnovi zagotavljale kvalitetno bivalno in delovno 
okolje. S sanacijo, prenovo, izgrajevanjem, zapolnjevanjem, zgoščevanjem zazidave na robu 
mesta in prestrukturiranjem obstoječih urbanih struktur in degradiranih delov mest, bomo 
nadomestili potrebe po širjenju na nove površine v okolici mest in drugih naselij. S tem bomo 
zmanjšali pritisk na nove površine ter vzpodbujali obnavljanje gradbenega fonda v mestnih 
središčih. 

Prenova naselij kot prednostna razvojna usmeritev 
Prenova je sklop obsežnih in dobro organiziranih ter nadzorovanih aktivnosti, ki v Sloveniji ni 
prav zaživela. S prostorsko strategijo prenovo postavljamo v ospredje. 

Zaradi opuščanja, slabega vzdrževanja in premajhnega obsega posodabljanja se izgublja 
okrog 25 % tistega stanovanjskega fonda, ki je še sposoben z ustreznimi vlaganji in 
spremembami zagotoviti povsem sodobne pogoje življenja zlasti v starejših naseljih. Po 
ocenah je takih stanovanjskih enot okrog 150.000, zaradi predvidenega nadaljevanja takega 
trenda pa bo te enote potrebno ali nadomestiti z novimi na istih, ali še pogosteje na novih 
lokacijah. Upoštevajoč splet ekonomskih, socialnih, okoljskih in kulturnih meril za oceno, kaj 
Pomenijo te številke, je ugotovljeno, da bi bilo mogoče že v tem okviru pridobiti brez novih 
pozidav preko 3 % novih stanovanj od skupnega obstoječega števila (blizu 20.000), da bi 
uvedba "vzdrževalne prenove" lahko prihranila do 23 % potrebnih stroškov za letno 
nadomeščanje ali nove gradnje stanovanjskih površin ter novih infrastruktur in da bi ob vsem 
tem bil najkvalitetnejši rezultat prav v varovanju okolja. 
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V manjših in gospodarsko šibkejših mestih je še posebej vidno razvrednotenje starih mestnih 
jeder: S prenovo bomo podpirali pozitivne lastnosti tradicionalnih mest, ohranjali stara 
mestna jedra in kulturno dediščino, v njih obnavljali stanovanja in uvajali različne dejavnosti. 

Pomembna usmeritev prostorskega razvoja je vsestranska podpora raznim oblikam prenov 
naselij in delov naselij. V prihodnosti bomo več pozornosti posvečali prenovi obstoječega 
stavbnega fonda kjer je najpomembnejša prenova starih mestnih jeder z ohranjanjem 
kulturne dediščine in prenova starih ali kako drugače degradiranih stanovanjskih sosesk in 
dotrajanih ali neatraktivnih mestnih stanovanjskih predelov. 

Karta 3 (k poglavju 
II. 7.1.1): Naselja, za 
katera je prenova 
prednostna razvojna 
strategija (zvezek 2020, 
Celostno varstvo 
dediščine za potrebe 
izdelave prostorskega 
plana, F A) 

Prenova degradiranih urbanih območij v naseljih 
Degradirane površine so območja opuščene rabe (npr.: območja opuščene vojašnice, 
transportne površine, industrijske cone, stanovanjska območja). V Sloveniji so takšna 
razvrednotena območja razporejena v neposrednem zaledju mestnih središč, v manjših, 
razpršenih parcelah ali večjih kompleksih. Degradirana območja so posledica lastninskega in 
ekonomskega preurejanja, to je opuščanja aktivne rabe zemljišč ali celo njihovega 
špekulativnega zadrževanja. Usmeritev razvoja naselij je prednostno ponovna uporaba 
(reciklaža) površin, kar zlasti pomeni uporabo opuščenih industrijskih, komunalnih, vojaških, 
starih stanovanjskih in podobnih območij za proizvodnjo, stanovanja, urbane servise in druge 
rabe. 
Prenova degradiranih urbanih območij omogoča izkoriščenje površin in vzpostavljanje 
njihove kvalitetne rabe izvaja pa se lahko izvaja le v prostorsko zaokroženih območjih, po 
usklajenih načrtih in postopkih, zajamčenih finančnih virih in časovno izvedljivih programih. 

Prenova in izboljšanje kvalitete bivanja v degradiranih stanovanjskih območjih: 
V Sloveniji se soočamo s problemom financiranja gradnje stanovanj in vzdrževanja 
obstoječega stanovanjskega fonda. Rezultati raziskav o stanju stanovanjskih sosesk v 
Sloveniji izpostavljajo predvsem probleme urbanistično-oblikovalskega in socio- 
ekonomskega značaja. Največ urbanistično-oblikovalskih problemov je vezano na vprašanja 
urejanja prometa (dostopi, parkiranje, močno obremenjene prometnice na robovih naselij), 
velikih gostot zazidanosti (pomanjkanje zelenih površin, nedoločena funkcionalna zemljišča) 
in visokih gabaritov objektov. Glede na številčnost velikih stanovanjskih sosesk v Sloveniji, 
bo ta oblika stanovanjske oskrbe vsekakor ostala zelo pomemben sektor stanovanjskega 
fonda še nekaj desetletij. Vzdrževanje, prenova ter izboljšanje kvalitete bivanja tega velikega 
fonda torej predstavlja velik izziv in zahtevno nalogo. 
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■Prenova starih industrijskih in rudarskih območij/naselij 
Stara industrijska in rudarska mesta/naselja, kjer je dejavnosti zamrla ali propadla se 
revitalizira zlasti s programi izobraževanja in prekvalifikacij prebivalcev, s ponudbo 
industrijskih in drugih podjetniških lokacij za nove gospodarske aktivnosti v predelih nekdanje 
industrije (gradbeništva, rudarstva), z vsestranskim razvojem kulturnih, športnih, 
zdravstvenih, trgovskih, prostočasnih in drugih dejavnosti, v sodelovanju s podeželskim 
zaledjem in z izkoriščanjem naravnih danosti v okolici za rekreacijo, turizem ipd. Obstoječo, 
večinoma dobro razvito (in slabo izkoriščeno) prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo se izkoristi kot del ponudbe za podjetnike. Programi zaustavitve izseljevanja in 
odtoka visoke strokovne delovne sile naj vključuje tudi investicije v tehnološke parke, gradnjo 
visoko kvalitetnih stanovanj oz. ugodno ponudbo lokacij za enodružinsko gradnjo, cenovno 
dostopnih za vse sloje. 
Poseben problem za revitalizacijo takih območij predstavljajo onesnažena zemljišča, ki jih je 
treba pred revitalizacijo najprej sanirati, zato v sklop prenove sodi obvezno tudi ekološka 
sanacija. 

Širitev naselij 
Kljub temu, da demografska predvidevanja kažejo, da v prihodnosti ne bo bistvenega 
povečanja prebivalstva, se bo prebivalstvo, zaradi selitvenih trendov v urbanizirana ter 
dolinska in ravninska območja, še naprej koncentriralo v mestih in urbanih središčih. Po 
predvidevanjih strokovnjakov, bo v teh pomembnejših zaposlitvenih središčih, ki zajemajo le 
eno četrtino celotnega ozemlja države, do leta 2020 živelo 75 % celotnega prebivalstva 
Slovenije. Na treh četrtinah slovenskega ozemlja, to so gričevnata, hribovita in gorska 
območja, pa se bo število prebivalstva spustilo pod 500.000. V vseh večjih mestih in urbanih 
središčih, ki bodo povezana v učinkovito urbano omrežje, se bo potreba po novih stanovanjih 
v povprečju povečala za 9 %, kar je skupaj 41.490 novih stanovanj. Za doseganje 
kvalitetnega bivalnega in delovnega okolja v teh urbanih območjih, izgradnja stanovanj 
posledično vpliva tudi na širitev ostalih urbanih površin (normativ 240 - 250 m2). Tako se bo 
potreba po novih urbanih površinah v nacionalnih, regionalnih in medobčinskih središčih v 
prihodnosti povečala za skupaj 2419,26 ha. 

Za ustrezen razvoj mest in naselij je treba ponudbo zazidalnih površin v urbanih 
aglomeracijah povečati in to načrtovano in preudarno ter usklajeno s ponudbo teh površin v 
drugih mestih in naseljih v regiji. Urbane površine Ljubljane, Maribora in Kopra morajo 
zagotavljati konkurenčnost in kompetitivnost teh mest v mreži evropskih mest. V strategiji 
prostorskega razvoja občine se opredelijo tista naselja, ki bodo s širitvijo naselja in v 
odvisnosti od okoljske nosilnosti in ranljivosti prostora zagotavljala zadostne površine za 
stanovanja, delovna mesta in družbeno javno infrastrukturo, tako za sedanje kot tudi za 
bodoče prebivalstvo pripadajočega naselja in gravitacijskega območja. Poselitvena območja 
se načrtujejo za dolgoročno obdobje, zato morajo bilance rabe tal, kapacitete stavbnih 
zemljišč, komunalne, energetske, zaposlitvene, prometne in druge bilance ter projekcije 
zadoščati in biti usklajene za potrebe načrtovanega obdobja. 

Nove urbane površine se načrtuje praviloma izven varstvenih območij vodnih virov, najbolj 
kvalitetnih kmetijskih zemljišč, trajno varovanih gozdov, pomembnih rudnih nahajališč, 
najpomembnejših območij naravne dediščine in biotopov ter izjemnih krajin. Razvoj naselij v 
danem dolgoročnem obdobju mora omogočiti razvoj tudi v daljši prihodnosti in v tem smislu 
varovati naravne vire in površine po načelih medgeneracijske pravičnosti, t.j. trajnostnega 
razvoja tudi za prihodnje rodove. Okoli naselij in znotraj njih je potrebno varovati obstoječo 
naravno dediščino in biotope ter jih ustrezno prezentirati in vključiti med urbane funkcije. 
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Gradnja izven poselitvenih območij 

Sanacija razpršene gradnje 
V Sloveniji je poleg razpršene poselitve, ki je avtohton poselitveni vzorec, močno prisotna 
razpršena gradnja, ki pa jo obravnavamo kot negativen pojav. Razpršena gradnja je pojav, ki 
ga ne moremo sanirati v celoti in povsod, v cilju zmanjšanja družbenih stroškov in povečanja 
varstva okolja pa lahko pojav v nekaterih območjih saniramo oziroma omilimo njegove 
negativne vplive. Razpršena gradnja je sporna predvsem zaradi nizke gostote poselitve, 
zlasti še na obrobju mest in v obmestnih naseljih. Razpršena gradnja naselij onemogoča 
racionalne komunalne opreme niti racionalne rabe energije, saj so sistemi prenosa preveč 
razvejani, zapleteni in energijsko potratni (velike izgube pri prenosu). Zaradi neustreznih 
rešitev odvajanja odplak prekomerno onesnažujemo podtalnico in s tem pitno vodo. 

Sanacija razpršene gradnje je potrebna tudi s stališča varovanja kulturne krajine in 
urbanističnih vrednot. Zaradi zagotavljanja varstva okolja je pomembno zgoščevanje 
poselitve ter dograjevanje in obnavljanje javne infrastrukture. Sanacija razpršene gradnje bo 
mogoča z zaokroževanjem in zapolnjevanjem stavbnih zemljišč obstoječe razpršene gradnje 
na območjih z možnostjo navezave na javni potniški promet in dostopnostjo do komunalne in 
družbene infrastrukture, znotraj katerih bi bilo mogoče zgostiti poselitev ter dograditi in 
obnoviti javno infrastrukturo. Izboljšave bodo zajele tudi obstoječe objekte. 
Zgoščanje izvajamo le v območjih, kjer lahko dosežemo naselitveno gostoto vsaj 20 preb./ha 
in načeloma znotraj poligona (zemljišča), ki ga določajo obrisi najbolj oddaljenih obstoječih 
zgradb. 

Podeželska naselja 
V procesih urbanizacije in zmanjševanju kmetijske dejavnosti je bilo prestrukturiranje 
podeželskega prostora stihijsko tako iz urbanističnega kot tudi arhitekturnega vidika. 
Značilno za trend sprememb podeželja je konstantno izgubljanje kmečke identitete, tako 
socialne, gospodarske in prostorske z anarhičnim širjenjem kmečkih naselij na obrobjih vasi 
z arhitekturo izven konteksta podeželske krajine. 

Za urejanje naselij na podeželju se smiselno upošteva usmeritve za urejanje in razvoj mest 
in drugih naselij, pri tem pa se upošteva velikost, namembnost, funkcijo in potrebe 
določenega naselja. Na podeželskih območjih se vzpostavlja pogoje, da se ohrani 
prebivalstvo in kmetijsko funkcijo prostora, hkrati pa omogoča tudi razvoj neagrarnih 
dejavnostih, ki dopolnjujejo primarno proizvodnjo. Pri razmestitvi javnih funkcij na podeželju 
se upošteva primerno dostopnost do centralnih krajev iz širšega gravitacijskega zaledja. 
Stanovanjsko gradnjo, delovna mesta in javne funkcije se usmerja v centralna naselja, ki naj 
postanejo razvojna, zaposlitvena in oskrbna središča. Obseg in vrsta funkcij naj bo v 
razmerju s številom prebivalstva v naselju in gravitacijskem območju. Prenova in sanacija 
agrarnih naseljih mora biti usmerjena tudi v modernizacijo kmetij, okoljsko sanacijo, olepšavo 
naselij in ustvarjanje pogojev za razvoj malega gospodarstva. 

Tudi v najmanjših, zlasti agrarnih zaselkih in na ločenih (samotnih) kmetijah, je potrebno 
ustvariti pogoje za gradnjo za potrebe bivanja, kmetijstva, malega gospodarstva oz. turizma, 
in sicer načeloma znotraj obstoječih stavbnih zemljišč ali z njihovo razširitvijo na okoljsko, 
krajinsko-ambientalno, gradbeno-tehnično sprejemljive lokacije v okviru zaokroževanja 
komunalno opremljenih zemljišč. 

V redko poseljenih območjih in območjih avtohtone poselitve bomo ustvarjali pogoje za 
ohranitev poselitve, kjer ta predstavlja sestavino in dejavnika ohranjanja kulturne krajine, 
zlasti z vzpodbujanjem kmetijstva, turizma in drugih oblik dela na domu, spreminjanjem 
funkcije starih zgradb v počitniške hiše ipd. Primarno se varuje naravno pokrajino in 
kmetijsko dejavnost, gradbeno dejavnost pa usmerja v prenovo in nadomeščanje dotrajanih 
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objektov ter gradnjo objektov, ki so povezani z varovanjem narave in vzdrževanjem kmetijske 
proizvodnje ter gozdarstva. 

Turistična naselja 
Turistični razvoj je pomembna usmeritev naselij, ker ima večstransko ugoden učinek. Urbani 
turizem je zlasti perspektiven za velika mesta, za mesta in druga naselja z velikim 
bogastvom kulturne dediščine ali posebnimi naravnimi pogoji (zdravilnimi vrelci, obalo, 
bližino visokogorja), za središča in izhodišča turističnih regij. Turistične dejavnosti v naselju 
prispevajo k prenovi in revitalizaciji starih jeder in razvoju kulturnih, trgovskih, gostinskih, 
obrtnih, sejemskih, prostočasnih, prometnih, telekomunikacijskih, zdravstvenih, finančnih in 
drugih poslovnih dejavnosti, pospešujejo izgradnjo prenočitvenih zmogljivosti, urejanje peš 
con, parkov, športnih terenov, zabavišč ..., kar vse služi tudi domačemu (mestnemu) 
prebivalstvu in mu s tem nudi nova delovna mesta in dohodek. Turistična naselja ne smejo 
biti monofunkcionalna. Turizem je pomemben tudi na vasi v obliki kmečkega turizma, obiska 
krajinsko, zgodovinsko ali etnografsko zanimivih krajev in prispeva k dodatni zaposlitvi. 

Počitniške hiše 
S prostorsko strategijo dopuščamo oblikovanje območij počitniških hiš, zlasti tam, kjer to 
prispeva k turističnem potencialu območja, ohranjanju kulturne krajine. Glede na stanje na 
tem področju, pa se je treba izogniti problemom, ki jih taka območja lahko sprožajo. To so 
predvsem ekološki problemi, zasedanje privlačnih oziroma elitnih lokacij v prostoru, 
poseganje v mirne cone v gozdovih, oblikovna neenotnost, pa tudi spreminjanje v stalna 
naselja, ki zahtevajo določeno raven komunalne oskrbe in določene storitve. Zato se nova 
območja počitniških hiš lahko oblikujejo kot območja z nižjim bivalnim standardom in 
komunalne opreme, ki ne nudi možnosti stalnega bivanja in pred lokalno skupnost ali državo 
ne postavlja zahtev po zagotavljanju ustrezne javne infrastrukture. 

Naselja počitniških hiš se lahko načrtujejo v obliki zaokroženih smotrno zgoščenih 
prostorskih enot, lahko pa tudi kot prenova delov naselij ali kot deli naselij ter skladna z 
regionalno in lokalno arhitekturo. Namesto novogradenj je primernejša obnova stanovanjskih 
hiš in gospodarskih poslopij, predvsem v območjih, ki ležijo na demografsko ogroženih 
območjih in se srečujejo z velikim problemom zapuščenih objektov. 

Karta 4 (k poglavju 11.7.1.1): Razmestitev 
počitniških stanovanj v Sloveniji po upravnih 
enotah leta 1991 (Zvezek 2020, Ul RS) 

Karta 5 (k poglavju II. 1.1.1): Primerjava deleža 
počitniških stanovanj in vseh stanovanj v Sloveniji 
po upravnih enotah leta 1991 (Zvezek 2020, Ul 
RS) 
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7.1.2 Racionalna raba zemljišč in objektov v naseljih 

Poleg zagotavljana zadostnih novih površin za širitev naselja, je še bolj pomembna tudi 
racionalno ravnanje z zemljišči v naseljih, kar je povezano z gostoto zazidave. V prostorski 
strategiji sicer spodbujamo višjo gostoto zidave, vendar pa mora biti tipologija zazidave 
usklajena z tipologijo obstoječe pozidave. Oblike enodružinske zazidave, ki omogočajo višjo 
gostoto (vrstna hiša, dvojček, blok), so pri nas zelo redke. Ob večji gostoti stanovanjskih 
zgradb, ki jo omogočajo vrstne hiše bi lahko na enaki površini stanovanjskih območij 
slovenskih mest živelo približno 35 % več prebivalcev oziroma bi bila stanovanjska območja 
ob istem številu prebivalcev za dobro tretjino manjša. Povprečna velikost parcele v Sloveniji 
znaša na območjih ločenih enodružinskih hiš v mestih 800 m2 in v obmestnih naseljih okoli 
1000 m2, na podeželju pa tudi do 1300 ali 1500 m2. V evropskih razvitih državah merijo 
stavbne parcele hiš med 500 in 600 m2 in v obmestjih do 700 m2. 

Mešana raba 
Usmeritve glede določanja rabe tal v naseljih so pomembne tako z vidika zemljiške politike 
kot tudi z vidika zagotavljanja potreb in usklajenosti vseh urbanih funkcij, urbane morfologije 
in zgodovinske kontinuitete razvoja. Pomembna je usmeritev proti izraziti ločitvi rabe tal in s 
tem monofunkcionalnosti v različnih delih naselij. Potreba po ločenih urbanih funkcijah, ki so 
se uveljavile v obdobju "moderne", se je v zadnjih desetletjih bistveno spremenila. Nove 
tehnologije omogočajo, da se vedno več delovnih mest s področja storitev nahaja v območju 
bivanja, ali pa so z njim povezana. S tem se zmanjšujejo transportne razdalje, povezane z 
vsakodnevnimi migracijami na delovno mesto. Uveljavlja se nova organizacija v mestu, kjer 
se urbane funkcije prepletajo. Na različna mestna območja, kot so stanovanjske površine, 
industrija in druge, ne smemo gledati kot na monostrukture; navedene ftjnkcije so le 
prednostne funkcije teh površin. 

Urbane rabe in posamezne dejavnosti znotraj se določa na osnovi privlačnosti lokacije, t.j. 
sintezne presoje naravnih in ustvarjenih danosti, okoljske ranljivosti, pa tudi konkurence 
lokacijsko bližnjih mest oz. dejavnosti. Investitorje bomo usmerjali v prostore, ki imajo 
lokacijske prednosti za njihov investicijski namen. V procesih prenove in recikliranja urbanih 
površin nekdanjih industrijskih, prometno-skladiščnih in proizvodno-energetskih con se teh 
ne zapravi z drugimi, lokacijsko elastičnim in manj konkurenčnimi rabami. 

Stanovanjska območja 
Pri širitvi novih stanovanj in izgradnji mest je zaradi uveljavljanja trajnostnega razvoja 
pomembno varovanje naravnega okolja, doseganje socialne sprejemljivosti in uveljavljanje 
pravice do izbora, kar se doseže s primerno izbiro načina in gostote pozidave ter ponovnem 
vzpostavljanju kvalitetnih stanovanjskih sosesk v merilu človeka. Prostostoječe enodružinske 
stanovanjske hiše so ekonomsko in ekološko neprimerna oblika zidave, ker zahtevajo visoke 
stroške komunalnega opremljanja in neracionalno rabo zemljišč. Za širitev stanovanjske 
gradnje je primerna gosta nizka zidava v obliki vrstnih hiš ali dvonadstropnih hiš z vrtovi za 
vsako stanovanje, ki ohranja vse prednosti enodružinske hiše, pri čemer je izkoristek 
zemljišča bistveno boljši. V določenem območju je priporočljivo predvideti različne tipe 
stanovanj kar omogoča v območjih nizke goste gradnje s točkovnim umeščanjem skupin 
3-4 nadstropnih stavb povečanje izkoristka zemljišč. 
V stanovanjskih območjih so lahko vključene dejavnosti osnovnega šolstva in zdravstva, 
varstvo otrok, trgovske, poslovne, uslužno-obrtne, turistične, upravne dejavnosti, dejavnosti 
intelektualnih in umetniških storitev ter druge dejavnosti, ki ne poslabšajo kakovosti 
bivalnega okolja, ki prispevajo k bolj racionalni izrabi površin, komunalnih ter prometnih 
omrežij in funkcioniranju naselja kot celote. Locira se lahko tiste proizvodne ali obrtne 
dejavnosti, ki ne povzročajo prekoračenja dopustnih obremenitev okolja, kakršne veljajo za 
stanovanjska območja. Stanovanjskim območjem bomo zagotavljali primerno opremljenost z 
oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi ter rekreacijskimi in zelenimi površinami ter zagotavljali 
primerno dostopnost do centralnih območij in zaposlitvenih središč. 
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V obstoječih stanovanjskih območjih bo treba nadoknaditi zamude pri izvajanju nujnih 
vzdrževalnih del in potrebnih izboljšav ter zagotoviti neprekinjen proces planiranja in 
izvajanja ukrepov modernizacije ob sočasenm upoštevanju socialnih vidikov. S tem bo 
ohranjena tržna vrednost obstoječih stanovanjskih sosesk in preprečena možnost getoizacije 
posameznih območij. V bodoče bo treba posvečati več pozornosti dobrim arhitektonskim in 
urbanističnim rešitvam, ki bodo upoštevale spremembe v načinu življenja, diferenciacijo 
družbe, sprememnjene oblike družine in spremembe v pojmovanju kvalitete bivanja. Pri 
načrtovanju je pomembno aktivno sodelovanje prebivalcev in bodočih uporabnikov. 

Območja centralnih (mešanih) dejavnosti 
Območja centralnih dejavnosti so območja na katerih so locirana stanovanja, dejavnosti 
družbena infrastruktura, oskrbne in poslovne dejavnosti. Centralne dejavnosti se locira v 
območjih dobre dostopnosti. Prizadevati si je treba za oblikovanje atraktivnih središč in 
enakomerne razmestitve območij centralnih dejavnosti s čemer se presega razdeljenost 
mesta na kraj bivanja in kraj dela. Težiti je treba k zgoščevanju centralnih dejavnosti v 
središčnih območjih, ki bodo imela tudi socialno funkcijo. Nova nakupovalna in druga velika 
specializirana središča se umešča zlasti na prometno dobro dostopne lokacije, na 
degradirane in slabo pozidane prostore, tako da zapolnjujejo in zaokrožujejo stavbno tkivo. 
V centralna območja so lahko vključene stanovanjske in druge rabe in dejavnosti, ki 
preprečujejo pojave monofunkcionalnosti, getoizacije in drugih oblik urbane degradacije. 
Optimalna dostopnost do dejavnosti za dnevno oskrbo je približno 10 min. peš hoje. 

Območja proizvodnih dejavnosti 
Večja urbana naselja naj imajo urejeno industrijsko cono z vso potrebno infrastrukturo. S 
ponudbo površin za proizvodnjo se ustvarjajo pogoji za večjo konkurenčnost, pritegnitev 
investitorjev, za nova delovna mesta. V takšno ponudbo se vključijo tudi območja nekdanje 
industrije, če lahko izpolnjujejo prostorske, okoljske, infrastrukturne in druge pogoje sodobnih 
proizvodnih parkov, sicer se namenijo drugim dejavnostim. Vsa urbana naselja naj imajo 
urejeno gospodarsko cono za razne oblike malega gospodarstva. Ta cona se zlasti v manjših 
krajih lahko kombinira z industrijsko cono. Za zagotovitev gospodarske konkurenčnosti in 
delovnih mest imajo regionalna središča vsaj eno industrijsko in vsaj eno gospodarsko cono 
(malega gospodarstva), občinska središča pa vsaj eno gospodarsko cono za zagotovitev 
dolgoročnih potreb ob upoštevanju možne prenove in sanacije opuščenih industrijskih, 
komunalnih, prometnih in podobnih območij za namene proizvodnje. 

Karta 6 (k poglavju 11.7.1.2): Ustreznost 
prostora za industrijo. 
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Javne površine v naselju 

Zelene površine 
Zelene površine so pomembna sestavina urejenega naselja, prispevajo k kvaliteti bivalnega 
okolja, omogočajo zadovoljevanje socialnih funkcij v odprtem prostoru naselja in primerno 
vključene v urbanistično zasnovo naselja, prispevajo k strukturni in oblikovni podobi naselja. 
Povezovanje javnih zelenih in odprtih površin v naselju in z naravnim zaledjem v celovit 
zeleni sistem je v kontekstu dolgoročnega načrtovanja prostorskega razvoja naselij ključni 
nujni pogoj za učinkovito urejanje in razvoj javnih površin naselja. 

Pri načrtovanju in razvoju naselij se prednostno upošteva grajeno javno dobro, zlasti 
prometne površine, trge, ploščadi, sprehajališča, tržnice ipd. ter naravno javno dobro kot 
sestavino naselij, zlasti parke, vodna in obvodna zemljišča, gozdove in posamezna drevesa 
ter razne oblike biotopov. Javne površine so javna dobrina za zadovoljevanje javnih potreb, 
za katero skrbi država ali lokalna skupnost, kadar le teh ni mogoče zagotavljati na trgu 
Zeleni sistem naselij ima pomembno vlogo v uravnavanju odtočnega režima (naravne in 
umetne retencijske površine kot so suhi in mokri zadrževalniki voda, mokrišča itd.), v 
spodbujanju samočistilne sposobnosti naravnih sistemov (čiščenje vode, zraka itd.) in v 
stabilizaciji erozijskih procesov (varovalni gozd itd.). V smislu trajnostnega razvoja mesta 
govorimo o zelenem sistemu mest, ki ima kulturni, družbeni, ekološki in gospodarski pomen, 
je planska kategorija, ki zagotavlja kvaliteto bivalnega okolja, ljudi, živali in rastlin v mestu, ki 
pa razen urbanistov nimajo svojega nosilca planiranja. 

Prometne površine v naseljih 
Mesta in druga urbana naselja morajo težiti za komplementarno delitvijo funkcij in za 
učinkovite prometne in telekomunikacijske povezave med naselji ter med naselji in 
podeželjem. Pri tem ima pomembno vlogo javni potniški promet. Naselja morajo biti dobro 
povezana s prometnimi sistemi, ki omogočajo tokove znotraj njih in ki jih povezujejo s 
pripadajočim krajevnim, regionalnim, državnim in mednarodnim zaledjem. Z razvojem 
komplementarnih in učinkovitih prometnih sistemov se krepi gospodarska moč mest, 
dostopnost delovnih mest, dostopnost do družbenih servisov, zmanjšuje razlike med mesti in 
podeželjem ter med pokrajinami. 

Prometno omrežje ni le del tehničnega sistema, temveč tudi del bivalnega in delovnega 
okolja. Obremenjenost prometnic, hrup, slabšanje kvalitete zraka in prometni kaos so razlogi 
za ukrepe, ki presegajo zgolj prometni vidik prostorskega in urbanističnega urejanja, zato so 
potrebni ukrepi celovite prostorske politike. 

Mesta so preobremenjena z osebnim prometom, zato je treba, zlasti v njihovih središčih, 
omejevati in zmanjševati osebni avtomobilski promet. Prednostno se razvija javni, bimodalni 
in multimodalni promet ter kolesarski in peš promet, ki se zmanjšuje z obvozi in tangentnimi 
prometnicami, javnimi garažami in parkirišči na obodu, z razvojem sistema "parkiraj in se 
pelji", s časovnim omejevanjem parkiranja, s ceno parkiranja, z razvojem sistemov javnega 
peš in kolesarskega prometa. Pri načrtovanju mest in drugih naselij se podpira širjenje 
centralnih peš površin in razvoj kolesarskega mestnega omrežja ter razvoj javnega 
potniškega prometa (železnica, tramvaj, avtobus). 

7.1.3 Komunalno opremljanje zemljišč 

Komunalno opremljanje zemljišč je gradnja komunalne infrastrukture, ki je potrebna, da se 
lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Komunalna 
oprema da zemljiščem tisto uporabno vrednost in sposobnost, da na njih lahko zgradimo 
posamezne vrste objektov (stanovanjske, poslovne, objekte družbenih dejavnosti, 
industrijske objekte, itd.). To pa istočasno pomeni da ne moremo predvideti razvoja 
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posamezne dejavnosti v prostoru, ne da bi predhodno analizirali možnosti za komunalno 
opremo (določenih) zemljišč. In, kar je še pomembnejše, opremljanje zemljišč za gradnjo 
nima pri razvoju dejavnosti v prostoru služeče, ampak tvorno funkcijo. Zemljišč torej ne 
opremljamo za gradnjo šele potem, ko objekte že zgradimo, ampak je komunalno opremljeno 
zemljišče predpogoj, da objekte sploh lahko pričnemo graditi, pri čemer komunalna oprema 
zemljišč značilno vpliva tudi na njihovo prostorsko razporeditev. Zakon o urejanju prostora 
(Uradni list št. 110/02) v 135. členu opredeljuje, kdaj se šteje, da je zemljišče komunalno 
opremljeno. 

Obnova, posodabljanje in dograjevanje obstoječe komunalne infrastrukture ter uvajanje 
novih sodobnejših sistemov komunalne infrastrukture zahteva pospešena, načrtna in 
sistematična vlaganja, ki pa niso pomembna le zaradi izboljševanja bivalnega standarda in 
zagotavljanja potreb po enakomernejši oskrbi z osnovnimi komunalnimi storitvami, temveč 
predvsem zaradi vse večje nuje po splošni zaščiti okolja in naravnih virov. Hkrati je treba 
zmanjšati ranljivost komunalne infrastrukture ob naravnih in drugih nesrečah ter okrepiti 
sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti s pitno in požarno vodo. 

Karta 7 (k poglavju 
II. 7.1.3): Komunalno 
urejanje - Obstoječe 
stanje 1997 (vir: Panjan, 
J., 2001, Komunalni 
sistemi in prostorski razvoj 
Slovenije, FGG-IZH, 
Ljubljana) 

7.1.4 Arhitekturna prepoznavnost 

Identitetna ohranjenost kulturnih krajin Slovenije, ocenjena z vidika arhitekturne in 
poselitvene prepoznavnosti enega najpomembnejših kriterijev, od začetka 90. let, kaže na 
nevarno izgubljanje tega segmenta. Velik del gosteje poseljenih in infrastrukturno bogatejših 
delov je že izgubil svojo razpoznavno identiteto, le dobra tretjina še ima dovolj kvalitetne 
arhitekture in naselij, in le zelo skromen (neposeljen) del Slovenije je mogoče oceniti kot 
najvišjo kvaliteto. Vrednote niso določena le z likovno razpoznavnimi sestavinami ampak kot 
celovito bivalno okolje, primerno zlasti za najvišje zahteve zdravega bivalnega okolja in kot 
ekonomsko pomembno izhodišče za bodočo prednostno gospodarsko panogo Slovenije - 
turizem. 

V obdobju zadnjega desetletja po sprejetju nekaterih novih mednarodnih dokumentov o 
Prostorskem razvoju, se je v mednarodnem prostoru izrazito povečal interes za povezovanje 
varovanja danih in ustvarjenih vrednot z načrtovanjem razvoja posameznih regij, naselij, 
stavbnih struktur, medtem ko je v Sloveniji še vedno veliko nerazumevanje za resnično 
vrednost te naloge. 
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Sedanja institucionalna ureditev dejavnosti varstva kulturne dediščine temelji na določilih 
zakona o varstvu kulturne dediščine, ki natančneje opredeljuje organiziranost ter delovanje 
javnih služb (javna služba za varstvo premične dediščine - muzeji, javna služba za varstvo 
nepremične dediščine - Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije), ki skrbijo za varstvo 
premične in nepremične dediščine ter določa, da enotni sistem varstva kulturne dediščine 
obsega pod pogoji, ki jih določa zakon pravno varstvo, strokovno varstvo in javno 
financiranje obnove kulturnih spomenikov. Država zagotavlja razvoj informacijskega sistema 
dediščine in vodenje baz podatkov. Valorizacija kulturne dediščine je eden temeljnih 
strokovnih postopkov in opredeljuje bodoče ravnanje z dediščino v okviru enotnega sistema 
varstva. Za spomenike državnega pomena je valorizirano 1227 enot dediščine, valorizacija 
spomenikov lokalnega pomena pa poteka v sklopu priprave strokovnih zasnov posamezne 
občine. 

Raivoj powHiv* , owu.ao»TfvwyTW£ij:t/ 

Karta 8 (k poglavju 
11.7.1.4): Evidentirana 
kulturna dediščina po tipih 
(Vir: Ministrstvo za kulturo 
- UR SKD, 2003) 

Zapostavljenost, veliki problemi, slabo prepoznavanje dediščinske substance in veliko število 
evidentiranih območij dediščine zahteva, da se v bodoče posveti večja strokovna pozornost 
podrobnejši prepoznavi kulturnih in dediščinskih vsebin teh območij. Gre za naselbinsko 
dediščino, večja arheološka območja naselbinske dediščine, dediščinsko kulturno krajino, 
območja v odprtem prostoru, ki združujejo večjo gostoto različne dediščine in predstavljajo 
posebno kulturno in/ali zgodovinsko okolje tudi z drugimi vsebinami (stavbami, krajino, 
nematerialno dediščino, naravnimi prvinami), ki bi jih bilo vredno varovati. Tu metode za 
točkovno obravnavo spomenikov, ki jih je doslej razvila spomeniška služba, ne zadoščajo. Za 
območja naselbinske dediščine, kulturne krajine in kompleksnega varstva kulturne dediščine 
v odprtem prostoru je treba zagotoviti obveznost priprave morfoloških analiz in širše 
prepoznanje kulturnih vsebin ter na tej osnovi pripraviti strokovne zasnove za vsako enoto 
posebej. 

Razkorak med formalnim varovanjem nepremične dediščine in njenim vključevanjem v 
celostno varovanje prostorskih vrednot se po predvidevanjih še povečuje in medsebojno 
ločuje. Na eni strani je strokovno vztrajanje pri ekonomsko neobremenjeni nalogi 
ohranjevanja kulturne dediščine, ki ni mogoče ob hkratnem zmanjševanju sredstev države za 
obnovo spomenikov in za vzpostavitev ustrezno strokovno usposobljene uprave za varstvo 
dediščine. Na drugi strani je vse močnejše odklanjanje (finančne) odgovornosti lokalnih 
skupnosti ter lastnikov za nadaljevanje dosedanjih "kulturnih" obnov spomenikov, če te 
nimajo možnosti povračila vloženega kapitala. 
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Zaskrbljujoča ugotovitev je tudi dejstvo, da se v novih razmerjih odločanja v številnih novih 
občinah razvojni programi in interesi oblikujejo le ozko lokalno (največkrat brez pravih 
strokovnih utemeljitev) in da je v teh okvirih trajnostno načrtovanje razvoja, ki naj bi izhajalo 
iz varstva in smotrne rabe naravnih in ustvarjenih dobrin, povsem neznano. 

Slovenija nima v svetovnem ali evropskem pomenu pomembne kulturne dediščine, ima 
veliko število naselbinske in druge stavbe dediščine v urbanem in ruralnem prostoru, ki 
sestavlja arhitekturno prepoznavnost in prispeva k krajinski podobi in kakovosti. Z mehanizmi 
varstva kulturne dediščine ni mogoče obvladovati tako široke problematike kot jo predstavlja 
naselbinska dediščina. Ta je v slovenskem merilu tudi ena najbolj ogroženih tipov kulturne 
dediščine. Njenemu propadanju sledi izguba naselbinske in krajinske identitete. S celostnim 
obravnavanjem problematike in z ustreznimi programi prenove je mogoče kvalitete obdržati 
in jih vpeti v življenje skupnosti. Dediščina ima namreč turistični in kulturni potencial, ki ga je 
treba izkoristiti v okviru integralnega urejanja prostora. 
Naselbinska dediščina so območja naselij, ki pomenijo njihova zgodovinska jedra, 
zgodovinske četrti oziroma druge zgodovinske dele. Sestavljajo jo posamezni objekti in 
skupine stavb, s pripadajočimi odprtimi površinami, ki so z njimi funkcionalnoin vidno 
povezane. 

Karta 9 (k poglavju II. 7.1.4): Naselbinska dediščina in kulturna krajina (Vir: Minis&stvo za kulturo - 
UR SKD, 2003) 

Zgradbe in drugi posegi v prostor, vključno z opremo prostora, parcelno delitvijo in urejanjem 
zelenih površin morajo upoštevati kakovosti obstoječe podobe naselja ter regionalno 
krajinsko in arhitekturno tipiko, kar podrobneje določajo prostorski plani in redi občin, 
urbanistične zasnove, regulacijski načrti in izvedbeni načrti. Oblikovanje naselij mora 
upoštevati regionalne značilnosti, kot to izhaja iz opredelitev arhitekturnih regij in tiste 
regionalne značilnosti slovenskih krajin, ki se nanašajo na naselja. Ta usmeritev se nanaša 
zlasti na manjša urbana in vaška naselja, npr. na značilne razporeditve vasi v gručah 
(Gorenjska), vasi v obliki razloženih naselij (Dolenjska, Štajerska), v obliki obcestnih vasi 
(subpanonski svet), na zazidavo (in slemena) vzporedno s plastnicami (na Krasu), na nagib 
streh (razen na Krasu, Vipavskem, Obali in v Posočju npr. nad 35 stopinj), na značilno 
uporabo materialov (Kras, zlasti kamen, korci; alpski svet zlasti omet in leseni elementi) itd. 
Odstopanja od teh načel so možna, če se na ta način doseže nove oblikovne kvalitete, kot so 
dominante, vidna vozlišča, robovi, vidne poti in druge kompozicijske vrednote grajenega 
okolja. 
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7.2. Razvoj gospodarske javne infrastrukture 

7.2.1 Razvoj prometne infrastrukture 

Sedanji razvoj prometne infrastrukture krepi prometno razcepljenost in prostorsko delitev 
Slovenije na območje koncentracije poselitve in dejavnosti v območjih visoke dostopnosti ob 
slovenskem prometnem križu ter na slabo dostopna območja populacijskega praznjenja. 
Povzroča tudi krepitev gravitacijske vloge večjih urbanih naselij in izključuje številna 
regionalna razvojna središča, kar vpliva na nadaljnje vzdrževanje njihovega obrobnega 
položaja. 

Zaradi neupoštevanja in ne-zaračunavanja vseh stroškov prometa se izvaja prikrito 
subvencioniranje nekaterih prometnih podsistemov. To povečuje razlike med podsistemi na 
skupnem trgu prometne ponudbe, kar ob pomanjkanju prometnopolitičnih mehanizmov 
ustvarja neenake tržne pogoje in krepi neuravnotežen razvoj prometnega sistema. 
Nekvalitetna ponudba ter neupravičena konkurenčnost drugih podsistemov povzročata 
zmanjševanje deleža prometnega dela JPP in železnic v prometnem sistemu. 

Pomanjkanje kvalitetnih logističnih in distribucijskih centrov tovornega prometa ter prestopnih 
točk JPP vodi do nepovezanosti prometnih sistemov, daljšanja in obremenitev prometnih poti 
ter povečevanja prometnih stroškov, kar negativno vpliva na konkurenčnost in učinkovitost 
slovenskega poselitvenega sistema in gospodarstva. 

Za sosednje države predstavlja Slovenija na področju razvoja prometnega sektorja (in 
prometne infrastrukture) prehodno ter ciljno območje, ki naj bi z ustrezno razvito prometno 
infrastrukturo (avtoceste, posodobljena železnica in hitra železnica, letališča in heliporti) 
ustvarilo primerne fizične pogoje za njihovo medsebojno povezovanje ter za boljšo navezavo 
na slovenski proizvodni in potrošniški potencial. Za sosednja središča ter regije predstavlja 
Slovenija predvsem ciljno območje za širitev gravitacijskega vpliva. 

Temeljni element prostorske zasnove so prometne regije s prometnimi vozlišči. Na državni 
ravni je izhodiščno središče zasnove, Ljubljana kot državno središče in najpomembnejše 
državno prometno vozlišče s celotno Slovenijo kot gravitacijskim zaledjem oziroma kot 
prometno regijo. Na tej ravni snujemo povezave Ljubljane s pomembnimi tujimi državnimi in 
makroregionalnimi središči. 

Na makroregionalni ravni temelji zasnova na treh urbanih središčih, ki se kot centri 
makroregij in kot prometna vozlišča oziroma dotikališča nahajajo na opredeljenih nacionalnih 
prometnih oseh in ki z zaledjem tričetrturne dostopnosti zajamejo približno 80 % površine 
slovenskega ozemlja. Poleg Ljubljane sta to še dve nacionalni središči mednarodnega 
pomena. Ob Mariboru kot nesporno drugem najpomembnejšem središču in prometnem 
vozlišču Slovenije se na to raven uvršča še Koper. 

Poleg treh državnih prometnih vozlišč se med regionalna prometna vozlišča uvrščajo še 
Murska Sobota, Celje, Novo mesto, Kranj in Nova Gorica. Uvrstitev prvih treh središč na 
nacionalno raven in vzpostavitev samostojne prometne regije nedvomno upravičujejo 
rezultati opravljenih analiz. Središča imajo jasno centralno vlogo in izoblikovano gravitacijsko 
zaledje. 

Večina središč nacionalnega in regionalnega pomena in njihovih gravitacijskih območij se 
nahaja znotraj 30-minutnega gravitacijskega zaledja osmih prometnih vozlišč ter so zato 
integrirana v širše mezoregionalno prometno in funkcionalno omrežje. Središča regionalnega 
pomena, ki niso v zaledju prometnega vozlišča so Tolmin, Idrija, Kočevje in Črnomelj ter 
središče nacionalnega pomena - somestje Slovenj Gradec - Ravne naq Koroškem - 
Dravograd. 
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Slika 20 (k poglavju II. 7.2.1): 
Območja 45 minutne izohrone treh 
makroregionalnih središč 

V odvisnosti od poselitve je treba prednostno razvijati javni potniški promet v tako imenovani 
prometni sistem »vlak-bus« v povezavi s parkirišči z namenom da se omogoči sistem 
»parkiraj in bodi peljan«, medtem ko je treba v priobalnem območju pospeševati javni 
pomorski potniški' promet. V ožjih urbanih in lokalnih območjih je treba ob izboljšavah 
integriranega javnega potniškega prometa hitreje razvijati tudi nemotoriziran promet 
(kolesarjenje, pešačenje). V prometnih vozliščih je treba razvijati potniška prometna vozlišča, 
ki bodo prostorsko ločena od tovornih prometnih terminalov. 

Cestno omrežje 
Pri oblikovanju zasnove razvoja cestne infrastrukture se tako izhaja iz predpostavke, da bodo 
daljinske ceste, ki jih opredeljuje obstoječi prostorski plan, izgrajene v času uresničitve 
aktivnega scenarija do leta 2008. Smeri in poteki povezav na tej ravni so opredeljeni ali 
izgrajeni do te mere, da jih pri oblikovanju zasnove lahko zgolj prevzamemo kot izhodišče. 

V zasnovi je predviden sistem glavnih obodnih cest, ki naj bi v skladu s teoremi omogočal 
neposredno povezovanje regionalnih središč mimo cestnega križa. Z omenjenim modelom 
dostopnosti je dokazano, da obod glavnih cest po času potovanj in varnosti pri povezovanju 
središč regionalnega pomena, ne more konkurirati cestnemu križu Če želimo doseči 
uravnoteženo dostopnost vseh slovenskih regionalnih območij, je treba predvsem izboljšati 
navezave središč na prometni križ, na katerem bo visokozmogljiva prometna infrastruktura 
omogočala kvalitetne in hitre povezave. Upravičenost oziroma racionalnost obravnavanih 
povezav smo preverjali z bodočimi časi potovanj in dolžino povezav. 

Zasnova daljinskih cest izhaja iz zasnove cestne infrastrukture, v katerem so že bili 
Predstavljeni principi povezovanj. Hrbtenico predstavlja cestni križ, na katerem bodo 
visokozmogljive daljinske ceste mednarodnega pomena in delno čezmejne cestne povezave, 
omogočale kvalitetne in hitre povezave znotraj države ter navzven. Cestni križ predstavlja 
tudi kvalitetno povezavo med državnim z regionalnimi prometnimi vozlišči in med njimi 
samimi. Večina prometnih vozlišč državne oziroma regionalne ravni ležij na ali v neposredni 
bližini načrtovanih daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena. 
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Slika 21 (k poglavju 11.7.2.1): Zasnova cestnega omrežja 

Železniško omrežje 
Obstoječe železniške proge, pretežno zgrajene v 19. stoletju, niti glede svojih parametrov niti 
glede zmogljivosti ne ustrezajo več sodobnim prevoznim potrebam in so popolnoma 
nekonkurenčne nastajajočemu sodobnemu cestnemu podsistemu ter nekompatibilne 
moderniziranim železniškim podsistemom držav EU. 

Zasnova razvoja infrastrukture železnice za višje hitrosti v Sloveniji, ki v osnovi temelji na 
rekonstrukciji obstoječe železniške infrastrukture, krepi vse prometne smeri železniškega 
podsistema, ki se ujemajo s smermi V. in X. vseevropskega koridorja. Prometne smeri 
Romanice, Slovanice, Germanice in Ungarice krepijo smeri predlaganih železniških prog. Z 
daljinskimi železniškimi povezavami mednarodnega pomena se medsebojno povezujejo 
prometna vozlišča in sicer preko železniškega "križa" z vozliščem v Ljubljani. Z daljinskimi 
železniškimi povezavami nacionalnega pomena pa se povezujejo še ostala središča 
nacionalnega in nekatera središča regionalnega pomena, ki imajo na tej progi železniško 
postajo. Ostala središča regionalnega pomena se na daljinske železniške povezave 
navezujejo z regionalnimi železniškimi povezavami, le Idrija, ki je središče regionalnega ni 
povezana z železniško infrastrukturo. 

Za zagotovitev neposredne in kvalitetne povezave Slovenije z Madžarsko in s tem krepitve 
prometne smeri Ungarice se zagotovi posodobitev železniške povezave Pragersko - Ormož 
- Murska Sobota in naprej proti Madžarski z dvotirno elektrificirano železniško progo. 
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Slika 22 (k poglavju II. 7.2.1): Zasnova železniškega omrežja 

Pristanišča 
V svetu ponovno oživlja pomorski potniški promet. Veča se povpraševanje po križarjenjih in 
čarterskih linijah. Poskusi, da bi se v krožna potovanja vključila tudi slovenska obala, so 
zmeraj propadli zaradi neprimerne pomorske infrastrukture, neustreznega potniškega 
terminala in premajhne odločenosti, da tovrstno turistično ponudbo organizirano tržimo. 
Zasnova v pretežni meri temelji na spodbujanju nadaljnjega razvoja koprskega pristanišča. 
Ostala slovenska pristanišča razvijajo ustrezno pomorsko infrastrukturo predvsem za 
spodbujanje domačega pomorskega potniškega prometa, ki bi lahko prevzel del cestnih 
potniških tokov. 

Letališča in heliporti 
Zasnova mednarodnih letališč ob nacionalnih središčih mednarodnega pomena ohranja 
dosedanja tri javna letališča za mednarodni zračni promet ob središčih: Ljubljana, Maribor in 
Koper (letališče Ljubljana, letališče Maribor in letališče Portorož). 

Poleg navedenega se dopušča možnost razvoja tudi dveh dodatnih javnih letališč za 
mednarodni zračni promet (nižje kategorije), ki bi bili locirani ob središčih nacionalnega 
Pomena (Nova Gorica in Novo mesto). 
Na državni ravni opravlja letališče Ljubljana funkcijo državnega letališča z zaledjem v celi 
Sloveniji. Z izgradnjo nove železniške povezave se izboljša njegova povezanost z državnim 
središčem (Ljubljana) ter dostopnost do uporabnikov v celi Sloveniji. Z izboljšanjem 
dostopnosti se poveča tudi njegova konkurenčnost v širšem prostoru. 

Umestitev heliportov v prostor se v celoti prekriva z umestitvijo letališč. Za zagotavljanje 
zastavljenih ciljev je potrebna enakomerna postavitev mreže letališč/heliportov (5 javnih 
■etališč/heliportov za mednarodni zračni promet in 21 javnih letališč/heliportov za domači 
zračni promet oziroma 21 letališč/heliportov za lastne potrebe ob upoštevanju lokacij 
obstoječih letališč, ostalih značilnosti poselitvenega razvoja, evropskega zračnega 
navigacijskega načrta ter ekonomičnosti. 
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Naprave za vodenje zračnega prometa 
Glede na relief slovenskega prostora in mednarodne standarde s področja civilnega letalstva 
je treba zagotoviti najmanj štiri vire radarskih podatkov oziroma postaviti štiri radarske 
sisteme dolgega dosega na ustreznih lokacijah. 

Glede na mednarodne standarde s področja civilnega letalstva je treba razvijati priletne 
radarske sisteme na letališčih, ki služijo vodenju, upravljanju in nadzorovanju zrakoplovov na 
manjših višinah oziroma varnemu priletu in odletu zrakoplovov z letališč. Ravno tako je 
potrebno razviti sisteme za satelitsko navigacijo 

Slika 23 (k poglavju II. 7.2.1): 
Motne postavitve radarjev dolgega 
dosega v Sloveniji 

(a) Območje, ki zajema: Kočevski rog - Malo goro (območje Visokega roga, stene Svete 
Ane-Mala gora) Goteniško goro - Veliko goro - Račno goro (območje Cerka, 
Goteniškega Snežnika, Goteniškega vrha, Sušnega vrha, Debelega vrha, Turna, 
Velikega vrha, Kaličnega vrha, Petelinjeka, Račne gore, Bloščeka), Snežnik - Javornike 
(območje Velikega Snežnika, Dedne gore, Škodovnika, Debele gore, Debelega vrha- 
Javorniki), vrhove Južne Primorske (območje Glavičorke / Razsušice, Slavnika, Velike 
Vremščice), Trnovsko planoto (območje Suhega vrha, Gore-Hrušica, Srednje gore, 
Velikega Golaka), Južni obod Ljubljanske kotline (območje Velike Slivnice, Vinjega vrha, 
Novaške gore, Kamenice, Mokreca, Krima), Gorjance (območje Trdinovega vrha). 

(b) Območje, ki zajema: Škofjeloško hribovje - Polhograjsko hribovje (območje Blegoša, 
Tošča, Pasje ravni), območje Jelovice in Južnega roba Julijskih alp (območje 
Partizanskega vrha, Jelenjega vrha, Črnega vrha), Kamniško Savinjske alpe (območje 
Pirčevega vrha, Kranjske rebri, Velikega Rogatca, Smrekovca ob Dleskovški planoti, 
Medvedjaka - Golt, Boskoveca, Smrekoveca na Smrekovškem pogorju, Vivodnika - 
Menine planine), Zasavsko hribovje (območje Velikega Javornika - Bohor, Kuma, Mrzlice, 
črnega vrha - Čemšeniške planinej, Paški Kozjak - Pohorje - Konjiško goro (območje 
Stolpnika - Konjiške gore, Stenice, Basališča, Turna, črnega vrha, Velikega vrha, 
Žigartovega vrha, Miznega vrha, Klopnega vrha, Ledinekovega Kogla). 

Javni potniški promet (JPP) 

Javni potniški promet je zapostavljen na vseh ravneh, od državne do lokalne. Prepuščen je 
konkurenčnemu tržnemu boju s prikrito subvencioniranim individualnim cestnim prometom. V 
razvitih evropskih državah je prisotno vse večje zavedanje o pomenu JPP, medtem ko je 

poročevalec, št. 8/1 146 4. februar 2004 



sedanji trend v Sloveniji zaskrbljujoč in je zato potrebna čimprejšnja aktivna vloga države na 
tem področju. Sistem JPP je nepovezan in vse bolj izgublja delež v skupnem prometnem 
sistemu. Posamezni podsistemi se razvijajo neodvisno in v medsebojnem konkurenčnem 
boju znižujejo konkurenčnost celotnega sistema JPP. Nekvalitetna ponudba ter 
neupravičena konkurenčnost drugih podsistemov povzročata zmanjševanje deleža 
prometnega dela JPP in železnic v prometnem sistemu. Pomanjkanje kvalitetnih logističnih in 
distribucijskih centrov tovornega prometa ter prestopnih točk JPP vodi do nepovezanosti 
prometnih sistemov, daljšanja in večjih obremenitev prometnih poti ter povečevanja 
prometnih stroškov, kar negativno vpliva na konkurenčnost in učinkovitost slovenskega 
poselitvenega sistema ter gospodarstva. 

Prometni terminali 
Zasnova razvoja infrastrukture kombiniranega tovornega prometa ne opredeljuje povezav, 
temveč zgolj terminale za kombiniran tovorni promet na različnih prostorskih ravneh, ki 
opravljajo vlogo vozlišč tovornih prometnih tokov. Glede na izhodišča zasnove so terminali 
vezani na ravni obravnavanih prometnih regij in njihovih središč. 

Osrednji državni terminal za kombiniran tovorni promet se nahaja v Kopru kot pomembnem 
nacionalnem središču mednarodnega pomena in najpomembnejšem tovornem prometnem 
vozlišču v državi. Terminal temelji na povezovanju koprskega pristanišča in vozlišča 
železniških prog, cest in pomorskih poti različnih ravni. Zaradi pretežno mednarodnega 
značaja tovornega in potniškega pomorskega prometa je njegova vloga nekoliko bolj 
poudarjena od vloge drugega državnega terminala za kombiniran tovorni promet v Ljubljani. 

Drugi državni terminal za kombiniran tovorni promet se nahaja v Ljubljani kot državnem 
središču in po pomenu drugem tovornem vozlišču v državi. Terminal temelji na vozlišču 
železniških prog in cest različnih ravni vključno z najpomembnejšim državnim letališčem. 
Tretji se nahaja v Mariboru kot drugem največjem urbanem središču in po pomenu tretjem 
tovornem vozlišču v državi ter potencialnem središču osrednjega posodobljenega 
industrijskega grozda Slovenije. 

Kolesarsko omrežje 
Zasnova razvoja kolesarske infrastrukture, zaradi specifičnega značaja kolesarjenja, ne temelji 
na principih povezovanj, ki so bili uporabljeni v zasnovah drugih prometnih podsistemov. Zaradi 
razlogov, ki jih navajamo v nadaljevanju, je v Sloveniji smiselno izgrajevanje mreže glavnih in 
regionalnih kolesarskih poti namesto koridorjev daljinskih poti, ki bi bili namenjeni navezovanju 
na evropsko kolesarsko infrastrukturo. Menimo, da bi bile ustreznejše aktivnosti države, ki bi bile 
usmerjene v izgrajevanje mreže kolesarske infrastrukture nižjih ravni, kot pa gradnja majhnega 
števila daljinskih prečnih povezav preko ozemlja Slovenije. 

7.2.2 Telekomunikacije 

Ustrezno razvita telekomunikacijska infrastruktura spodbuja družbeni, kulturni in regionalni 
razvoj, zmanjšuje probleme razdalj, spodbuja oblikovanje novih storitev ter olajšuje dostop 
do informacij in storitev. Zato lokacija v fizičnem smislu izgublja svoj pomen, kar pomembno 
vpliva na spremembe obstoječih struktur poselitve in prostorski razvoj ter lociranje dejavnosti 
v mestih in na podeželju. 

Telekomunikacijsko omrežje so prenosni sistemi, lahko tudi centrale in druga oprema, ki 
omogoča prenos signalov med določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žičnih, 
radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, kamor med drugim spadajo satelitska 
omrežja, fiksna in mobilna, govorna in podatkovna prizemna omrežja, omrežja za radijsko in 
televizijsko radiodifuzijo in omrežja za kabelsko televizijo. 
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Telekomunikacijsko infrastrukturo tvorijo tri vrste omrežij in sicer hrbtenična, dostopovna in 
stanovanjska omrežja Že omenjeno globalno omrežje, ki povezuje posamezne 
telekomunikacijske otoke, imenujemo hrbtenično omrežje, del telekomunikacijskega omrežja, 
ki ga "vidi" uporabnik s svojega uporabniškega priključka, pa je t. i. dostopovno omrežje. 

Telekomunikacijsko omrežje mora biti učinkovito z vidika zagotavljanja čim bolj kvalitetnega 
dostopa do storitev informacijske družbe (npr. širokopasovni dostop do intemeta na območju 
celotne države ...) in delovati čim bolj zanesljivo (brez motenj oziroma 'izpadov'). Pereč 
strukturni problem je tudi pokrivanje celotnega ozemlja, telekomunikacijska infrastruktura 
namreč postaja pogoj za uspešnost številnih dejavnosti (industrija, trgovina, bančništvo, 
šolstvo, zdravstvo, policija, vojska, gasilci). 

Telekomunikacijsko omrežje (predvsem telekomunikacijske vode) je zaradi racionalnosti 
izrabe prostora smiselno razvijati v smeri obstoječih koridorjev namenjenih drugi infrastrukturi 
(promet, oskrba z vodo, plinom, itd ...) in dodatno izrabiti prostorske kapacitete le-teh. Glede 
na geografsko lego ima Slovenija odlične možnosti za trženje tranzitnih telekomunikacijskih 
storitev - predpogoj za to je skladnost s širokopasovno telekomunikacijsko infrastrukturo 
Evrope. 

Tehnološka optimizacija oziroma nadgradnja obstoječega omrežja v primerjavi z ureditvijo 
povsem novega omrežja, ki ima za posledico dodatno izrabo prostorskih kapacitet, je s 
prostorskega vidika bolj sprejemljiva, če to ne pomeni zaostajanje z vidika učinkovitosti in 
zanesljivosti delovanja omrežja. 

Za dosego cilja optimalne pokritosti slovenskega prostora s telekomunikacijami je treba pred 
uporabo dodatnih prostorskih kapacitet za umeščanje telekomunikacijskih objektov, naprav 
in vodov v prostor preveriti možnost dodatne izrabe obstoječih lokacij, namenjenih 
telekomunikacijskim objektom, napravam in vodom. Na področju mobilne telefonije je tako 
treba stremeti k spodbujanju operaterjev k uporabi skupnih lokacij za namestitev baznih 
postaj, če je to tehnično izvedljivo, in pri tem ne prihaja do motenj v sistemu posameznega 
operaterja. Z vidika rabe prostora je namestitev treh baznih postaj treh operaterjev na eni 
lokaciji v primerjavi z namestitvijo treh baznih postaj na treh lokacijah precej bolj racionalna. 
Prostorsko bolj racionalno je tudi trasiranje telekomunikacijskih vodov v okviru že obstoječih 
infrastrukturnih koridorjev namenjenih npr. oskrbi z vodo, plinom ali električno energijo v 
primerjavi s trasiranjem povezav povsem ločeno od ostalih infrastrukturnih koridorjev. 

7.2.3 Razvoj energetske infrastrukture 

Slovenija sodi med energetsko revne dežele. V zalogah primarnih virov razpolaga le s 
trdnimi gorivi oziroma s premogi in ligniti slabih kvalitet, ter s hidroenergijo. V porabi primarne 
energije so trdna goriva udeležena s približno 25 %, pri čemer je delež lignita več kot 75 %. 
Tekoča in plinasta goriva je potrebno uvoziti v celoti. Lastna proizvodnja tekočih goriv je le 
simbolična. 
Hidroenergija je kot obnovljivi energetski vir z ekološkega vidika manj oporečna in ima 
prednost pri strategiji oskrbe z energijo. Delež hidroenergije je v primarni energetski bilanci 
Slovenije bistveno višji od evropskega povprečja. Današnje stanje gospodarske 
izkoriščenosti hidropotenciala slovenskih rek je različno. Izkoriščenost reke Drave je 90 %, 
reke Save okrog 19 % in reke Soče 32 %, medtem ko reka Mura ni izkoriščena. 
V prihodnje ni predvidena izgradnja novih termoelektrarn na trdna goriva. Zaradi okoljskih 
omejitev se bo predvidoma zmanjšala poraba trdnih goriv pri proizvodnji električne energije 
in povečala poraba ostalih energentov (predvsem zemeljskega plina). Zato bo strateška 
usmeritev na področju termoenergetike ohranitev vseh lokacij, kjer sedaj stojijo 
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termoenergetski objekti ter načrtovanje nadomestnih objektov z uporabo primernejših goriv 
(zemeljski plin, biomasa, odpadki) 
Nuklearna elektrarna Krško bo ostala v obratovanju. Kljub temu, da Zakon o moratoriju na 
izgradnjo NE ne velja več, ne kaže, da bomo v Sloveniji v bližnji prihodnosti gradili nuklearne 
elektrarne. 
Plinasta in tekoča goriva imajo zelo pomembno vlogo v energetski oskrbi Slovenije, saj je 
njihov delež v končni energiji znašal leta 1999 približno 65 % in lahko bistveno vplivajo na 
dolgoročno zanesljivost oskrbe R Slovenije. 
Tekoči naftni plin (v nadaljevanju TNP) je specifičen energent. V Sloveniji nimamo lastne 
proizvodnje TNP (obstoječe kapacitete v rafineriji Lendava ne omogočajo proizvodnjo TNP). 
Distributerji TNP so vezani na direkten uvoz. 
Dolgoročno bodo obnovljivi viri energije pomemben domači strateški vir primarne energije. 
Zato bo energetska politika usmerjala v povečanje energetske rabe biomase (les, bioplin in 
deponijski plin, biodiesel), geotermalne in sončne energije, vetrne energije pa tudi v porabo 
odpadne toplote. Razvoj in spodbujanje obnovljivih virov bo potekal v skladu z evropsko 
politiko spodbujanja OVE. Slovenija bo sledila ciljem Evropske unije, da v prihodnjem 
desetletnem obdobju podvoji delež OVE v bilanci primarni energije. 
Na področju razvoja lokalne energetike bodo vključene komponente, ki se nanašajo na 
razvoj lokalnih energetskih sistemov (omrežja za daljinsko toploto in zemeljski plin), lokalno 
proizvodnjo električne energije (soproizvodnja) in izrabljanje obnovljivih virov. Precej 
pričakovanj povezanih z mehanizmi za spodbujanje teh virov je v novi evropski direktivi o 
kogeneracijah. 

Obnovljivi viri energije 
Obnovljivih viri, ki so pomemben vir primarne energije so: vodna energija (hidropotencial za 
mikro, male in srednje HE pod 10 MW moči), biomasa (les, lesni odpadki, energetske 
rastline, biodizel, bioplin, bioetanol), sončna energija (fototermika, fotovoltaika, pasivna 
solarna gradnja), geotermalna energija (nizko- in visoko-temperaturni vodonosniki), izraba 
toplote okolja in odpadne toplote, sežiganje klasificiranih in selekcioniranih odpadkov in 
energija vetra. 

V preteklem desetletnem obdobju je delež obnovljivih virov energije narasel za desetino. 
Pretežni delež predstavljajo lesna biomasa in odpadki, male hidroelektrarne (moči pod 10 
MW) in sončna energija. Do leta 2006 naj bi delež OVE v bilanci primarne energije narasel 
na okoli 6 do 7 % (12 do 13 % skupaj s hidroenergijo) in na 8 do 9 % (15 do 16 % skupaj s 
hidroenergijo) do leta 2010. Izraba obnovljivih virov energije v Sloveniji se vzpodbuja. S 
subvencijami se podpira raba obnovljivih virov za ogrevanje in učinkovito rabo v industriji in 
gospodinjstvih. Z ugodnimi cenami določenimi v Uredbi Vlade RS pa se zagotavlja odkup 
električne energije od kvalificiranih elektrarn. Glede na dejstvo, da nimamo pomembnejših 
lastnih izvorov nafte in zemeljskega plina, lahko energetsko odvisnost zadržimo in jo 
Poskušamo zniževati le z učinkovitejšo rabo energije in bistveno večjim razvojem obnovljivih 
virov energije s čimer bomo pripomogli tudi k znižanju vrednosti C02. 

Evropski parlament je 27. 10. 2001 sprejel Direktivo o promociji proizvodnje elektrike iz 
obnovljivih virov energije (Direktiva 2001/77/EC). Osnovni namen Direktive je vzpostaviti 
skupne pogoje za promocijo in povečanje deleža proizvodnje električne energije iz OVE na 
internem trgu električne energije. Predvideni delež proizvodnje električne energije 22,1 % iz 
OVE je upoštevan v cilju povečanja deleža obnovljivih virov na 12 % v primarni energetski 
bilanci, v letu 2010, na nivoju EU. Direktiva zahteva od držav članic, da izvedejo potrebne 
korake za dosego zastavljenih ciljev glede deleža proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov. 
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Biomasa Možne lokacije za kotlarne na biomaso nad 10 MW so: Ajdovščina, Bohinjska 
Bistrica, Celje, Cerknica, Ilirska Bistrica, Kočevje, Krško, Logatec, Nazarje, Pivka, Ribnica, 
Sevnica, Straža in Železniki, v katerih bi šlo predvsem za proizvodnjo toplote. 
Izraba vetrne energije Pri vetrnih elektrarnah razlikujemo dve vrsti izrabe vetrne energije. 
Prve so elektrarne, ki so sestavljene iz ene do največ desetih samostojnih vetrnic (ne glede 
na moč posamezne vetrnice). Take elektrarne so priključene na distribucijsko omrežje 
električne energije in ne zahtevajo izgradnje visokonapetostnih daljnovodnih oziroma 
kabelskih povezav. Za postavitev takih elektrarn je v načelu primerno področje celotne 
Slovenije, priporočljiva pa je postavitev na mikrolokacijah, kjer je povprečna hitrost vetra 
največja. Druga vrsta so elektrarne, ki jih sestavlja več kot deset vetrnic. Take elektrarne 
predstavljajo velik poseg v prostor in vsekakor so predmet prostorskega planiranja na 
državnem nivoju, morajo pa biti tudi vključene v elektroenergetsko omrežje. Za postavitev 
takih elektrarn je primerno tisto področje Slovenije, kjer povprečna hitrost vetra vsaj 2000 
ur/letno presega 4 m/s. 

Karta 10 (k poglavju II. 7.2.3): Zasnova 
obnovljivih virov energije 

Elektroenergetski sistem 
Razvoj elektroenergetske infrastrukture je le nujna posledica razvoja družbenih dejavnosti, 
za katere je nujno zagotoviti potreben prostor. Vedno težje je pridobiti prostor za nove 
lokacije razdelilnih transformatorskih postaj, tras daljnovodov in kablovodov, kar je v 
predlogu razvoja v največji možni meri upoštevano. Z uvajanjem novih tehnologij na področju 
prenosa električne energije bodo obstoječe trase maksimalno izkoriščene, nove pa 
predlagane tam, kjer ni drugih rešitev. 

Proizvodni objekti za oskrbo z električno energijo 
Slovenske elektrarne so sorazmerno stare. Trenutno potekajo obnove hidroelektrarn in delno 
termoelektrarn, nekaj agregatov pa je predvidenih za zaustavitev. Za izkoriščanje 
energetskega potenciala slovenskih rek je predvidena oddaja koncesijskih pravic. 
Koncesijske pravice bo potrebno pridobiti tako za obstoječe HE, kot za nove. Del koncesnine 
se bo porabil za ureditev vodnogospodarske infrastrukture ter za zagotavljanje drugih 
pogojev (vodne infrastrukture), ki omogoča oddajo koncesijskih pravic. 

Hidroenergetski objekti 
Veriga osmih HE na reki Dravi daje okoli 25 % proizvedene električne energije v Sloveniji in 
je najcenejša ter ekološko najmanj oporečna. Večina teh elektrarn je že starih. Najstarejša 
HE Fala je iz leta 1918 in je že skoraj v celoti obnovljena. Tudi ostale HE vzvodno od 
Maribora so bile zgrajene med zadnjo vojno in kmalu po njej (starost od 50 do 35 let), zato so 
bile pred kratkim obnovljene in posodobljene. V teku je priprava na posodobitev dolvodnih 
elektrarn. Strokovne analize so pokazale, da je potrebna takojšnja obnova in posodobitev 
vseh agregatov gornje dravske verige HE. 
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Na reki Savi obratujejo danes le štiri elektrarne. Starejši sta HE Moste in HE Medvode, mlajši 
pa HE Mavčiče in HE Vrhovo. HE Moste in HE Medvode obratujeta že preko 40 let, zato je 
potrebna njuna doinstalacija in sanacija. Na reki Savi je predvidena postopna izgradnja 
hidroelektrarn na spodnjem, srednjem in zgornjem delu (do HE Mavčiče). HE na spodnji Savi 
so predvidene na odseku od izliva Savinje do državne meje z Republiko Hrvaško. 
Izkoriščanje energetskega potenciala je predvideno v šestih HE in sicer: HE Vrhovo, HE 
Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice. HE Vrhovo je že zgrajena. Na 
odseku srednje Save (od izliva Ljubljanice do izliva Savinje) je predvideno šest elektrarn: HE 
Jevnica, HE Kresnice, HE Ponoviče, HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol. Na porečju 
Save je v perspektivi predvidena še izgradnja nove črpalne hidroelektrarne Požarje z 
inštalirano močjo 138 MW. 

Na reki Soči sta bili HE Doblar I in HE Plave I zgrajeni in instalirani po merilih izpred več kot 
50 let. Pred kratkim pa sta bili dokončani HE Doblar II in Plave II. Nad obstoječo akumulacijo 
Ajba na reki Soči je planirana tudi izgradnja črpalne hidroelektrarne Avče. 

Na reki Muri se bo morebitna hidroenergetska izraba Mure maksimalno prilagodila 
večnamenski izrabi ob istočasni kompleksni ureditvi področja na obeh straneh meje. 

Termoenergetski objekti 
Za proizvodnjo električne energije v Sloveniji so na voljo nekatere obstoječe lokacije za večje 
TE na plin in lokacije v naseljih (ob obstoječih kotlovnicah), kjer je možno postaviti učinkovite 
manjše termoelektrarne - toplarne s soproizvodnjo elektrike in toplote (poraba toplote naj bi 
zagotavljala več kot 4.000 obratovalnih ur na leto). 
Termoenergetski objekti so najbolj izpostavljeni ekološkim omejitvam. Za ohranitev razvojnih 
možnosti Slovenije na področju termoenergetike je potrebno ohraniti vse obstoječe lokacije s 
termoenergetskimi objekti, ne glede na to ali bo trg z električno energijo v prihodnje prisilil 
proizvodna podjetja ukiniti proizvodnjo z obstoječo tehnologijo. 

Bloka 1 in 2 (2 x 27 MW na pragu) v Termoelektrarni Šoštanj obratujeta od leta 1956, blok 3 
(68 MW na pragu) je v pogonu od leta 1960. Vsi trije bodo predvidoma zaustavljeni do leta 
2008. V letu 1998 je bila prigrajena čistilna naprava za razžveplevanje dimnih plinov na bloku 
4. Moč agregata se je s tem zmanjšala za 5 MW. Blok 5 (295 MW na pragu) obratuje od leta 
1978 in bo v pogonu predvidoma do leta 2020. Prigrajena čistilna naprava je začela 
obratovati leta 2001. Moč. agregata se je zmanjšala za 6 MW. Ob posodobitvi bloka 5 je 
predvidena možnost obratovanja v združenem procesu z novim plinskim turboagregatom 
moči 150 MW, kar bi omogočilo izkoristiti 25 MW rezerve moči obstoječega turboagregata ter 
s tem povečanje njegove inštalirane moči od 345 na 370 MW. 
Za bloke 1 do 3, ki se bodo predvidoma zaustavili med leti 2008 in 2010 ni predvideno 
nadomestilo. Blok 4 bo prenehal obratovati okoli leta 2020. Nadomestil naj bi ga nov blok z 
močjo ca 350 MW, vendar še ni sprejeta odločitev glede energenta (plin ali ena od sodobnih 
premogovnih tehnologij). 

V Termoelektrarni - Toplarni Ljubljana (TE-TO) obratujejo trije termoenergetski bloki, ki 
oskrbujejo Ljubljano z daljinsko toploto in EES Slovenije z električno energijo. TE-TO od 
začetka leta 2002 uporablja izključno primernejši uvoženi premog. Zaradi iztekanja 
življenjske dobe blokov 1 in 2 (od 2005 do 2010), visoke lastne cene električne in toplotne 
energije iz teh blokov in ekoloških razlogov, bo TE-TOL nadomestila toplotno moč bloka 1 in 
2 s termoelektrarno-toplarno s plinsko-parno tehnologijo. Načrtuje se izgradnja plinske 
kogeneracijske elektrarne v kombi ciklu s skupno električno močjo do 200 MW in toplotno 
močjo 160 MW. Kot gorivo bi se uporabljal zemeljski plin, oziroma EL kurilno olje kot 
rezervno gorivo. Obstoječa bloka 1 in 2 bi po začetku obratovanja prešla v hladno rezervo. 
Se naprej bi obratoval blok 3, zgrajen leta 1984, ki bo z novimi gorilniki znižal emisije NOx v 
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skladu s predpisi. Emisije SO2 bodo zaradi kurjenja ustreznega uvoženega premoga z nizko 
vsebnostjo žvepla prav tako znotraj dovoljenih meja. 

Termoelektrarna Trbovlje ima danes na pragu inštalirano moč 180 MW na premog in 60 MW 
v dveh plinskih turbinah na tekoče gorivo. Termoelektrarna TET2 je bila dograjena leta 1968, 
plinski turbini pa 1976. Na obstoječem 125 MW premogovnem bloku se pričenja z izgradnjo 
naprave za razžvepljevanje dimnih plinov, na preostali današnji lokaciji pa se predvideva 
izgradnja nove plinsko parne elektrarne moči do 230 MW in novega objekta za soproizvodnjo 
(kogeneracijo) toplotne in električne energije s sosežigom gorljivih frakcij komunalno 
nenevarnih odpadkov, lesne biomase in mulja iz čistilne naprave (ocenjena el.moč 20- 
40MW, topi.moč 50-80MVV). V skladu z obstoječim Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika 
Trbovlje Hrastnik bo do konca leta 2007 potekalo zapiranje RTH hkrati s proizvodnjo 
premoga za TET. V kolikor bi se izkazalo, da bi imelo podaljšanje proizvodnje rjavega 
premoga v RTH do vključno leta 2009 več pozitivnih učinkov, bo TET tako tudi po letu 2007 
namesto predvidenega uvoženega premoga uporabljala kombinacijo domačega in 
uvoženega premoga. 

V Termoelektrarni Brestanica sta zgrajena dva nova agregata po 114 MW. Trije plinski 
agregati (69 MW) bodo zaradi staranja opreme, glede na scenarij, prenehali obratovati v letih 
med 2007 in 2010. S tem bodo prenehali obratovati tudi obstoječi kotli na izpušne pline in 
obstoječa parna agregata. Dejavnost elektrarne se bo nadaljevala z novimi plinsko-pamimi 
agregati. Za polno izkoriščenost investicije, bo eni od obeh plinskih turbin prigrajen kotel na 
izpušne pline in parna turbina, ki bo nadomestila dve stari parni turbini. Za nemoteno 
obratovanje na polni moči je potrebno še okrepiti plinski priključek in zgraditi 400 kV DV 
priključek. 

V Nuklearni elektrarni Krško je opravljena zamenjava obeh uparjalnikov, katerih življenjska 
doba je po mednarodnih izkušnjah okoli 15 let. S tem se je povečala električna moč 
elektrarne za 6,6 % oziroma za 42,5 MW in letna proizvodnja za okoli 280 GWh. Projektna 
življenjska doba je do leta 2023. Študije so dokazale, da je predčasno zapiranje 
neupravičeno, dokler elektrarna dosega visoko obratovalno in varnostno raven. V svetu se 
obstoječim nuklearnim elektrarnam podaljšujejo. Za Slovenijo je smiselno nadaljnje 
obratovanje JEK. 

V Toplarni Šiška javno podjetje Energetika Ljubljana načrtuje izgradnjo agregata s 
soproizvodnjo toplote in električne energije kot alternativo ali dopolnitev kogeneracijski TE v 
Mostah. Predvidena je kogeneracijska termoelektrarna s plinsko turbino s 100 MW toplotne 
moči in do 100 MW električne moči. Za dovod zemeljskega plina in odvod električne energije 
bo potrebno zgraditi oba priključka. 

Novo plinsko termoelektrarno (z močjo na pragu od 200 do 500 MW) je možno postaviti v 
okviru Nafte Lendava in na lokaciji Kidričevo. Postavitev termoelektrarn je možna tudi v 
okviru obstoječih industrijskih kompleksov, ki so delno opremljeni s potrebno infrastrukturo. 

Prenosno in distribucijsko omrežie 

Slovenija je na območju, kjer je možno v prihodnje pričakovati intenzivnejšo izmenjavo 
električne energije, v koridorju med Panonsko in Padsko nižino, ki je tudi sicer transportno 
pomemben. Zaenkrat so te izmenjave bistveno manjše kot na drugi strani Alp med Francijo, 
Švico in Italijo. Preko Slovenije sta načrtovani elektroenergetski povezavi (TEEN) z državami 
EU; Italija-Slovenija-Madžarska in Italija-Slovenija-Hrvaška (obnova SUDEL-ove 400 kV 
zanke). Za razvoj prenosne dejavnosti, kot tudi za delno oskrbo iz uvoza je pomembno, da 
že redno obratuje sinhrona povezava med zahodnoevropsko interkonekcijo UCTE in 
interkonekcijo CENTREL (Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska) in omogoča pretoke 
elektrike. 
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Porast porabe električne energije in gradnja proizvodnih objektov na ozemlju Slovenije bo 
narekovalo krepitev transformacije 400/110 kV ter omrežja na vseh napetostnih nivojih. Ob 
spremenjenih razmerah in ob zaostrenih kriterijih zanesljivosti je zelo pomembna strategija 
Prehoda 220 kV sistema na 400 k V napetostni nivo, ki bo dolgoročno začrtal nadaljnji razvoj 
prenosnega omrežja. Glede na to, da slovensko prenosno omrežje na najvišjem 
napetostnem nivoju nima zaključene zanke, se predvideva izgradnja daljnovoda 2x400 kV 
Beričevo - Krško (daljnovod je v pripravi gradnje). V naslednjem planskem obdobju bo 
potrebno zgraditi dve interkonekcijski povezavi: DV 2x400 kV Cirkovce - Madžarska in DV 
2x400 kV Okroglo - Italija. 
Za potrebe slovenske elektro distribucije je v obdobju 2000 - 2020 predvidena izgradnja 
številnih novih 110 kV objektov. V 110 kV omrežju ostaja vrsta nerešenih problemov v zvezi 
z zanesljivostjo oskrbe, kar se še posebej odraža v distribuciji (Ljubljana - mesto, Dolenjska, 
Primorska ...), pričakovati jih je tudi pri distribuiranju večjih moči iz posameznih potencialnih 
proizvodnih virov (TE-TOL, TE-TO Šiška, TE Brestanica, HE na srednji Savi). 
Pri povezavah s sosednjo Italijo velja omeniti, da se načrtuje povezava tudi na 110 kV in 
sicer z rekonstrukcijo starega DV Plave - Podgora (italijanska meja). 

Plinovodni sistem , 
V primarni energetski bilanci Slovenije je zemeljski plin trenutno udeležen s približno 14 %, 
medtem, ko je v razvitih državah zahodne Evrope dosegel že 25 % delež. Pričakujemo, da 
se bo njegova poraba tudi v Sloveniji v bodoče povečevala. Slovenija uvaža zemeljski plin v 
9'avnem iz dveh virov in sicer Rusije in Alžirije. Pričakujemo lahko, da se bo poraba plina tudi 
v Sloveniji v bodoče povečevala in da bo delež v primarni energetski bilanci leta 2020 
presegal 20 %. 

Zemeljski plin naj bi postopoma postal element standardne komunalne opreme za ogrevanje, 
toplo vodo in kuhanje v stanovanjskih naseljih, poslovnih četrtih in obrtno industrijskih conah. 
Povečala naj bi se njegova uporaba v industriji v napravah za soproizvodnjo električne 
energije in toplote. Uporabljal naj bi se tudi kot gorivo v proizvodnji elektrike v Sloveniji in 
tako dodatno pripomogel k znižanju ekološke obremenitve države. Vse predvidene 
energetske lokacije ob obstoječih TE, predvidevajo plinske elektrarne v kombiniranem ciklu. 
Plinsko omrežje mora tem enotam zagotoviti potrebne količine zemeljskega plina ter 
ustrezen tlak na vstopu v elektrarne. Povečanje zmogljivosti plinovodov bo potekalo z 
Vgradnjo paralelnih plinovodov in izgradnjo kompresorskih postaj. 

Večanje porabe zemeljskega plina narekuje potrebo po zagotovitvi dodatnih količin. 
Povečala se bo neenakomernost porabe, zato bodo potrebne dodatne kapacitete za 
skladiščenje plina. Zaenkrat Slovenija skladišči plin v tujini. 

Karta 11 (k poglavju 11.7.2.3): Slovenski 
elektroenergetski sistem 
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Preko ozemlja Slovenije je predviden potek tranzitnega plinovoda, ki ga predlaga TEEN 
(EU), projekt h14, in poteka iz Rusije preko Slovenije v Italijo. Plinovod bo vstopil v Slovenijo 
iz Hrvaške in bo s svojim potekom olajšal napajanje novih slovenskih TE na plin. Poleg tega 
plinovoda, naj bi prek Slovenije potekal tudi plinovod Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina. Skladno z ekonomskimi in tehničnimi možnostmi bo razvoj teh plinovodov 
izboljšal razpoložljivost zemeljskega plina v vseh slovenskih regijah. 

Omeniti je potrebno tudi plinovodne povezave Evrope z obkaspijskim bazenom. Na 
evropskem delu trase sta predlagani dve različici: Grčija-Bolgarija-Romunija-Madžarska- 
Avstrija ter trasa po deželah JV Balkana do Avstrije. V zadnji različici bi plinovod prečkal tudi 
Slovenijo. 

Karta 12 (k poglavju 11.7.2.3): Zasnova 
plinovodnega omrežja 

Naftno gospodarstvo 
Tekoča goriva pokrivajo v Sloveniji okoli 45 % vseh potreb po končni energiji. Možnost 
predelave surove nafte obstaja v rafineriji Nafta Lendava, vendar lahko ta rafinerija predela le 
650 tisoč ton surove nafte na leto, kar zadostuje tretjini slovenskih potreb po tekočih gorivih. 
Naprave so zastarele in kakovost proizvedenih derivatov večinoma ne ustreza evropskim 
standardom, tako je rafinerija že nekaj časa ustavljena. Posodobitev rafinerije v Nafti v 
Lendavi je še pod vprašanjem. Če bo projekt stekel (predpogoj je pridobiti strateškega 
partnerja), bo zmogljivost povečana na 2,0 do 2,8 milijonov ton letno. Domača proizvodnja je 
zanemarljiva, saj načrpamo letno le okoli 1.000 ton. Do rafinerije v Lendavi je speljan 
naftovod in je del Jadranskega naftovoda - JANAF, ki dobavlja nafto iz Hrvaške (iz terminala 
v Omišlju) ali iz Rusije. 

Rafinerija v Lendavi že več kot leto dni ne obratuje. Tako je Slovenija 100 % odvisna od 
uvoza nafte in naftnih derivatov. V skladu z direktivo Evropske unije št 68/414 mora vsaka 
članica EU oblikovati obvezne rezerve naftnih derivatov, ki zadoščajo za 90 dnevno 
mirnodobno porabo. Do zagotovitve primernega skladiščnega prostora doma, se bo potrebni 
skladiščni prostor zagotavljal z zakupom v sosednjih državah; v Italiji, Madžarski in v Nemčiji. 
Zaradi izredno zaostrenih prostorskih in okoljevarstvenih pogojev za nove lokacije obveznih 
skladišč naftnih derivatov, je najboljša možnost za zagotovitev dodatnega prostora za 
rezervoarje na že obstoječih lokacijah ter na lokacijah ob obstoječih TE, oziroma na lokacijah 
novih plinskih elektrarn, ker bodo te potrebovale rezervno gorivo. Skladiščni prostor za 
zagotavljanje obveznih državnih rezerv se bo tako oblikoval na lokacijah Sermin, Zalog, 
Ortnek, Celje, Rače in Nafta Lendava. 

Izgradnja novih regijskih skladišč ni predvidena, ker je Slovenija z njimi ustrezno pokrita. 
Potrebni sta le obnova, povečanje zmogljivosti ter posodobitev obstoječih skladišč zaradi 
ekoloških razlogov. 
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Distribucija derivatov je zadovoljivo razvita. Prevoz tekočih goriv do grosističnih skladišč in 
maloprodajnih mest bo predvidoma organiziran po železnici, cestah in cevovodih. Z 
železnico je predviden prevoz do vmesnih skladišč distributerjev (Celje, Rače, Zalog) in 
končnih potrošnikov mazuta. Z avtocisternami je predviden razvoz do bencinskih servisov in 
končnih potrošnikov, vendar ne na razdaljah, ki so večje od 100 km. Za cevovodni transport 
(produktovod) zaenkrat še ni podrobnejših podatkov, ki bi opravičevali to ekološko in 
investicijsko zelo zahtevno investicijo. 

Karta 13 (kpoglavju 11.7.2.3): Zasnova 
naftovodnega omrežja 

Komunalna energetika 
Komunalna energetika zajema predvsem oskrbo s toploto ali zemeljskim plinom po lokalnem 
distribucijskem omrežju v naseljih. V sklop komunalne energetike spada vsebinsko tudi 
distribucija električne energije, vendar je ta obdelana v poglavju elektroenergetika. Za razliko 
od elektro distribucijskega omrežja je pokritost Slovenije z distribucijskimi omrežji za 
zemeljski plin in toploto manjša. Glede na to, da sta plinsko in toplotno omrežje v 
konkurenčnem razmerju, ni pričakovati polne pokritosti z obema omrežjema. Razvoj 
komunalne energetike bo odvisen od odločitev organov občin, mest in regij ter prebivalstva in 
usklajen z energetsko strategijo. Razvoj komunalne energetike bodo, v okviru državne 
energetske strategije, določale lokalne energetske skupnosti (občine, mesta in regije). 
Temeljni strateški okvir vseh lokalnih energetskih zasnov bo usmeritev na energetsko 
učinkovite in za okolje sprejemljive vire ob sprejemljivih gospodarskih kazalcih. 

Kjer so možnosti za to, bodo spodbujene novogradnje in obnove lokalnih toplovodnih 
omrežij, ki temeljijo na obnovljivih virih (geotermalna energija, biomasa...) ali na oskrbi iz 
soproizvodnje elektrike in toplote. Pri gradnji novih ali obnovi starih energetskih naprav za 
Proizvodnjo toplote je treba preveriti smotrnost sočasne proizvodnje toplote in električne 
energije. Oskrbo široke rabe v mestih in naseljih, ki so že povezana s slovenskim 
plinovodnim omrežjem, in v krajih ki jih je ob razumnih vlaganjih še možno povezati z 
obstoječim plinovodnim omrežjem, je treba nasloniti na zemeljski plin. Na področjih, kjer 
oskrba z zemeljskim plinom še ni možna, bo pred drugimi uvoženimi energenti spodbujena 
oskrba s TNP. Pri tem je treba upoštevati možnost kasnejšega prehoda na zemeljski plin. 
Distribucijo energije v Sloveniji določa razmeroma disperzivna poselitev. Preskrba s 
Posameznimi energenti je odvisna od velikosti naselij. V naseljih do 2.500 prebivalcev je 
Pretežno število gospodinjstev do nedavnega uporabljalo še drva in premog. Tekoča goriva 
Prevladujejo v naseljih do 10.000 prebivalcev, kjer pa se v zadnjem času z intenzivnim 
Procesom zamenjave goriv že uveljavljata plin in distribucija daljinske toplote. 
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Industrijske kogeneracije 

Pomemben vir za proizvodnjo električne energije so industrijske kogeneracije s sočasno 
proizvodnjo elektrike ter procesne pare ali toplote. Večina tovarn, ki potrebujejo večje količine 
procesne pare ali toplote, lahko z zamenjavo obstoječih kotlov v industrijskih toplarnah z 
moderno tehnologijo plinskih turbin in utilizatorjev (eventualno še parnih turbin) proizvedejo 
znatne količine električne energije. Čeprav gre za podjetniške projekte v okviru obstoječih 
tovarn, so to pomembne energetske točke. Industrijske kogeneracije, ki lahko presežejo 10 
MW nazivne električne moči so v papirnicah, kemično procesni in gumarski industriji, 
farmacevtski industriji. 

7.2.4 Razvoj oskrbe z vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne in padavinske vode 

Oskrba z vodo 

Za oskrbo prebivalcev s pitno vodo se uporabljajo večinoma konvencionalni viri pitne vode, 
kot so zajetja v vodonosnikih in na izvirih. Kar polovica vseh izvirov predstavlja podzemno 
vodo iz kraških vodonosnikov. V Sloveniji imamo na razpolago 50,9 m3/s dinamičnih zalog 
podzemne vode. Organizirano javno oskrbo s pitno vodo ima zagotovljeno 85 % slovenskega 
prebivalstva, 6 % ima privatne vodnjake, 5 % uporablja rezervoarje deževnice in 4 % ostale 
vire. 

Na leto se načrpa okoli 250 milijonov m3 vode (v zadnjih letih precej manj), zagotovljene ali 
prodane vode pa je okoli 150 milijonov m3. Razlika med načrpano in prodano vodo so 
izgube, ki so v zadnjih letih okoli 40 %. Del teh izgub se uporabi za nadzor požarne varnosti, 
ostali del pa so izgube zaradi slabih in dotrajanih sistemov. Povprečna dnevna raba vode z 
javnimi oskrbovalnimi sistemi se je v Sloveniji med leti 1990 in 1995 gibala od 200 do 250 
litrov vode na dan na osebo. 

V Sloveniji beležimo obsežna vododeficitama področja kot posledica časovno in prostorsko 
neenakomerne porazdelitve vodnih virov - Obala in Kras, Kočevsko Belokranjsko, 
Kozjansko, Haloze, Slovenske gorice in Goričko, kar predstavlja dobro četrtino Slovenije. 
Območja deficitarnosti pokrivajo cca. 5812 km2 s cca. 1240 naselji in 295.729 prebivalci. Pri 
tem jih ni priključeno na vodovodne sisteme cca. 587 naselij. Vsa ta naselja so manjša od 
2000 prebivalcev. 

Problem je tudi nezadostna zavarovanost vodnih virov v Sloveniji, ki izhaja predvsem iz 
razdrobljenosti sedanjih občin, saj sprejem odloka o zavarovanju strateškega vira pitne vode 
v eni občini, hkrati lahko pomeni veliko omejevanje razvoja sosednje občine, zato ga slednja 
tudi nima interesa sprejeti. Tudi, če so vodni viri formalno sicer zavarovani, režim varovanja 
pogosto ni zares vzpostavljen, pri čemer ne gre le za problem dobrega delovanja 
inšpekcijskih služb, temveč tudi za problem neosveščenosti javnosti in posledično njenega 
obnašanja do vodnih virov. 

Vodooskrba v kraškem svetu je problematična, saj je zahtevna zaradi zagotavljanja 
kakovosti vode, načrpano vodo je zaradi kalitev ob močnih nalivih treba čistiti na čistilnih 
napravah za pitno vodo, zaradi velike trdote vode pa jo je potrebno tudi mehčati, sicer lahko 
pride do zamašitve cevovodov. 

Varovanje vodnih virov je eno izmed glavnih načel trajnostnega razvoja. Za nemoteno oskrbo 
naselij s pitno vodo je nujno varovanje tako obstoječih vodnih virov kot tudi tistih, ki so v 
prihodnosti predvideni za vodooskrbo. Uvedba ukrepov bogatenja in aktivne zaščite 
podzemnih voda omogoča intenziviranje pridobivanja kakovostno kontrolirane pitne vode na 
manjših površinah, kar je še posebej pomembno na močno urbaniziranih ali kmetijskih 
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območjih, kjer najbolj pogosto prihaja do nasprotujočih si interesov med potrebami po 
intenzivni rabi prostora in varovanjem prispevnih površin vodnih virov. 

Razvoj je potrebno prilagoditi razpoložljivim danostim prostora, kar še posebej velja na 
vododeficitarnih območjih. Sistem vodooskrbe na vododeficitarnih območjih je treba 
zasnovati in urediti tako, da bo omogočen razvoj ob hkratnem količinskem in kvalitetnem 
varovanju obstoječih in potencialno pomembnih vodnih virov. Zato je nujno, da se na 
vododeficitarna območja ne usmerja novih velikih porabnikov vode, ki bi stanje samo še 
poslabšali. Za obstoječe velike porabnike vode na vododeficitarnih območjih pa je nujno, da 
začnejo za pripravo vode, ki ni namenjena pitju (za čiščenje sanitarij, pranje avtomobilov, 
spiranje ulic, uporabo v industriji in obrti, kjer je to pač mogoče), uporabljati najnovejše 
tehnologije pri pripravi vode in kot vir tudi padavinsko, prečiščeno odpadno ali morsko vodo. 

Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode 

Nepreskrbljenost s kanalizacijskimi sistemi je v Sloveniji velika, čiščenje odpadnih voda 
poteka na različne načine pri ca. 75 % prebivalstva, od tega je 15 % sekundarno čiščenje 
odpadne vode, 12 % grobo mehansko čiščenje in 48 % primarno čiščenje, vključno z 
9reznicami. Priključenost prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje je tudi zaradi velike 
razpršenosti naselij v Sloveniji skromno, le 53 % prebivalcev, pri čemer pa kanalizacijska 
omrežja niso vodotesna ter zato prihaja do onesnaženja podzemnih voda. Le pri 30 % 
prebivalcev se kanalizacija zaključi s čistilno napravo (117 ČN), pri čemer se le 15 % 
odpadnih voda čisti biološko, ki je osnovna zahtevana raven čiščenja. Razpršena poselitev in 
veliko število naselij, manjših od 2.000 prebivalcev močno vpliva na obseg in strukturo 
komunalne infrastrukture in na organizacijo komunalne dejavnosti. 

Nacionalni program varstva okolja kot enega izmed glavnih strateških ciljev vključuje 
zmanjšanje emisij iz točkovnih virov. Za dosego tega cilja je potrebna predvsem izgradnja 
novih oziroma dogradnja obstoječih čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov, skladno z 
zahtevami, ki so v celoti usklajene z direktivo EU na tem področju. Osnovna zahtevana 
stopnja čiščenja je sekundarno čiščenje odpadne vode, ki velja za vsa območja poselitve, ki 
so večja od 2.000 populacijskih ekvivalentov (PE), razen za tiste, ki se nahajajo na občutljivih 
območjih in so večja od 10.000 PE, ki pa morajo zagotoviti terciarno čiščenje odpadnih voda 
(eliminacija dušika in fosforja). Skladno s sprejetima operativnima programoma na tem 
področju (Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom 
Projektov vodooskrbe in Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
območij poselitve velikosti med 2.000 in 15.000 PE in pod 2.000 PE) so ključne investicijske 
Prednostne naloge usmerjene v izgradnjo tistih čistilnih naprav, ki jih glede na postavljene 
roke pogojujejo zahteve slovenske zakonodaje. 

Za izpolnitev zahtev iz direktive evropskega sveta (Council Directive 91/271/EEC concerning 
urban waste-water treatment - UWWD) je treba za vsa poselitvena območja večja od 2000 
pE zgraditi kanalizacijske sisteme in čistilne naprave z drugo stopnjo čiščenja, na občutljivih 
območjih z nad 10000 PE pa zaključiti kanalizacijski sistem s čistilno napravo s tretjo stopnjo 
čiščenja. Sisteme odvoda in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je treba 
najprej urediti na območjih, kjer so pritiski na recipiente največji, to je na območjih z 
največjimi obstoječimi in predvidenimi koncentracijami prebivalcev in dejavnosti, torej na 
območjih središč nacionalnega, regionalnega in medobčinskega pomena ter turističnih 
naselij. Kot dodatni kriterij za prioritetnost investicij pa je potrebno upoštevati tudi ali je 
območje urejanja s področnimi predpisi opredeljeno kot vodovarstveno ali občutljivo. 

dotrajano kanalizacijsko omrežje, ki je speljano preko vodovarstvenih območij, je treba 
Sanirati in zagotoviti njegovo vodotesnost. Z ločenim kanalizacijski sistem se komunalno 
odpadno vodo odvaja ločeno od padavinske. Kanali za odvod padavinske vode niso 
neposredno povezani s kanali za komunalno vodo in tako večje padavine ne povzročajo 
Preobremenitev in zajezitev v kanalu. Delovanje čistilnih naprav je zaradi sorazmerno 
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stalnega dotoka odpadne vode in daljšega zadrževalnega časa bolj učinkovito, zanesljivejše 
in brez sunkovitih obremenitev. Ločen sistem pa zahteva višje investicijske stroške in več 
prostora, vzdrževanje pa je zaradi 'dvojnosti' sistema in slabšega samodejnega izpiranja 
dražje. Pri mešanem sistemu je treba padavinsko vodo zadržati na mestu nastanka, 
zakasniti odtok z retenzijskimi bazeni ali zadrževalniki in čisto padavinsko vodo čimprej 
ponikati. Tako zmanjšamo konice obremenitev kanalizacijskega omrežja in potrebne prečne 
profile kanalskih vodov, odpadna voda pa na čistilno napravo priteka bolj enakomerno. 
Zadrževanje padavinske vode na mestu nastanka je tudi nujno zaradi povečevanja 
protipoplavne varnosti naselij. Zaledne vode, ki vdrejo v kanalizacijski sistem, povzročajo 
nepričakovane preobremenitve sistema. Zato je za optimalno delovanje sistema nujna 
ureditev odvajanja zalednih vod mimo naselja do najbližjega površinskega odvodnika. 

7.2.5 Ravnanje z odpadki 

Po grobih ocenah je v Sloveniji nekje med 50000 - 60000 divjih odlagališč, ki povzročajo 
resne skrbi tako v zvezi s sanacijo lokacij, deponiranjem ostankov in predvsem instrumenti 
za preprečevanje nekontroliranega odlaganja odpadkov. Za samo slabo tretjino odlagališč je 
bilo ugotovljeno, da imajo tudi uporabno dovoljenje. Glede okoljske sprejemljivosti je bilo z 
grobo oceno, brez raziskav ugotovljeno, da brezpogojno ustreza le 14 od 60 obstoječih 
lokacij. Pri ocenjevanju opremljenosti odlagališč z vidika možnosti zagotavljanja nadzora 
sprejema in odlaganja odpadkov, izvedenih tehničnih ukrepov za varovanje okolja, 
nadzorovanja vplivov na okolje ter ravnanje z odpadki v smislu snovne izrabe in 
zmanjševanja deleža odlaganja biorazgradljivih odpadkov bi novim zahtevam ustrezalo 12 
odlagališč. Splošna ocena urejenosti odlagališč je bila, da je kljub opaznim pozitivnim 
premikom večina odlagališč še daleč pod predpisanimi kriteriji. Število smetišč je povezano z 
gostoto poselitve, večja kot je gostota, več je divjih odlagališč, čeprav se določen procent 
divjih odlagališč pojavlja tudi tam, kjer ima naselje urejeno odlagališče. Največ odlagališč je 
na razgibanih območjih, kjer so razložena naselja in zaselki. Suburbanizirano okolje teh 
naselij ima pogosto slabše urejen odvoz smeti. Veliko odpadkov se sicer pokuri ali 
kompostira, ostajajo pa odlagališča železa in drugih kovin, stekla, plastike in ostanki 
strupenih snovi (škropiva). Odpadki se zelo pogosto nelegalno odlagajo tudi v gozd in 
manjvredne površine, grape, vlažne depresije in mrtve rokave vodotokov, na območja 
izkopov gramoza. Tako odloženi odpadki potencialno onesnažujejo površinske in podtalne 
vode ter druge naravne vire v okolju. 
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Glede na ugotovitve iz analize in razmisleka o možnih razvojnih konceptih, je očitno, da je za 
iskanje rešitev pri ravnanju z odpadki ključno, kako se bodo lokalne skupnosti za potrebe 
ravnanja z odpadki povezovale in kako bo v ta proces vključena država. To povezovanje je 
Pogojeno, tako z geografskim izhodišči in tradicionalnimi zvezami v prostoru kot tudi s 
povsem gospodarskimi vidiki ravnanja z odpadki. 

Pregled stanja v prostoru kaže na izredno neizenačeno sliko v slovenskem prostoru. V 
nekaterih območjih je stopnja združevanja lokalnih skupnosti za potrebe ravnanja z odpadki 
že opredmetena na samem izvajanju dejavnosti, v nekaterih območjih, predvsem na 
območju osrednje in jugozahodne Slovenije, pa potekajo šele neformalna dogovarjanja. 

Med možnimi razvojnimi koncepti, je koncept usmerjenega regionalnega povezovanja tisti, ki 
bi lahko bil za razvoj dejavnosti v prostoru najprimernejši. Bistvo pri odločitvi za usmerjen 
razvoj predstavlja možnost za dodatno spodbujanje povezovanja na višjih ravneh. V 
najširšem interesu države je zasnovati kar najbolj racionalno omrežje centrov za ravnanje z 
odpadki, kjer pride v poštev 6-8 območnih povezav. Predvidoma naj bi se področje 
ravnanja z odpadki v prostorskem smislu postopoma urejalo v vedno bolj racionalno omrežje 
objektov in naprav. 

Strategija se zato osredotoča predvsem na ravnanje s komunalnimi odpadki na ravni 
regijskih in medregijskih centrov za ravnanje z odpadki ter centrov za toplotno obdelavo 
odpadkov. Ravnanje z ostalimi nenevarnimi in nevarnimi odpadki, katerih snovni tok je v 
skladu z zakonskimi določbami in predpisi tudi nadzorovan s strani države, je posredno 
vključeno v prostorske rešitve, povezane s centri za ravnanje z odpadki (predvsem takrat ko 
zaradi prostorskih, okoljskih, gospodarskih in organizacijskih značilnosti dejavnosti ne morejo 
biti prepuščeni spontanemu razvoju oziroma razmestitvi v prostor). 

Pokritost države z objekti in napravami ter procent zajetosti odpadkov v sistem ravnanja z 
odpadki sta kriterija, ki jima sledi država v okviru prizadevanj za usklajevanje s standardi EU 
in na osnovi katerih je smiselna vloga države pri povezovanju občin za potrebe ravnanja z 
odpadki v racionalno omrežje naprav in objektov. 

Usmerjanje in nadzor razvoja dejavnosti v prostoru se po načelu racionalne rabe prostora 
veže tudi na načelo, da mora povzročitelj poskrbeti za odpadke. Naprave in objekti za 
ravnanja z odpadki se tako vežejo na količino in oddaljenost od izvora odpadkov, zato je 
treba spodbujati povezovanje lokalnih skupnosti, kije vezni kriterij med urejanjem problemov 
in iskanjem priložnosti razvoja dejavnosti v prostoru. Razvojna priložnost se kaže v 
ekonomsko, okoljsko in prostorsko sprejemljivi razporeditvi objektov in naprav v prostoru. 

Zasnova predvideva oblikovanje zaokroženih funkcionalnih območij s pripadajočimi centri za 
ravnanje z odpadki. Namen zasnove je nakazati ključna merila za povezovanje v prostoru, 
končno razmejitev med območij pa prepustiti dogovarjanju. Na osnovi predlaganega 
Povezovanja se preprečuje drobljenje dejavnosti in zapiranje lokalnih skupnosti v 
samozadostne rešitve. Predlagano število centrov je povezano s količino odpadkov, ki se 
proizvajajo znotraj območja, transportnimi potmi in stanjem organiziranosti na terenu. 
Slovenija je razdeljena v osem funkcionalnih regij povezovanja občin za ravnanje odpadki: 
Dolenjska, Gorenjska, Ljubljana z okolico, Obala, Podravje, Pomurje, Savinjska in Severna 
Primorska. Dopolnjujejo še območja nižje ravni povezovanja, ki so predvsem posledica že 
obstoječih povezav in dopuščanja možnosti za različne ravni povezovanja lokalnih skupnosti 
2a ravnanje z odpadki. 
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Tabela 2 (k poglavju II. 7.2.5): Ravnanje z odpadki, centri prvega reda in možni podcentri (Vir.MOP - 
UPP, 2003) 

Centri prvega reda 
(zagotavljanje vključenost' nad 
90 000 prebivalcev) 

Možni podcentri 

Drugega reda 
(zagotavljanje 
vključenosti med 55 000 
in 90 000 prebivalcev) 

Tretjega reda 
(zagotavljanje 
vključenosti do 55000 
prebivalcev) 

Dolenjska Posavje Trebnje 
Gorenjska 
Ljubljana z okolico Grosuplje, Ivančna 

Gorica, Dobrepolje 
Ribniško - Kočevsko 

Vrtiniško - Notranjska 
Zasavje 

Obala Kraško-Notranjska 
Podravje Spodnje Podravje 

Dravinjsko 
Pomurje Vzhodno Pomurje 
Savinjska Koroška 

Zgornja Savinjska 
Soteljsko 

Severna Primorska 

Poleg centrov tretjega reda iz zgornje tabele so možni tudi drugi centri tega reda: 
- če območje centra tretjega reda dolgoročno izkazuje večjo ekonomsko učinkovitost od 

centra drugega reda in 
- če zaradi tehničnih, transportno-logističnih in podobnih razlogov centra drugega reda ni 

mogoče realizirati. 

Radioaktivni odpadki 
Radioaktivni odpadki (RAO) v Sloveniji nastajajo v jedrski elektrarni Krško, pri obratovanju 
raziskovalnega reaktorja ter pri uporabi radioaktivnih snovi in virov radioaktivnega sevanja v 
medicini, industriji in raziskovalni dejavnosti. RAO po aktivnosti delimo na nizko radioaktivne 
(NRAO), srednje radioaktivne (SRAO) in visoko radioaktivne odpadke (VRAO). Nizko in 
srednje radioaktivni odpadki (NSRAO) so vse radioaktivne odpadne snovi razen goriva iz 
jedrskih elektrarn ali ostankov njegove predelave. 

Visoko radioaktiven odpadek je izrabljeno gorivo iz jedrskih elektrarn ali raziskovalnih 
reaktorjev. Odlagališča za takšne radioaktivne odpadke so šele v stopnji načrtovanja, 
trenutno še nobena država ne razpolaga z odlagališčem za VRAO, ti so skladiščeni 
večinoma v bazenih na lokacijah jedrskih elektrarn. 

Konec leta 2001 smo imeli v Sloveniji približno 2300 m3 NSRAO in okrog 260 t (približno 90 
m3) izrabljenega goriva. Ti odpadki se trenutno nahajajo v naslednjih skladiščih: 
- NSRAO iz medicine, industrije in znanosti so shranjeni v Centralnem skladišču v Brinju v 

bližini Ljubljane. 
- NSRAO iz Nuklearne elektrarne Krško so shranjeni v skladišču elektrarne. 
- Izrabljeno jedrsko gorivo iz Nuklearne elektrarne Krško se nahajajo v posebnem bazenu 

v elektrarni. 
- Vse izrabljeno gorivo iz raziskovalnega reaktorja TRIGA, je bilo vrnjeno leta 2000 v ZDA, 

bazen je trenutno prazen. ' 
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Karta 15 (k poglavju 11.7.2.5): Karta 
območij za iskanje lokacije odlagališča 
NSRAO - izhodišča 

Radioaktivni odpadki so po Zakonu o varstvu okolja opredeljeni kot nevarni odpadki, ki 
vsebujejo enega ali več radioaktivnih izotopov in so lahko nizko, srednje ali visoko 
radioaktivni. Poleg drugih ukrepov je v ta namen potrebno razvijati in krepiti tudi vse 
dejavnosti, povezane z varnim shranjevanjem in dokončnim odlaganjem radioaktivnih 
odpadkov. V strategiji ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom je predvideno skladiščenje 
9orivnih elementov v okviru obstoječih objektov NEK, kar pomeni, da se problematika VRAO 
ne rešuje v okviru SPRS. Najbolj pereča problematika dolgoročnega ravnanja z RAO in eden 
glavnih ciljev pa je izgradnja trajnega odlagališča za NSRAO. Ker je življenjska doba nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov več sto let, je treba s skrbno izbranimi in dobro preverjenimi 
rešitvami poskrbeti, da odpadki ne bodo ogrožali niti sedanjih niti bodočih generacij. 

Slovenija je v fazi izbire lokacije odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke. V 
vseh fazah postopka iskanja lokacije je najpomembnejše merilo varnost odlagališča. 

Nevarni odpadki 
V Sloveniji obratuje le eno odlagališče nevarnih odpadkov (Metava), kjer se letno odloži 
Približno 500 t odpadkov (pretežno s širšega območja Maribora). V sežigalnicah (Pinus, Lek) 
Pa je letna kapaciteta 19.000 ton. Že več kot deset let pa se proizvodne odpadke z nevarnimi 
lastnostmi zajema, odstranjuje in skladišči ločeno in ne končajo na komunalnih odlagališčih. 
Ocenjuje se, da se industrija, energetika, kmetijstvo in gozdarstvo , gradbeništvo in druge 
dejavnosti v Sloveniji skladno z odgovornostjo za ravnanje z odpadki bolj ali manj prilagajajo 
zahtevam in določbam veljavne zakonodajo. Zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov 
še ni utečeno po vsem slovenskem prostoru, najpogosteje se izvaja s pomočjo mobilne 
zbiralnice en krat ali dva krat letno, če je posamezna lokalna skupnost tak zajem posebej 
naročila. 

Ravnanje z nevarnimi odpadki zahteva posebno obravnavo na regionalni ravni, v okviru 
regijskih centrov za ravnanje z odpadki v okviru katerih je treba zagotoviti njihovo predelavo 
ln odstranjevanje na okolju varen način. Na lokalni ravni se spodbuja prebivalstvo, da v 
največji možni meri omeji nastajanje nevarnih odpadkov (tako količinsko kot glede na raven 
Škodljivosti). 
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7.3. Razvoj krajine 

V zadnjem času postaja kakovost prostora vse pomembnejša vrednota v družbeni zavesti. V 
postindustrijski družbi je vse večji poudarek na kakovosti bivalnega okolja, naravni 
ohranjenosti prostora in dediščini, ki jo je človek skozi čas izoblikoval v kulturni in urbani 
krajini. Spremenjene družbene razmere, zahteve posameznih dejavnosti in mednarodna 
konkurenca zahtevajo prestrukturiranje dejavnosti v krajini v smeri zagotavljanja visoke 
produktivnosti, a tudi preudarne rabe naravnih virov, upoštevanje zahtev varstva okolja in 
vključevanje narave in kulturne dediščine v razvojne programe. 

Razvoj krajine je razvoj v odprtem prostoru, ki poudarja celostno integracijo varovanja 
vrednot in razvoja dejavnosti v krajini, določa usmeritve za urejanje odprtega prostora in za 
usklajevanje posameznih sektorskih strategij, kar je bistvenega pomena za ohranjanje 
narave, varovanje okolja in naravnih virov, ohranjanje krajinske identitete v okviru Slovenije 
in širše ter ohranjanje in izboljšanje kvalitete življenja. Razvoj prostorskega sistema krajine je 
zasnovan tako, da obravnava načrtovanje slovenskega krajinskega prostora, njegovo 
ohranjanje in razvoj človekovih dejavnosti v njem. Izhaja iz predstave o tem, kaj želimo v 
krajinskem prostoru v prihodnje doseči z njegovim razvojem in varstvom. 

V primerjavi z drugimi državami Evrope je Slovenija ohranila visoko stopnjo naravne 
ohranjenosti in krajinske pestrosti. Naravno najbolj ohranjeno je visokogorje ter hribovita 
območja v alpskem in predalpskem svetu, visoke kraške planote z večjimi sklenjenimi 
gozdovi in deloma območja večjih vodnih sistemov, predvsem reke Mure. To so hkrati 
območja pomembnih vodonosnikov, največje biotske raznovrstnosti in ekološke izravnave. V 
evropskem prostoru je tako velikih, relativno sklenjenih in pretežno naravnih območij malo, 
zato je njihova ohranitev mednarodnega pomena. Preko meja sosednjih držav se povezujejo 
s podobnimi območji, kar omogoča vzpostavljanje ekoloških koridorjev ter pretok snovi in 
živih bitij. Ta območja postajajo vse bolj privlačna za bivanje in rekreacijo, zato pritisk, zlasti 
na vodni in obvodni prostor ter gorska območja, vedno bolj narašča. 

Človekovo poseganje v krajino narašča zaradi vedno večjih razvojnih potreb. Ker razvoj v 
prostoru ni in ne poteka uravnoteženo, se v nekaterih krajinskih območjih zmanjšuje 
intenzivnost rabe, v drugih pa pretirano povečuje. Gradnja prometnic in druge infrastrukture, 
bivališč, delovnih in proizvodnih prostorov, odpiranje površinskih kopov, odlagališč odpadnih 
snovi in podobni posegi pogosto vodijo v spreminjanje in drobitev naravnih območij, kar 
zmanjšuje povezanost naravnih ekosistemov. 
Posreden ali neposreden vpliv na krajino imajo tudi različni procesi, ki so značilni za sodobno 
družbo. To so najprej procesi premeščanja prebivalstva iz mest na podeželje. V novejšem 
času je zaznati tudi obratne procese, vendar se v nekatera območja praznjenja prebivalstvo 
ne vrača. Zato pa se povečuje pritisk na druga podeželska območja, predvsem tista v bližini 
večjih urbanih središč. 
Opraviti imamo s spreminjanjem razmerij v ekonomskih in družbenih odnosih v ruralnem 
prostoru. Ta razmerja nimajo samo posledic v rabi zemljišč, temveč v vseh vidikih fizičnega 
prostora. Vplivajo na poseljenost in tudi na vse, kar človekova prisotnost v prostoru 
vrednostno pomeni: na zgodovinske, kulturne, doživljajske in pomensko simbolne sestavine 
krajine. 

Cilji prostorskega razvoja krajine so: 
- omogočiti ohranitev naravnih prvin krajinske zgradbe in spontanosti naravnih procesov, 
- vzdrževati potencial za sedanje in prihodnje dejavnosti, 
- ohraniti prepoznavnost kulturnih kakovosti v nacionalnem, regionalnem in evropskem 

prostoru, 
- zagotoviti varno, privlačno in prijetno bivalno okolje. 
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Razvoj krajine na konceptualni ravni temelji na štirih, med seboj prepletajočih se, 
Problemskih področjih, ki izhajajo iz značilnosti prostora in določajo način razvoja dejavnosti 
v prostoru. To so naravne kakovosti, prepoznavnost, kvaliteta naravnih virov in ogrožena 
območja zaradi nevarnih naravnih procesov in drugih nesreč. Ob upoštevanju teh meril se 
dejavnosti umeščajo na območja z najvišjimi prostorskimi potenciali zanje in so hkrati tudi 
najmanj ranljiva za krajinsko strukturo, okoljske sestavine in bivalne kvalitete. 

Koncept razvoja krajine omogoča vzpostavitev skladnejših razmerij med razvojnimi in 
varstvenimi interesi. Ponuja največje možnosti za vzpostavitev racionalne rabe prostora, ki 
omogoča gospodarsko učinkovito krajino ter hkrati ohranja najvrednejša naravna območja in 
kulturno krajino kot nosilko kulturnih vrednot v slovenskem prostoru. Uresničitev koncepta 
zahteva najvišjo stopnjo usklajevanja med razvojnimi sektorji, pa tudi usklajevanja z interesi 
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. Njihove možnosti za prostorski razvoj je 
treba opredeliti na podlagi ustreznosti prostora za določene dejavnosti. Omenjeni koncept 
opredeljuje pretežen del ozemlja Slovenije kot območja, kjer je treba razvoj načrtovati ob 
upoštevanju zahtev ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot, površinsko je manj območji 
prednostnega razvoja dejavnosti. S tem se zagotavlja racionalno rabo prostora in varstvo 
naravnih virov. Na manjšem delu slovenskega ozemlja se uveljavlja zavarovanje naravnih in 
kulturnih kakovosti. Varstvo naravnih in kulturnih kakovosti v preostalem prostoru pa se 
zagotavlja z vključevanjem varstvenih zahtev v postopke načrtovanja posegov v prostor na 
Planski in izvedbeni ravni. 

Krajina je sestavljen prostorski sistem, v katerem se prepletajo naravne in kulturne sestavine. 
Je rezultat naravnih procesov in hkrati družbeno - ekonomskih tokov v prostoru. Razvija se v 
treh prevladujočih smereh, kot pretežno naravna, pretežno kulturna in pretežno urbana 
krajina. 

2 razvojem krajine se z umeščanjem novih ali posodabljanjem obstoječih dejavnosti 
preureja, ohranja ali obnavlja prostorska razmerja. Pri tem se upoštevajo zatečene naravne 
'n kulturne značilnosti v krajini. Ko je z umeščanjem dejavnosti v krajini dosežen 
funkcionalen, ekološko in oblikovno uravnotežen sistem prostorskih struktur ter vzpostavljeno 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje, je dosežen optimalni razvoj krajine. Ta razvoj v 
največji možni meri ohranja njeno naravno zgradbo in odvijanje naravnih procesov ter 
ustvarja in ohranja nacionalno in lokalno prepoznavnost ter simbolne vrednosti v prostoru. 

Za pretežno naravno ohranjeno krajino je značilna ohranjenost njene naravne zgradbe in 
možnost za neoviran potek naravnih procesov. To pomeni, da stopnjo naravne ohranjenosti 
krajine opredeljuje izključenost neposrednega človekovega delovanja v prostoru. Naravno 
ohranjena krajina se razvija na odmaknjenih predelih in v višje ležečih območjih, kjer so 
bivalni in delovni pogoji oteženi, naravni procesi pa intenzivni, zato je človekov razvoj 
omejen. Poselitev se ohranja na območjih, ki niso v koliziji z nevarnimi naravnimi procesi ali 
Pa je to iz narodno obrambnih vidikov države pomembno. 

Največji del Slovenije označuje kulturna krajina, ki preko predalpskih in kraških območij, za 
katere je značilen preplet gozdov s pretežno travnatim svetom in drobno poselitvijo, prehaja 
do kmetijsko bolj intenzivnega vinorodnega gričevja, poljedelskih ravnic in intenzivneje 

urbaniziranih krajin ob večjih urbanih centrih. Prevladujoča značilnost slovenskih kulturnih 
krajin je velika reliefna razgibanost, mozaična krajinska slika, tradicionalne oblike poselitve 
ter preplet kmetijskih zemljišč in gozda, ki z razporeditvijo in obliko v veliki meri sledi naravni 
zgradbi prostora. V povezavi s stavbno, naselbinsko in krajinsko dediščino ustvarja kulturno 
prepoznavnost Slovenije. 

V okolici večjih poselitvenih središč v pretežno ravninskih območjih Slovenije je velik pritisk 
na krajino s strani poselitve in drugih urbanih dejavnosti. To so območja urbanizirane krajine. 
V njih je zelo velik problem ohranitev pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč. V teh 
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območjih je zato treba možnosti za razvoj poselitve iskati tudi na območju gozdov, v kolikor 
to ni v nasprotju z ohranjanjem ekoloških funkcij gozda. S preudarnim umeščanjem urbanih 
dejavnosti je treba posebno pozornost nameniti tudi skladni krajinski sliki, ki mora ohranjati 
skladna prostorska razmerja med naravnimi in grajenimi prvinami ter skladen prehod iz 
urbanizirane v kulturno krajino. 

7.3.1 Prepoznavnost Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine 

Kot območja prepoznavnosti z vidika kulturnega in simbolnega pomena obravnavamo tiste 
stvaritve človeka v prostoru, ki jim pripisujemo posebno vrednost zaradi njihove podobe ali 
pomenov, ki jih te nosijo s sabo, ali zaradi posebnega značaja. To so pestra kulturna krajina 
ter izjemne krajine, stavbna in naselbinska dediščina podeželja, pa tudi naravne vrednote 
izjemnih oblik, ki prispevajo k prepoznavnosti in doživljajski vrednosti prostora. Na 
prepoznavnost vplivajo lega na stičišču mediteranskega, alpskega in panonskega sveta, 
podnebne razmere ter raznolikost geološke osnove in reliefa. Poleg naštetega so na krajino 
vplivale tudi družbene okoliščine in procesi v različnih zgodovinskih obdobjih na ozemlju 
današnje Slovenije, ki so ustvarili specifična in krajinsko prepoznavna območja. 

V nasprotju z ostalimi dejavnostmi, ki neposredno vplivajo na krajinsko zgradbo, je varstvo 
območij prepoznavnosti z vidika kulturnega in simbolnega pomena specifična razvojna 
priložnost v krajinskem prostoru. Na eni strani je treba preprečevati posege, ki bi utegnili 
spremeniti značilno krajinsko sliko in zgradbo izjemnih krajin ter drugače negativno vplivati 
na območja kompleksnega varstva kulturne dediščine z visoko pričevalno vrednostjo, 
razvojno kontinuiteto, prepletom kulturnih pojavov in sožitjem naravnih danosti. Na drugi 
strani pa prisotnost teh sestavin povečuje atraktivnost prostora, kar je razvojni potencial za 
kmetijstvo, turizem in druge prostočasne dejavnosti. Uresničevanje varstvenih zahtev je 
zapleteno, saj se tu srečujejo različne rabe prostora in različne dejavnosti. Pri tem je raba 
prostora sicer pogosto bistven pogoj za vzdrževanje stanja in ohranitev dediščinskih 
vrednosti, zlasti kulturne krajine, pri čemer ni nujno uveljavljanje zastarelih tehnologij in 
tradicionalnih načinov pridelovanja, pač pa so sprejemljive tudi sodobnejše, alternativne 
oblike kmetijske pridelave, ki se lahko prilagajajo varstvenim zahtevam. 
Vloga varstva se kaže v skupnem sodelovanju in usklajevanju različnih resorjev in v 
usmerjanju njihovega razvoja k doseganju želenih stanj, opredeljenih v varstvenih režimih 
posameznih območij. 

Kulturna in simbolna prepoznavnost Slovenije se oblikuje znotraj petih krajinskih regij: 
alpske, predalpske, subpanonske, kraške in primorske. Njihov nastanek temelji na 
najpomembnejših prvinah ustvarjanja krajinske zgradbe oz. krajinskega vzorca in sicer na 
podnebju, reliefu in rabi tal. 

Območje alpskih krajin zajema severni in severozahodni del Slovenije. Na severu in zahodu 
sovpada z državno mejo, medtem ko na jugu poteka preko Kobariškega stola, Krna, Vogla, 
Ratitovca mimo Krope do Begunj, kjer se usmeri proti vzhodu mimo Tržiča, Preddvora, 
Županjih Njiv, Gornjega Gradu, Šmihela do Črne na Koroškem. 

Krajinsko enoto opredeljujeta ostro podnebje in predvsem izredno členjena in slikovita 
reliefna razgibanost visokih gorskih masivov, ki potekajo od zahoda proti vzhodu. 
Raznolikost alpskih krajin povečujejo podnebne, zlasti temperaturne razmere (režim alpskih 
kotlin in dolin, hribovja in visokogorja) in razmerje med karbonati in nekarbonati 
(prevladujoče trde, malo preperele karbonatne kamenine), kar se kaže v površinskem 
pokrovu. Zaradi klimatskih, reliefnih in geoloških razmer je območje podvrženo intenzivnemu 
delovanju naravnih procesov. 
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Poselitev je predvsem v višjih nadmorskih višinah redka, kar je posledica trdega in ostrega 
podnebja ter značilnosti reliefa, ki ni primeren za razvoj obdelovalnih površin. To je 
povzročilo nastanek in razvoj živinoreje, kar je pomenilo krčenje gozdnih površin in njihovo 
spreminjanje v pašnike. Značilnosti reliefa in ostrega podnebja se izražajo tudi v pojavljanju 
in oblikah planin, osamljenih kmetij ali redkih vasi v sredogorju. Vasi se pojavljajo v gručastih 
oblikah na višje ležečih terasah, ki so nastale kot posledica pleistocenskega preoblikovanja. 
V gorate predele se zarezujejo številne manjše doline, ki jih zaznamujejo večje ali manjše 
reke in hudourniški potoki. 

Območje panonskih krajin zavzema severovzhodni in vzhodni del Slovenije. Meja na zahodni 
strani poteka mimo Maribora, Oplotnice, Slovenskih Konjic, Poljčan in Šentjurja pri Celju. 
Vključuje celotno Obsotelsko ravnino ter se nato obrne proti Sevnici in Krškemu. V 
nadaljevanju zavzema še Obsavsko dolino do reke Mirne in spodnji tok reke Krke do hrvaške 
meje. 

Panonski svet je vidno prepoznaven po reliefnih značilnostih, kot so ravnine in gričevja, ter v 
rastju, ki je pokazatelj podnebnih razmer. Zaradi ugodnih klimatskih in talnih razmer so 
značilni vinogradi, ki prekrivajo obsežna gričevja. Ustvarjajo' izjemno kulturno krajino, ki je 
dokaz tisočletne prilagojenosti človeka naravnim danostim. 

V krajinskem značaju ravnine se kažeta na eni strani tradicionalen geometrijsko pravilen 
trakast vzorec z živicami, posameznim drevjem in travinjem, na drugi strani pa homogena, 
nečlenjena krajina velikega merila območij agroopeeracij. K značaju krajine bistveno 
Prispevajo ostanki ravninskih gozdov in poplavni logi v pasovih ob širokih, počasi tekočih 
rekah. Za reliefno razgibano gričevje je značilna polikultuma raba, kjer se izmenjujejo 
gozdovi, njive, travniki, sadovnjaki in poselitev glede na strmino in osončenost tal. Gozdovi 
pokrivajo osojne in strmejše lege ter grape, ki v pasovih členijo vinogradniške predele. 
Hidrografska mreža je dobro razvita in z meandrastim tokom ter vlažnim travinjem prispeva k 
še večji slikovitosti. 

Poselitev v ravnini je strnjena obcestna in gručasta, na gričevju je razpršena ali v manjših 
zaselkih. V vinogradih se pojavlja na slemenih. 

Meja območja predalpskih krajin poteka od Nadiže na meji z Italijo do vznožja Alp nad Soško 
dolino in dolino Bače, od Ratitovca in Jelovice do Blejskega kota, ob vznožju Kamniško- 
Savinjskih Alp sega do meje z Avstrijo, zajame Koroško in se pri Mariboru spusti do Celja, 
zajame Posavsko hribovje, Barje, Idrijsko-Cerkljansko hribovje do Tolmina in Beneške 
Slovenije. 

Opredeljujeta jo sredogorski hribovit relief, ki se le izjemoma povzpne čez 1000 metrov, in 
vlažno podnebje.Temeljna značilnost predalpskih krajin so razgibane planote, hrbti, zaobljeni 
vrhovi ter ozke globoke doline, ki se marsikje razširijo in preidejo v kotline, ki imajo že značaj 
ravnine (Ljubljanska, Celjska kotlina). Strnjen gozd in značilna pojavnost kmetijskih zemljišč 
z osamljenimi kmetijami in zaselki znotraj njega, predstavlja osnovne predalpske krajinske 
vzorce - celke. * 

y višjih legah se poselitev pojavlja na pobočjih in slemenih. Tu je razvita predvsem 
živinoreja, med obdelovalnimi površinami prevladujejo travniki. Doline so v pretežno 
mozaični kmetijski rabi, nekatere pa označuje rudarska in obrtnoindustrijska dejavnost. 
Velikih naselij je malo, prevladujejo številne majhne gručaste vasi, zaselki in samotne 
kmetije. V kotlinskem delu prevladujejo meliorirana kmetijska zemljišča in večja naselja, ki so 
tudi središče razvoja. 

Območja kraških krajin notranje Slovenije segajo od Banjšic, V. Čemšenika, Godoviča, 
Logatca, Vrhnike, južnega roba Ljubljanskega barja, do Grosupljega, Trebnjega, doline 
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Temenice, Novega mesta, Šentjerneja, Kostanjevice in Bregane ter naprej po hrvaški meji do 
Ilirske Bistrice, Pivke, južnega roba Nanoške planote, pobočij nad Vipavo, pa do Ajdovščine, 
Nove Gorice in Banjšic. 

Kraške krajine opredeljujejo kraške značilnosti, ki se kažejo v oblikovanosti reliefa, hidrologiji 
in površinskih ter podzemeljskih geomorfoloških pojavih. 
Prevladuje bolj ali manj ostro celinsko podnebje, ki je odvisno od nadmorske višine, 
sredozemski, alpski in subpanonski podnebni vplivi pa so le na obrobju. 

Za območje kraških krajin so značilni kraški pojavi, kot so kraške jame, površinska 
skalovitost, vrtače, udornice, slepe doline, kraška polja, suhe doline in kraška hidrologija, kot 
so ponikalnice, poplavna območja, občasna jezera, ki pa so v povezavi z reliefom zelo 
raznoliki. K homogenosti prispeva gozdnatost območja, ki je velika predvsem na 
odmaknjenih delih in obrobju. 

Krajinski značaj pomembno oblikuje hidrološka mreža, ki se kaže v občasnih oziroma 
nestalnih vodnih površinskih, tokovih, ponikujočih kraških rekah, presihajočih jezerih in 
občasnih poplavah. Značaj prostora oblikuje tudi naravna, pretežno dinarska smer (SZ - JV). 
V tej smeri potekajo predvsem kraška polja, ki so pojem večjih izravnav na krasu, na katera 
se veže večji del kmetijske rabe in poselitve. Značilne so strnjene vasi, obkrožene s 
kmetijskimi zemljišči. Kmetijski pridelovalni prostor je jasno členjen in ponekod poudarjen z 
gozdnatim obrobjem ali postopno preko senožetne krajine prehaja v gozd. 

Območje primorskih krajin zajema jugozahodni del Slovenije in sega po obrobju Banjške 
planote, od Levp do Deskel, Nove Gorice po obrobju Trnovske in Nanoške planote, Pivke, 
Ilirske Bistrice ob vznožju Snežnika ter naprej po hrvaški meji do Jelšan čez Čičarijo, Slavnik, 
po dolini Dragonje in slovenski obali do meje z Italijo ter v nadaljevanju po italijanski meji 
mimo Gorice, po dolini Idrije do Solarij ter čez Volčanski Rut do Soče in Levpe. 

Primorske krajine opredeljuje submediteransko podnebje, kar se izraža v rastju in 
ekosistemih. Pri tem sta za doživljanje primorskih krajin pomembni tako naravno kot kulturno 
rastje. Pri kulturnem rastju so za primorske krajine še posebno opredelilni posamezni 
primerki neutilitarnega rastlinja, ki pa so zaradi svoje eksotičnosti zelo opazni in značilni. 
Primorske krajine označujejo tudi grajene antropogene prvine, predvsem vaška stavbna 
arhitektura in urbanizem, ki so pogojene tudi s kulturnimi vplivi. Poleg podnebja in reliefa 
vplivajo na raznolikost primorskih krajin tudi geološke posebnosti, z njimi pa so povezane 
hidrološke, vegetacijske ter kulturne posebnosti. 

Kulturno krajino v veliki meri zaznamujejo vinogradi in sadno drevje, ki pa ni povsem 
opredelilno za vse primorske krajine, temveč se pojavljajo v odvisnosti od podnebja. 
Za Primorsko je značilna intenzivna raba kmetijskih zemljišč. V preteklosti je bila intenzivna 
tudi na manj rodovitnih tleh, na rendzinah Krasa, strmih pobočjih slovenske obale. Danes se 
taka zemljišča spontano zaraščajo. Mnoga nekdanja kmetijska zemljišča porašča 
neavtohtono gozdno rastje, ki je posledica pogozdovanja (npr. kras - črni bor). Gol skalovit 
kras se pojavlja le še v posameznih zaplatah manjšega obsega in nižinskih pobočnih 
meliščih na robu Trnovske planote. 

Naravne in kulturne značilnosti posameznih krajinskih regij odražajo prepoznavne lastnosti, 
ki se jih upošteva pri prostorskem načrtovanju. 

Nekatera območja, na katerih se prepletajo kulturna dediščina in izjemne naravne prvine ter 
območja izjemnih krajin z redkimi ali enkratnimi krajinskimi vzorci, so nosilci prostorske 
identitete in simbolne vloge v družbeni zavesti. Ta območja imajo zato poseben, nacionalni 
pomen. Zaradi visoke doživljajske vrednosti in simbolnosti je treba tako zaokroženim 
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krajinskim območjem zagotoviti prostorski razvoj, ki bo ohranjal njihovo celovito 
prepoznavnost. 
Za uresničevanje zahtev varstva in razvoja nacionalno prepoznavnih krajinskih območij je 
treba v sodelovanju z varstvenimi službami uveljaviti ustrezne mehanizme in postopke, 
predvsem na ravni prostorskega načrtovanja, razvoja gospodarstva ter financiranja in 
nadzora izvajanja posegov v prostor. To so lahko tudi varstveni ukrepi s katerimi bi lahko 
zagotavljali želen razvoj teh območij. 

Karta 16 (k poglavju 11.7.3.1): Podatkovne osnove za prepoznavnost Slovenije z vidika kulturnega in 

Karta: Zasnova varstva naravnih in kulturnih 
vrednot (Vir: Acer, 2002) Prikazuje območja 
ohranjanja narave, naravnih vrednot, 
pomembnejša območja kulturne dediščine, 
kulturne spomenike in izjemne krajine. Karta je 
služila kot osnova za pripravo koncepta 
Prepoznavnosti Slovenije z vidika kulturnega in 
simbolnega pomena ter prepoznavnosti z vidika 
naravnih kakovosti. 

Karta: Območja pomembnejše kulturne dediščine 
v odprtem prostoru (Vir: MK, 2003) 

Karta: Regionalna razdelitev krajinskih tipov 
MOP- UPP, 2002)  
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Elemente prepoznavnosti predstavlja značilna, prostorsko prepoznavna kulturna dediščina. 
Zaokrožena je v območja z značilno podobo, ki je reprezentativna tudi z vidika etnoloških 
posebnosti. Poleg tega so v omenjena območja vključene tudi izjemne krajine, ki se v 
nekaterih primerih pojavljajo zunaj sklenjenih območij, in sicer kot manjša območja kulturne 
krajine vzorcev posebne strukturne vrednosti, praviloma povezanimi z rabo tal in 
ohranjanjem prostorskih razmerij. 

Območia pomembnejše kulturne dediščine v odprtem prostoru 
V ta območja sodijo stavbna, arheološka in naselbinska dediščina ter vse pomembnejše 
kulturne krajine. 

Območia izjemnih krajin 
Izjemne krajine, imenovane tudi krajine posebnih vrednosti so bile strokovno prepoznane kot 
najvrednejše krajine v slovenskem prostoru. Po dosedanjih opredelitvah najvrednejših 
krajinskih območij (Usmeritve za urejanje izjemnih krajin, 1998) se med izjemne krajine 
uvršča 89 krajin, ki kažejo krajinsko pestrost, pa tudi visoko stopnjo ohranjenosti. 

Regionalna razdelitev krajinskih tipov Slovenije 
Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji je bila izdelana kot strokovna osnova za 
pripravo Prostorskega plana Slovenije (kasneje Strategije prostorskega razvoja Slovenije). 
Temelji na naravnih značilnostih Slovenije, ki jih predstavljajo podnebne razmere, geološke 
značilnosti, relief in krajinska podoba. Za posamezna krajinska območja so opredeljene 
usmeritve. 

7.3.2 Naravne kakovosti krajine 

Naravne kakovosti krajine predstavljajo naravno najbolj ohranjena območja, kjer je človekov 
vpliv najmanjši in so ohranjeni naravni procesi. Izkazujejo prvobitnost, avtohtonost, 
enkratnost, izjemnost, pestrost, raznovrstnost, redkost, starost, pričevalnost in 
prepoznavnost. Sem prištevamo stabilne ekosisteme sklenjenih gozdov, gozdove izjemnega 
ekološkega pomena, varovalne gozdove, ekološke koridorje, vodotoke in obvodne prostore z 
bogatimi habitati, visokogorje ter ekološko pomembna območja in naravne vrednote. Med 
območja naravnih kakovosti pa sodijo tudi območja zelo ranljivih in redkih ekosistemov, ki so 
posledica človekovih dejavnosti v prostoru. Območja naravnih kakovosti krajine so 
pomembna tudi za ohranjanje kakovosti okolja. 

V območjih ohranjanja narave in delov narave zagotavljamo prostorske možnosti za 
ohranitev narave in naravnih procesov, redkih in posebnih habitatnih tipov, biotsko pestrost 

Karta: Naravne vrednote - delovni predlog (Vir: 
ARSO, 2002) 

Karta: Prepoznavnost z vidika naravnih ter 
kulturno simbolnih kakovosti krajine (Vir: MOP - 
UPP, 2003) 
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ter sklenjenost naravnih ekosistemov. Zato so v teh območjih varstvene zahteve usmerjene 
predvsem v ohranjanje naravne zgradbe in naravnih procesov. Slovenija je v primerjavi z 
drugimi državami Evrope ohranila visoko stopnjo naravne ohranjenosti in krajinske 
raznovrstnosti, zato te lastnosti predstavljajo slovensko konkurenčno prednost v primerjavi z 
evropskimi državami. 
Da bi naravne kakovosti krajine ohranili, preprečujemo ali preusmerjamo posege, ki bi lahko 
povzročili spremembe naravne zgradbe prostora ali vplivali na potek naravnih procesov v 
območjih največjih naravnih kakovosti. V teh območjih, ki ležijo pretežno na težko dostopnih 
legah, visokih nadmorskih višinah, v zelo strmih predelih in razmeroma daleč od poselitve, 
kjer so razvojni interesi tudi sicer majhni, se lahko uveljavlja tudi prepoved izvajanja 
dejavnosti. 

Najpomembnejši inštrument, ki izraža velik interes države, je zavarovanje delov prostora. Po 
podatkih sektorja za ohranjanje narave stanje zavarovanja v Sloveniji trenutno ne kaže 
vsega bogastva in raznovrstnosti narave v Sloveniji. Zavarovanih območij je razmeroma 
malo, saj obsegajo 1202 km2, kar pomeni 5,9 % celotnega ozemlja Slovenije. Od tega 
obsega Triglavski narodni park 4,1 % površine Slovenije, 40 krajinskih parkov 2,4 %, regijska 
parka pa 1 %. Podatki za naravne spomenike in rezervate in preostala zavarovanja niso 
zbrani, vendar pa je pomembno, da je velik del predlaganih naravnih rezervatov in naravnih 
spomenikov vključen v predlagane parke. Veliko pa je območij, ki bi morala biti zavarovana, 
zaradi svojega naravovarstvenega pomena, celo več kot 30 % ozemlja. 

Graf 1 (k poglavju II. 7.3.2): Razmerje med površinami trenutno zavarovanih območij (NP temno 
zeleno, RP svetlo zeleno, KP rumeno) in površino Slovenije (modro) (Zasnova varstva narave v 
Prostorskem planu RS - delovno gradivo, MOP-ARSO, 2001) 

Kategorija Število Površina (ha) % površine skupaj 
narodni park 1 83.807 4,1 
regijski park 8 508.850 25,1 
krajinski park 62 224.780 11.1 

Skupaj 71 817.437 40,3 

Tabela 3 (k poglavju 11.7.3.2): Širša zavarovana območja - načrtovano stanje (Zasnova varstva 
narave v prostorskem planu RS - delovno gradivo, MOP-ARSO, 2001) 

Uresničevanje ciljev ohranjanja narave lahko omejuje rabo prostora oziroma zmanjšuje 
možnosti za kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, prometno infrastrukturo, 
energetsko infrastrukturo, poselitev, za rekreacijo in turizem, izkoriščanje mineralnih surovin 
in odlaganje materiala. Obseg in narava omejevanja teh dejavnosti sta odvisna od obsega, 
vrste in značilnosti ter posebnosti varovanih območij in varstvenih režimov. O omejevanju je 
mogoče govoriti le v primerih, ko naj bi se obstoječe, tradicionalno uveljavljene rabe prostora 
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Karta 17 (k poglavju II. 7.3.2): Podatkovne osnove za naravne kakovosti krajine 

Karta: Zasnova varstva naravnih in kulturnih 
vrednot (Vir: Acer, 2002) Prikazuje območja 
ohranjanja narave, naravnih vrednot, 
pomembnejša območja kulturne dediščine, 
kulturne spomenike in izjemne krajine. 

Karta: Stopnja naravne ohranjenosti prostora (Vir 
MOP-UPP) 

Karta: Koridorji sesalcev (Vir. dr. m. Adamič, dr. F. 
Potočni, 1994) Karta prikazuje poti seliicev. 

Karta: Gozdni prostor izjemnega ekološkega 
pomena (Vir: Zavod za gozdove RS, 2002)  

Karta: Varovalni gozd (Vir: Zavod za gozdove RS, 
2002) 

Karta: Sklenjena območja ekološko stabilnih 
gozdov (Vir: Zavod za gozdove RS, 2002) 
Podatek je izdelan na osnovi karte Temeljna 

bistveno spreminjale, ko naj bi se začele uvajati nove tehnologije rabe tal in podobno. 
Vendar je zavarovano območje lahko tudi instrument za ohranjanje razvoja, posebej razvoja 
podeželja. Na območjih, kjer zaradi omejitev varstva vrednot in varstva okolja ali zaradi 
odmaknjenosti razvoj stagnira je treba razvijati posebne razvojne programe. 
Prostorske in programske zasnove za omenjena območja se pripravljajo na regionalni ravni 
in se s postopki prostorskega načrtovanja vključujejo v prostor zavarovanih območij. V takih 
območjih je treba, če je le mogoče, preprečiti drobitev naravnih in vrednejših območij ter 
zmanjšanje biotske raznovrstnosti. 
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Zasnova varstva naravnih in kulturnih vrednot 
Prikazuje območja ohranjanja narave, naravnih vrednot, pomembnejša območja kulturne 
dediščine, kulturne spomenike in izjemne krajine. Karta je služila kot osnova za pripravo 
koncepta prepoznavnosti Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega pomena ter 
Prepoznavnosti z vidika naravnih kakovosti. 

Naravna ohranjenost 
Karta naravne ohranjenosti prikazuje stopnja naravne ohranjenosti območja, ki je v obratnem 
sorazmerju z oddaljenostjo od vpliva človekovega delovanja. Stopnja naravne ohranjenosti 
se veča z nadmorsko višino ter oddaljenostjo od območij naselij in cest. 

Sozdni prostor i7jftmneqa ekološkega pomena 
Gozdni prostor izjemnega ekološkega pomena vključuje gozdove s poudarjeno katerokoli 
ekološko funkcijo (varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka, biotopska in klimatska 
funkcija) ali okolju prijazno socialno funkcijo (funkcija varovanja naravne dediščine, funkcija 
varovanja kulturne dediščine, zaščitna, higiensko zdravstvena, estetska in raziskovalna 
funkcija). 

Mjrovalni gnzri 
Vključujejo območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov ter drugih gozdov, v katerih je 
gospodarjenje podrejeno naravnim dejavnikom. 

razvojna območja gozdov. 

Karta: Ohranjanje narave - naravne vrednote in 
ekološko pomembna območja, delovni predlog 
{Vir: ARSO. 2002)  

Karta: Prepoznavnost z vidika naravnih ter 
kulturno simbolnih kakovosti krajine (Vir: MOP - 
UPP, 2003)   

Karta: Vodonosniki v prodih in peskih (Vir: ARSO, 
2002) Podatek je izdelan na osnovi karte 
Pomembnejše podzemne vode in prikazuje 
Pomembnejše vodonosnike v prodih in peskih. 

Karta: Posebna varstvena območja - Natura 
2000, delovni predlog (Vir: ARSO, maj 2003) 



Sklenjena območja gozdov 
So območja gospodarjenja z gozdom zaradi ekonomskih učinkov in sočasno zaradi ohranitve 
krajinsko in ekološko visoko vrednih sklenjenih velikih gozdnih kompleksov. Obsegajo 
območja prednostnega razvoja gozdarstva, ki se mu ostale dejavnosti prilagajajo (vzdržno 
gospodarjenje). Vanje sodijo gozdovi z visoko lesno zalogo, ki večinoma ne ležijo na 
ekološko zelo občutljivih lokacijah, pomembni pa so s krajinsko ekološkega vidika na ravni 
celotne Slovenije. Pomembni so tudi kot življenjski prostori velikih zveri in deli naravnih 
migracijskih poti v širšem evropskem prostoru. Poleg ohranjanja naravnih funkcij mora 
gospodarjenje v njih prispevati k samooskrbi z lesom kot obnovljivim naravnim virom. 

Koridorji sesalcev 
Migracijske poti sesalcev predstavljajo najpogostejše poti gibanja volkov, medvedov, 
jelenjadi in drugih velikih sesalcev v prostoru. Območja koridorjev sesalce so pomembna 
zaradi zagotavljanja prehodnosti prostoživečih živali, kar ugodno vpliva na biotsko 
raznovrstnost in ekološko ravnotežje. 

Vodonosniki v prodih in peskih 
So pomembni vodni viri v prodno peščenih vodonosnikih z večjo izdatnostjo. 

Posebna varstvena območja - Natura 2000 
Slika prikazuje delovni predlog posebnih varstvenih območij - Natura 2000. 

Ohranjanje "narave 
Slika prikazuje delovni predlog naravnih vrednot državnega in lokalnega pomena ter 
ekološko pomembna območja, s katerimi se zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

7.3.3 Raba naravnih virov 

Naravni viri so voda, zrak, tla, mineralne surovine, gozd in prostor. Njihova izdatnost, 
kvaliteta, razmestitev in izraba pomembno vplivajo na prostorski razvoj in kvaliteto bivanja. 
Preudarno rabo naravnih virov je treba zagotavljati s takim usmerjanjem dejavnosti, da se ob 
njihovem razvoju zagotavlja ohranjanje naravnih potencialov prostora oziroma njihova trajna 
produktivnost. Preudarna raba naravnih virov vključuje tudi rabo prostora kot enega 
najpomembnejših virov. Raba prostora naj bi povzročila kar najmanjše negativne vplive na 
sestavine okolja. Zagotavljala naj bi tudi obnovljivost oziroma trajno produktivnosti naravnih 
virov. 

Pridelovalni potencial tal za kmetijstvo 
Kmetijstvo je pomemben urejevalec prostora in je od vseh dejavnosti v krajini najbolj 
odločilno za ustvarjanje kulturne krajine. Gospodari z naravnimi viri, oblikuje krajino, izvaja 
tehnološke posodobitve ter vpliva na druge dejavnosti in vire. Zato je kmetijstvo osrednji 
predmet zanimanja tako z vidika spreminjanja krajine zaradi potreb razvoja dejavnosti, kot 
zaskrbljenosti zaradi opuščanja rabe prostora. 
Koncept prostorskega razvoja kmetijstva temelji na zagotavljanju razmer za gospodarsko 
učinkovito kmetijstvo, varstvo naravnih virov, poleg tega pa je njegova naloga tudi v 
prihodnje ustvarjati prepoznavne krajinske strukture, vitalne in skladne s prostorskimi 
razmerami. 

Kmetijstvo je dejavnost, katere temeljni namen je pridelava hrane. Poleg tega ima tudi vlogo 
pri ohranjanju ekološkega ravnotežja in biotske raznovrstnosti, omogoča ohranjanje 
gospodarskih osnov na podeželju in s tem osnov za ohranjanje kulturne krajine, njenega 
turističnega in rekreacijskega potenciala in poseljenosti slovenskega prostora. 
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Kmetijski prostor obsega najboljša kmetijska zemljišča in zemljišča, ki jih uvrščamo med 
druga kmetijska zemljišča. Najboljša kmetijska zemljišča so zemljišča z najboljšim 
Pridelovalnim potencialom in razmeroma nizko ranljivostjo okolja in drugih naravnih virov, 
Predvsem voda. Kmetijska zemljišča nizke kakovosti, ki imajo slabše talne lastnosti, lego in 
naklon imajo posledično tudi slabši pridelovalni potencial. Taka zemljišča se uvrščajo med 
druga kmetijska zemljišča. Poleg omenjenih kmetijskih zemljišč se v Sloveniji pojavljajo tudi 
zelo redke ali celo izjemne oblike tal, kot so kraška terra rossa in šotišča na barjih. Ta 
zemljišča so opredeljena kot kmetijska zemljišča, namenjena trajni ohranitvi. 

Poseben problem predstavljajo KZ v zaraščanju, ki jih je po podatkih iz leta 2001 1,2 %. To 
s° predvsem zemljišča na kmetijsko manj privlačnih območjih, pojavljajo pa se tudi na 
Primorskem. 

Tabela 4 (k poglavju II. 7.3.2): Delež površin v kmetijski rabi na območju Slovenije (Vir: MKGP, podatki 
jz zajema rabe 2001). 
„Raba Površina v km^ Skupaj v km^ V% 
fojive in vrtnvi 2.144,78 2.144,78 10,5% 
hmeljišča 25,01 

546,59 2,7% 

.Vinogradi 254,25 
Intenzivni sadovnjaki 50,59 
tKstenzivni sadovnjaki 198,69 

Jd^ni nasadi 11,39 
.ustali trajni nasadi 0,43 

6,23 
.intenzivni travniki 1.596,61 

3.517,42 17,3% Jiarjanski travniki 30,84 
1.889,98 

zemljišča v zaraščanju 255,69 255,69 1,2 % 
'vesana raba zemljišč-kmetijska 
zemljišča in gozd 

190,98 190,98 0,9 % 

Ksrta 18 (k poglavju ll.7.3.2):Podatkovne osnove za rabo naravnih virov 

"Z*-. . 

V-*''* ^ 

Zasnova varstva kmetijskih zemljišč (Vir: 
MKGP, 2002) Prikazuje najboljša kmetijska 
zemljišča (rjavo) in druga kmetijska zemljišča 
irumennI 

Karta: Pomembnejše podzemne vode (Vir: 
ARSO, 2002) Prikazuje pomembnejše kraške in 
razpoklinske vodonosnike (svetlejši) ter 
vodonosnike v prodih in peskih.  
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Karta: Prekomerno obremenjevanje podzemnih 
voda (Vir: ARSO, 2002) Prikazuje obremenjene 
pomembnejše podzemne vode. 

Karta: Razvoj krajine - Raba naravnih virov (Vir: 
MOP, UPP, 2003) Prikazuje območja 
prednostnega kmetijstva (temno rjava), 
kmetijstva z omejitvemi (svetlo rjava,) območja 
gozdov s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo 
(zelena) in jedrna območja za razvoj 
prostočasnih dejavnosti (rumena, rdeča)  

Karta: Pomembnejši vodni sistemi in območja 
pogostih poplav (Vir: ARSO, 2002) Prikazuje 
pomembnejše vodne sisteme (temnejše) in 
območja pogostih poplav (svetlejše).  

Karta Razvoj krajine - Raba naravnih virov upošteva poleg zasnove varstva kmetijskih 
zemljišč, pomembnejših podzemnih voda, pomembnejših vodnih sistemov in območjih 
pogostih poplav, prekomerno obremenjenih podzemnih voda tudi podatke o reliefu (strmina, 
osončenost, nadmorska višina) in geološki zgradbi tal. 

Prednostna območja kmetijstva 
Najboljša kmetijska zemljišča, ki se ne pojavljajo na območjih pomembnejših vodnih virov. 

Območja kmetijstva z omejitvami zaradi varstva voda 
Najboljša kmetijska zemljišča, ki se pojavljajo na območjih pomembnejših vodnih virov. 

Območja z visokim in dobrim pridelovalnim potencialom so glede na visoko kakovost 
naravnega vira in razmeroma nizko stopnjo ranljivosti okolja zaradi kmetijstva ter majhne 
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda najprimernejša za intenzivno kmetijsko rabo. 

Nekatera območja z visoko kakovostjo naravnega vira, predvsem v severovzhodni in osrednji 
Sloveniji, ležijo na območjih podzemnih voda, poplavnih in erozijskih območjih, območjih zelo 
ogroženih vodonosnikov, varovalnih gozdov, območjih, ogroženih zaradi neugodnih 
vremenskih razmer ter območjih najvišje stopnje naravne ohranjenosti. Na teh območjih je 
treba kmetijsko rabo prilagajati ciljem varstva vodnih virov in ohranjanja narave. Predvsem je 
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Potrebno uvesti ukrepe glede varstva kakovosti podzemnih voda, spodbujati razvoj 
tehnološko ustreznejših oblik varstva rastlin, kar se nanaša predvsem na obseg, način in čas 
izvajanja zaščitnih ukrepov, pa tudi gnojenja. 

Kjer tehnološki ukrepi niso dovolj učinkoviti za varstvo pred onesnaženjem, je treba 
zagotoviti tudi spremembo vrste kmetijske kulture z manj zahtevnimi ukrepi glede zaščite 
rastlin ali pa celo izločiti območje iz kmetijske rabe. 

Zaradi ugodnih klimatskih razmer in trajanja sončnega obsevanja se trajni nasadi pojavljajo 
na pobočjih gričevnatega sveta. Ta reliefno razgibana in drobno členjena območja z 
raznoliko rabo tal so tudi območja delovanja nevarnih naravnih procesov, predvsem plazov. 
pri umeščanju novih trajnih nasadov seje treba izogibati geološko nestabilnim območjem, pri 
Prenovi obstoječih pa je treba izbrati tako obliko nasada, ki ne povzroča proženja plazov. 

Na območjih z visokim in dobrim pridelovalnim potencialom so bile ponekod izvedene 
agrarne operacije, ki so bistveno preoblikovale kmetijske krajine in zmanjšale ekološke 
vrednosti predvsem v severovzhodni Sloveniji. Posledice so izguba ekološke in krajinske 
pestrosti, odmiranje nižinskih gozdov, povečano onesnaževanje površinskih vodotokov in 
Podzemnih vodonosnikov. Tako nastale spremembe v današnjem sistemu družbenih vrednot 
niso sprejemljive (npr. obsežna meliorirana območja monokultur na območjih nekdanjih 
prostorsko pestrih vodnatih krajin) in se obravnavajo kot razvrednotena območja, ki bi jih bilo 
treba sanirati npr. z izločanjem iz rabe dela kmetijskih zemljišč in uvajanjem naravnih prvin, 
renaturacijo reguliranih vodotokov in podobno. 

Kmetijstvo za svojo dejavnost izrablja naravne vire, a je hkrati tudi prostor, kjer se uresničuje 
še vrsta drugih dejavnosti in ga te dejavnosti uporabljajo kot naravni vir. Za posamezne veje 
kmetijstva lahko prisotnost drugih dejavnosti pomeni omejevanje razvojnih potencialov ali pa 
holj ali manj veliko motnjo. Poselitev pomeni za kmetijstvo trajno izgubo kmetijskega 
Potenciala, zmanjševanje obsega kmetijskih i zemljišč in spremembo v organizaciji 
kmetijskega prostora. Ceste in železnice vplivajo na prostorsko organizacijo kmetijskega 
prostora, so vir onesnaženja, z vidika kmetijstva pa v prostor vnašajo vrsto omejitev. 
Omejitve za kmetijstvo pa predstavljajo tudi koridorji plinovodov, naftovodov in daljnovodov. 
Zaradi tega je pri nameravanih nepovratnih spremembah namembnosti kmetijskih zemljišč te 
treba utemeljiti skozi analize ranljivosti kmetijskega prostora ter pri tem upoštevati njegovo 
socialno-gospodarsko vlogo in strukturno vlogo v krajini. 

Povečana sonaravna lesna proizvodnja 
Gozdarstvo je dejavnost, ki gospodari in upravlja z naravno najbolj ohranjenim delom 
Prostora. Gozdnatost se v slovenskem prostoru povečuje. Gozd je zaradi velikega obsega in 
Prostorske razporeditve pomemben nosilec krajinske identitete, kar pomeni, da stanje gozda 
Pomembno vpliva na stanje celotnega slovenskega krajinskega prostora. Zaradi 
zagotavljanja možnosti naravnega izkoriščanja vira, njegovega vpliva na druge naravne vire 

podobo prostora je značilno načelo vzdržnega razvoja, ki se danes uveljavlja kot eno 
•zmed bistvenih splošnih načel ravnanja s prostorom. Tudi zaradi tega so gozdovi, zlasti 
sklenjena gozdna območja, najbolj ohranjeni ekosistemi in jih je zato mogoče obravnavati kot 
naravne krajine. Gozd se v manjšem obsegu pojavlja tudi kot pomembna prvina v kulturni 
krajini, v zelo majhnem obsegu pa celo v mestni krajini, kjer ima kljub majhnim površinam 
zelo velik in večplasten pomen za življenje v mestu. 

Zaradi svoje naravne ohranjenosti in najbolj ohranjene naravne ekološke dinamike je gozd 
•zravnalni sistem za mnoge neugodne vplive človekovega delovanja v okolju. Je življenjski 
Prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst, znotraj katerega poteka tudi dejavnost 
upravljanja s populacijami prostoživečih živali. Gozd je pomemben prostor za rekreacijo in 
nasploh mnoge prostočasne dejavnosti, je pa tudi velik porabnik vode. Sprememba v 
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kroženju voda, ki jo povzroča preobsežno zaraščanje ni vselej pozitvna in zaželena. Kljub 
velikemu deležu gozda, ki po zadnjih podatkih prekriva kar 59% površja Slovenije (Vir: 
MKGP, podatki iz zajema rabe 2001), pa ostaja izraba lesne mase izredno nizka. 

TOVBCAN PRBL(2NOB4*K ZM* 
(sprarrNrrtM nad 1%) (•prvmnnb* pod 1%) 

opis spreminjanja gozdnih povr&n 

Graf 2 (k poglavju II. 7.3.2): Gozdnatost 
(spreminjanje površine gozdov v Sloveniji v 
obdobju 1875 - 2000 v % glede na celotno 
površino Slovenije) 

Graf 3 (k poglavju II. 7.3.2): Spremembe gozdnih 
površin kot skupni učinek zaraščanja opuščenih 
kmetijskih zemljišč in krčitev za obdobje 
1990 - 2000 (v % glede na celotno površino 
Slovenije) 
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Graf 4 (k poglavju 11.7.3.2): Krčitve gozdov v 
obdobju 1986- 1999 po vzrokih 

Graf 5 (k poglavju 11.7.3.2): Gibanje letnega 
prirastka slovenskih gozdov in letni posek v 
slovenskih gozdovih v obdobju 1947 - 2000 (Vir: 
Program razvoja gozdov v Sloveniji, Zavod za 
gozdove Slovenije)  

Predlagani prostorski razvoj gozdnih območij temelji na razvojno - varovalnem konceptu, 
katerega značilnost je uravnotežen odnos med razvojnimi in varovalnimi interesi ter med 
razvojnimi in varovalnimi funkcijami gozda. Njegov cilj je zagotavljati ekološko stabilnost 
krajine in značilno krajinsko podobo. Pri tem gre za poudarjanje vidikov varstva in razvoja 
naravne in kulturne krajine, pa tudi za druge vidike izražanja želenih stanj v krajini, predvsem 
v pogledu zadovoljevanja javnih interesov npr. v zvezi z razvojem rekreacije in turizma, 
dolgoročnega varstva vodnih virov in upravljanja z vodami, razvoja kmetijstva ter celovitega 
razvoja podeželja. Na območjih, kjer je pritisk širjenja poselitve na kmetijske površine velik, je 
možno poselitev širiti na območja večnamenskih gozdov in območja saniranja gozdov, v 
kolikor to ni v nasprotju z drugimi rabami v prostoru. Razvojni interesi sektorja se uveljavljajo 
na območjih, ki izkazujejo stanje ali potenciale za največjo ekonomsko učinkovitost. Na 
ostalih območjih gozdov pa se bolj ali manj intenzivno uveljavljajo varovalni interesi, zato je 
razvoj vzdržen ali celo omejen. 
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Gozdovi obsegajo po površini najobsežnejši del površja Slovenije. Zaradi ohranjanja 
identitete kulturne krajine ter z vidika usklajevanja z drugimi rabami prostora se širjenja 
9ozdnih površin ne spodbuja, razen na območjih z majhnim deležem visoke vegetacije in na 
območjih varstva vodnih virov. S tem namenom se pospešuje sonaravno lesno proizvodnjo 
Povsod, kjer to ne škoduje obstoječim naravnim in ustvarjenim sestavinam krajine (relief, 
Površinski pokrov, vodni režim, živalski svet, naravne vrednote, kulturna dediščina) ter tistim 
njihovim lastnostim, ki jim dajejo posebno vrednost z vidika sektorjev. 

Na razvoj gozdnih območij vpliva predvsem ravnanje z gozdom in upravljanje z njim. 
Problemi se pojavljajo predvsem na območjih, na katerih prihaja do prepletanja različnih 
funkcij in rab. Najpogosteje v gozdni prostor posegajo rekreacijske dejavnosti in kmetijstvo. 
Njihovi učinki ne smejo vplivati na spremembo stanja gozda, kakovost naravnih virov ali 
ovirati gospodarjenja z gozdom. 
Posebna območja so območja mestnih in primestnih gozdov, ki skupaj z naseljem tvorijo 
oblikovno in vsebinsko celoto. Zaradi lege ob naseljih pomembno vplivajo na kvaliteto 
bivanja. Na njihov obseg vplivajo naravne danosti (morfologija prostora) ter naselje samo s 
svojo vlogo v omrežju naselij, s svojo obliko, notranjo strukturo, povezavami v okolje in s 
svojimi razvojnimi trendi. 

V okolici večjih industrijskih mest in naselij se razprostirajo gozdovi, ki so razvrednoteni ali 
poškodovani zaradi zunanjih vplivov, tako da so presežene njihove regeneracijske 
sposobnosti. Obsegajo območje med Mežico in Črno na Koroškem, Zavodnje nad 
Šoštanjem, območje znotraj pridobivalnega prostora premogovnika v osrednjem delu 
Šaleške doline, Štore, Zasavje, prostor jugovzhodno od Postojne ter manjši predel okoli 
Žerovnice. V procesu načrtovanja prostorskega razvoja je treba najprej odkriti vzroke in 
nujno zagotoviti ustrezno obliko sanacije: odpravljanje nastalih poškodb in razvrednotenj ter 
Ponovno vzpostavljanje prvobitnih naravnih lastnosti. 

» • rijr * . M 
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Karta 19 (k poglavju II. 7.3.2): Temeljna razvojna 
območja gozdov (Vir: Zavod za gozdove RS, 
2002) 

Oksočia varovanih oo7dov - (modra in vijolična) 
Obsegajo območja varovanja z vključenim normativnim zavarovanjem (poudarjeno 
varovanje). 
Vključujejo območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov (vijolična na karti) ter drugih 
9ozdov, v katerih je gospodarjenje podrejeno naravnim dejavnikom (modra na karti), 
vnašanje drugih rab načeloma ni dovoljeno zaradi njihove občutljivosti oziroma ranljivosti. 

Ofeffločia sklenjenih oozdov - (temno zelena na karti) 
So območja gospodarjenja z gozdom zaradi ekonomskih učinkov in sočasno zaradi ohranitve 
krajinsko in ekološko visoko vrednih sklenjenih velikih gozdnih kompleksov. To so območja 
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prednostnega razvoja gozdarstva, ki se mu ostale dejavnosti prilagajajo (vzdržno 
gospodarjenje). Vanje sodijo gozdovi z visoko lesno zalogo, ki večinoma ne ležijo na 
ekološko zelo občutljivih lokacijah, pomembni pa so s krajinsko ekološkega vidika na ravni 
celotne Slovenije. 

Območja gozdov s poudarjeno večnamensko rabo - (svetlo zelena na karti) 
So območja varovanja ob srečevanju različnih razvojnih interesov v prostoru, ki terja 
usklajevanje med dejavnostmi in uporabniki ter največjo možnost načrtovanja (poudarjeno 
usklajevanje). Gozdovi s poudarjenimi funkcijami obsegajo območja, v katerih prevladujejo 
različni interesi rabe gozdov in je možnost izkoriščanja proizvodnega potenciala zmanjšana 
zaradi ekoloških, fiziografskih in kulturnih značilnosti. 

Območja sanacij gozdov - (oker na karti) 
So območja razvrednotenih in poškodovanih gozdov, predvidena za sanacijo oziroma 
obnovo, (posebna območja). V to kategorijo so uvrščeni gozdovi, ki so razvrednoteni ali 
poškodovani zaradi zunanjih vplivov, tako da so presežene njihove regeneracijske 
sposobnosti. 

Raba voda 
Voda je eden poglavitnih dejavnikov oblikovanja prostora, predvsem je vplivala na nastanek 
reliefa (rečne doline, soteske, ježe, stare struge). Je pomembna prvina naravnega in 
bivalnega okolja, življenjsko okolje številnim živim organizmom in ima za življenje naravnega 
ekosistema odločilen pomen. Skupaj z obvodnim prostorom je tudi tisti del krajine, ki je 
ohranil največ prvobitnosti inje obenem nosilec največje strukturne in biološke raznolikosti. Z 
vidika krajine so to območja mnogovrstnih in členjenih prostorskih prvin, ki imajo lastno 
prepoznavnost in so tudi nosilci simbolnih pomenov prostora. 

Voda je naravni vir, ki je v prostoru odločujoč razvojni ali omejitveni dejavnik. Varovanje vseh 
njenih pojavnih oblik in naravnih procesov ter obvodnega prostora je poleg trajnega 
ohranjanja kvalitete in obnovljivosti vira ključnega pomena tudi za ekološki, krajinski in 
doživljajski pomen voda v krajini. Zaradi tega je treba umeščanje dejavnosti v prostor 
usmerjati v območja najmanjše ranljivosti, kjer je brez večjih posegov možno zagotoviti 
vodooskrbo, ter posege prilagoditi tako, da se kvaliteta podzemnih voda ne poslabšuje. 

Slovenija ima močno razvito mrežo površinskih vodotokov. Večji del slovenskih rek odteka v 
Črno morje, manjši v Jadransko morje. Dolžina površinskih rečnih tokov znaša 26 989 km, 
kar daje Sloveniji povprečno gostoto 1,33 km/km2. Pretežni del površinskih voda sodi v štiri 
porečja rek: Mure, Drave, Save in Soče ter v del Jadranskega povodja z odtokom v morje. 
Stoječe površinske vode obsegajo nekaj naravnih in še več umetnih jezer skupne površine 
1625 ha, 47 dolžinskih kilometrov morske obale in mnoga močvirja in mokrotna območja. 
Skupno imamo 27.205 ha vodnih površin in poleg tega še 91000 ha poplavnih površin. 
V Sloveniji imamo sorazmerno velike razpoložljive količine pitne vode in razmeroma dobro 
kvaliteto voda. Njihova lega v prostoru, dinamika in morfologija vodotokov ter vodni potenciali 
imajo velik nacionalni pomen. S svojim vodnim in obvodnim prostorom so odločujoč razvojni 
in omejitveni dejavnik prostora, kjer se prepletajo različne rabe (kmetijstvo, gozdarstvo, 
energetika, izkoriščanje mineralnih surovin, prostočasne dejavnosti, promet in poselitev) in 
nastajajo številni konflikti. 

Med celinske sisteme voda, ki so najpomembnejši za prostorski razvoj sodijo Savski 
hidrografski sistem z Ljubljanico ter Dravski in Murski hidrografski sistem. Omogočajo 
gospodarsko in rekreacijsko izrabo voda ter so osnova za vodooskrbo. Posamezni deli 
omenjenih hidrografskih sistemov so naravno bolj ohranjeni in pomembni tudi z ekološkega, 
krajinskega in doživljajskega vidika. 
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Temeljno vodilo načrtovanja dejavnosti je gospodarsko učinkovito, ekološko sprejemljivo in 
prostorsko skladno gospodarjenje z vodnim in obvodnim prostorom ter njegovimi potenciali, 
ki bo skladno z značilnostmi prostora. Omejenost naravnega vira in njegov strateški pomen 
za življenje sta temeljno vodilo pri urejanju, varovanju in preudarnem gospodarjenju z 
vodami. 
Povsod je treba v čim večji meri ohranjati vodni in obvodni prostor v naravnem stanju. To še 
Posebej velja za naravno Ohranjena območja, območja najvrednejših vodotokov in drugih 
vodnih pojavov (presihajoča jezera, podzemne vode ter mokrišča) ter območja izjemnih 
krajin. Človekove dejavnosti je treba povsod tam, kjer je to mogoče, usmerjati zunaj 
Poplavnih območij, erozijsko najaktivnejših območij, območij delovanja snežnih in zemeljskih 
Plazov ter vplivnega območja vodnih in obvodnih ekosistemov. Kjer je to mogoče pa je treba 
vodni in obvodni prostor nameniti ustrezni rekreacijski rabi. 

Voda je pomembna prvina naravnega in bivalnega okolja, eden najpomembnejših naravnih 
yirov, pogoj za preživetje vseh živih organizmov, večstranski naravni vir in življenjsko okolje 
številnim živim organizmom, zato je treba z vodo, vodnim ter obvodnim prostorom smotrno 
gospodariti in ob tem misliti tudi na prihodnje generacije. 

Obalni del Slovenskega primorja je preobremenjen z dejavnostmi. Zaradi zanimivega 
krajinskega prizorišča, ki ga morje predstavlja, pa tudi zaradi njegove edinstvenosti, je to 
območje privlačno tudi za turizem in rekreacijo. Omejenost te dobrine in težnja po 
razbremenjevanju za potrebe turizma in rekreacije narekuje izrabo celinskih voda. Vodne in 
obvodne površine so med najprivlačnejšimi območji za pasivno rekreacijo, na primer 
opazovanje vode, posedanje, sprehodi ob vodi in za nekatere športnorekreativne dejavnosti, 
kot so kajakaštvo, kanuistika, rafting, jadranje in deskanje, plavanje, drsanje, vodno 
smučanje. Predstavljajo pa lahko tudi hrbtenico zasnove sistema zelenih športnorekreativnih 
Površin v naravnem in mestnem okolju. 
Za rekreacijo se skladno z navedenimi omejitvami namenja Sočo, zgornji del Save, Krko, 
Kolpo, Ljubljanico, druge manjše reke ter Bohinjsko, Blejsko, Cerkniško jezero in jezera, 
nastala z zajezitvami. 

Samooskrba z mineralnimi surovinami 
Izkoriščanje mineralnih surovin sodi v skupino primarnih dejavnosti, ki ob izkoriščanju 
naravnega vira pretežno ne omogočajo razvoja drugih rab na istem območju. Kot dejavnost 
irr|a poseben vpliv na ustvarjanje krajinske zgradbe. Trenutni gospodarski pomen 
Posamezne mineralne surovine v določenem obdobju pogojuje nastanek različnih pojavnih 
oblik območij izkoriščanja, ki v krajini že same po sebi pomenijo pomembno in opazno 
Prostorsko strukturo. Ta območja so predvsem v preteklosti predstavljala razvojni dejavnik za 
nastanek večjih ali manjših zaključenih industrijsko-rudarskih območij, za širjenje poselitve, 
infrastrukturnih omrežij in v novejšem času za razvoj nekaterih terciarnih dejavnosti, 
predvsem turizma. 
Dejavnost ima pomemben vpliv tudi na oblikovanje kulturne krajine. Izkoriščanje določene 
vrste mineralne surovine v posameznih krajinskih območjih posredno vpliva na njeno 
podobo, tako v smislu uporabe pridobljene surovine kot gradbenega materiala, kot v smislu 
Pojavnosti značilnih oblik pridobivanja v določenem prostoru (soline, naftna polja, 
u9rezninska jezera, kraški kamnolomi). 

K mineralnim surovinam prištevamo strateško pomembne mineralne surovine, gospodarsko 
Pomembne in avtohtone mineralne surovine ter pogoste oziroma ostale mineralne surovine. 
K strateško pomembnim mineralnim surovinam sodijo mineralne surovine, pomembne za 
oskrbo države z energijo. To so premog, uran, nafta, plin in geotermični energetski viri. 
Gospodarsko pomembne in avtohtone mineralne surovine so pomembne za gospodarstvo in 
ohranjanje kulturne dediščine z zagotavljanjem tradicionalnih gradbenih materialov. 
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K pogostim mineralnim surovinam sodijo mineralne surovine, ki se uporabljajo v 
gradbeništvu. 

Za dosedanje stanje na področju izkoriščanja mineralnih surovin je značilno po eni strani 
sorazmerno majhno število rudišč redkih, energetskih mineralnih surovin, po drugi strani pa 
neracionalna raba pogostih mineralnih surovin za gradbeništvo ob nenadzorovanem in 
pogosto nelegalnem izkoriščanju in preskrbi ter na neprimernih prostorskih lokacijah ob 
različnih razvrednotenjih okolja. 

Tabela 5 (k poglavju 11.7.3.2): Število nahajališč surovin za gradbeništvo (VirMOP, Republiška 
komisija za ugotavljanje rezerv rudnin in talnih voda, 2001) 

Mineralna surovina 
Število kopov po letih 
1983 1988 1993 1998 1999 2000 2001 

Apnenec 7 20 26 28 28 29 31 
Dolomit 8 31 37 32 32 89 90 
Silikati / / / 2 2 4 5 
Tehnični kamen (skupaj) 15 51 63 62 62 122 126 
Prod in pesek 10 30 33 32 32 42 44 
Surovine za 
gradbeništvo (skupaj) 

25 81 96 94 94 164 170 

Predlagan koncept uveljavlja bolj zadržano izvajanje dejavnosti z manj intenzivnimi oblikami 
izkoriščanja, okoljsko sprejemljivimi načini in tehnologijami ter z upoštevanjem drugih rab. 
Prostorsko racionalna in gospodarna raba mineralnih surovin z namenom oskrbe porabnikov 
je temeljno vodilo načrtovanja dejavnosti v prostoru. Z določitvijo najustreznejših mest za 
okoljsko sprejemljivo izkoriščanje mineralnih surovin, pri čemer težimo k enakomerni 
regionalni dostopnosti do nekovinskih mineralnih surovin za gradbeništvo. Izhajamo iz 
načela, da se nadaljnje izkoriščanje mineralnih surovin v kolikor je le mogoče usmerja v 
obstoječa mesta izkoriščanja. Varstveni vidik se poleg strogo varovanih območij uveljavi na 
vseh območjih velike ranljivosti prostora. 
Pri načrtovanju prostora je treba zagotoviti tudi varovanje virov mineralnih surovin za 
prihodnje generacije. To velja predvsem za nahajališča energetskih mineralnih surovin, ki so 
pomembna za oskrbo države z energijo. 

Zaradi vezanosti na geološko zgradbo je pri nekaterih mineralnih surovinah možnost izbire 
lokacije pridobivanja omejena in vnaprej določena. To so mesta strateško pomembnih 
mineralnih surovin, h katerim prištevamo energetske mineralne surovine, pomembne za 
oskrbo države z energijo (premog, nafta, plin, uran, geotermalni energetski viri) ter mesta 
gospodarsko pomembnih in avtohtonih mineralnih surovin (kalcit, betonit, jezerska kreda, tuf, 
roženec, kremenov pesek, kremenov prod, keramična in opekarska glina ter mineralne 
surovine za cementno industrijo). 
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Karta: Pridobivalni prostori nahajališč mineralnih 
surovin - surovine za gradbeništvo (Vir: GZS, 
20021      ___ 
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Karta: Raziskovalni prostori nahajališč mineralnih Karta: Potencialni prostori nahajališč mineralnih 
surovin (Vir: GZS, 2002) surovin (Vir. GZS, 2002)  

Karta: Pridobivalni prostori nahajališč mineralnih 
surovin razen surovin za gradbeništvo (Vir: GZS, 
2002)  

Mest pridobivanja mineralnih surovin je zelo veliko in so neenakomerno razporejena po 
ozemlju celotne države. Po podatkih Republiška komisija za ugotavljanje rezerv rudnin in 
talnih voda pri MOP je bilo v letu 2001 zabeleženih 170 kopov, vendar je njihovo število 
zaradi nelegalnih kopov še mnogo večje. Število mest pridobivanja teh mineralnih surovin je 
treba omejiti na podlagi enakomerne dostopnosti na ravni regij, možnosti obnove naravnih 
značilnosti prostora in družbene sprejemljivosti. 

Izkoriščanje mineralnih surovin se usmerja v obstoječa območja izkoriščanja. Odpiranje 
novih lokacij pa je možno le v primeru povečanja potreb po mineralnih surovinah. Območja 
gospodarsko neperspektivnih lokacij, območja velikih razvrednotenj prostora in okolja ter 
lokacije na območjih večje ranljivosti sestavin okolja, bivalnih kakovosti in prepoznavnosti 
prostora je treba prednostno sanirati. Sanirati je treba tudi območja nelegalnih kopov in sicer 
tako, da se omogoči vzpostavitev okolju in prostoru prilagojene rabe, ki je prilagojena 
potrebam lokalne skupnosti. 

Mesta izkoriščanja redkih in edinstvenih, avtohtonih mineralnih surovin so pomembna za 
zagotavljanje tradicionalnih gradbenih materialov oziroma načinov dejavnosti, ki soustvarjajo 
podobo kulturne krajine. Zaradi tega je njihovo izkoriščanje dovoljeno tudi v območjih 
nacionalne prepoznavnosti, območjih varstva naravnih kakovosti in območjih ob končnih 
sanacijah. 

Turistični razvoj in prostočasne dejavnosti 
Razvoj prostočasnih in turističnih dejavnosti je pomembno povezan z značilnostmi prostora 
in načinom njegovega urejanja. Z naraščanjem količine prostega časa v življenju 
Posameznikov in skupnosti se pomen prostočasnih dejavnosti spreminja in se odraža z 
novimi in številnejšimi ureditvami v prostoru. Povečane potrebe vplivajo na krepitev 
gospodarskega pomen dejavnosti. Sočasno se pričakuje, da dnevne prostočasne potrebe 
prebivalcev v veliki meri zadovoljuje sistem javnih in poljavnih ureditev v bližini stanovanj. 
Prepletanje javnega in gospodarskega interesa lahko torej predstavlja zanimiv razvojni izziv 
v iskanju dopolnjujočih se prostorskih ureditev. 

Cilj prostorske zasnove je doseči uravnotežen razvoj prostočasnih dejavnosti in turizma na 
celotnem območju države, ki temelji na racionalni rabi prostora in varstvu okolja. Namen 
zasnove je približati možnosti za prostočasne dejavnosti prebivalcem in razbremeniti že 
uveljavljena turistična območja z oblikovanjem novih, prepoznavnih območij, vezanih na 
Poselitveno omrežje. S tem želimo doseči višjo kvaliteto bivanja, večje in kvalitetnejše 
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možnosti za rekreacijo in sprostitev ter uživanje naravnih in kulturnih danosti prostora za 
prebivalce in tuje obiskovalce. Območja so v prostorski zasnovi opredeljena na podlagi 
zgoraj navedenih ciljev. Zasnova kaže na to, da je lahko celoten teritorij države potencialno 
primeren za razvoj prostočasnih dejavnosti. Turistično-rekreacijska infrastruktura, naravne in 
kulturne danosti ter poselitvena jedra omogočajo vzpostavitev razvojnih jeder, ki so lahko 
podlaga za povezovanje v funkcionalne regije. Zasnova iz vidika razvoja prostočasnih 
dejavnosti in turizma vključuje v prostorsko zasnovo države 21jedrnih območij kot ogrodje za 
razvoj dejavnosti, ki se dopolnjuje z omrežjem posebnih lokacij in zalednimi območji. Ta 
razvojna jedra se oblikujejo glede na poselitvena jedra in njihova bližnja zaledna območja, 
turistične kraje, območja obstoječe turistične infrastrukture, območja pomembnih naravnih 
vrednot, kulturna središča (kulturno zgodovinski spomeniki in območja, kulturne dejavnosti). 
Jedrna območja niso prednostno namenjena razvoju prostočasnih dejavnosti, ampak so tista 
v katerih se koncentrira infrastruktura in uporabniki. Oblikovana so z namenom, da 
prevzamejo svojo vlogo v razvoju turističnih dejavnosti. 

Tako se turizem in prostočasne dejavnosti odvijajo predvsem na temeljnih geografskih 
področjih (Julijske Alpe, Pohorje - Maribor, Kras in Obala) in temeljnih produktnih področjih 
(zdraviliški turizem, igralniško-zabaviščni ter poslovni turizem). Razvoj dejavnosti in turistične 
infrastrukture, ki se prioritetno spodbuja na teh področjih, pa se spodbuja tudi na območjih s 
specifičnimi regionalnimi posebnostmi, na Dolenjskem, Kočevskem, Prekmurju in Koroškem. 

Karta 21 (k poglavju II. 7.3.2): Podatkovne osnove za turistični razvoj in nmstnčasne deiavnnsti 

Preobremenjena jedrna območia zaradi razvoia prostočasnih dejavnosti (temno rdeča) 
So območja, kjer je dosedanji razvoj ogrozil privlačnost in sprožil okoljske probleme. To so 
ciljna območja za obiskovalce s celotnega teritorija države, ne glede na letni čas in potovalno 
razdaljo, in so zaradi preobremenjenosti zelo ranljiva: Alpe in morska obala. Glede na stanje 
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Karta: Zasnova prostočasnih dejavnosti (Vir: Karta: Temeljna turistična območja in temeljne 
LUZ, 2002) Prikazuje preobremenjena (temno usmeritve razvoja slovenskega turizma (Vir: MG, 
rdeča), razvojno izpostavljena (rdeča) in druga 2003) 
jedrna območja (roza).    

Karta: Zaledna območja (Vir: LUZ, 2002) Karta: Turistična in poselitvena središča (Vir: 
LUZ, 2002) 



v prostoru je razbremenjevanje najprivlačnejših območij gotovo ena od prednostnih nalog 
razvoja dejavnosti, ki lahko med drugim pomeni tudi zanimivo priložnost za območja, ki se do 
sedaj niso usmerjala v dejavnost. 

Žjjrostočasne dejavnosti razvojno izpostavljena jedrna območja (rdeča) 
So območja, ki so zadnje čase prepoznana kot zelo privlačna za razvoj prostočasnih 
dejavnosti. Zanje velja, da se na njih prostočasne dejavnosti že, oziroma se bodo v 
prihodnosti intenzivno izvajale. Na njihovo izvajanje bodo vplivali predvsem na novo 
prepoznani izraziti generatorji razvoja. To so termalna zdravilišča, naravne danosti ali glavno 
mesto države, ki do nedavnega še ni opravljalo te funkcije, zadnja leta pa dobiva novo 
podobo, ki jo je treba razvijati tudi v smislu turistično prepoznavne identitete. Na ravni države 
so konceptualno opredeljena območja na Krasu, na območju Ljubljane, v gornji dolini Kolpe z 
Goteniško dolino, v okolici Krškega z Brežicami, Mokricami in Čateškimi toplicami in na 
območju Murske Sobote z Muro, Goričkim in Moravskimi Toplicami ter drugimi termami. 

Druga jedrna območja za razvoj prostočasnih dejavnosti (roza) 
So jedrna območja, kjer se do sedaj prostočasne in turistične dejavnosti niso izrazito 
razvijale. Lahko predstavljajo razbremenilno, dopolnilno ponudbo obstoječim dejavnostim, ki 
so vezane na naravne vire in kulturne značilnosti. Glede na stanje v prostoru lahko 
razbremenjevanje najprivlačnejših območij med drugim pomeni tudi razvojne priložnosti za 
območja, ki se do sedaj niso usmerjala v to dejavnost. 

Ijruga obmnr.ja 
Ostala območja Slovenije, ki ne spadajo v nobeno od zgoraj navedenih kategorij, 

lemelina turistična območja (svetlo in temno modra) 
temeljna turistična območja so obala, Goriška, Kras, Ljubljana, širše območje Julijskih Alp, 
Pohorje-Maribor, Pomurje-Obsotelje in Dolenjska ter slovensko podeželje in mesta z 
Zaledjem. So geografsko zaokrožena območja, ki zagotavljajo relativno zaokroženo turistično 
Ponudbo. 

1'imeline usmarih/B v razvoju slovenskega turizma 
Delimo jih na usmeritve za geografska področja, kamor spadajo območje Julijskih Alp, 
Pohorje-Maribor, Krasa in obale (rdeča šrafura) in usmeritve za produktna področja, ki so 
usmerjena v zdraviliški, igralniško-zabaviščni in poslovni turizem (vijolična šrafura). 

7.3.4 Obrambne dejavnosti 
Razvoj obrambnega sistema države v prostoru ter razvoj in integracija v širše in drugače 
organizirano mednarodno okolje pogojujeta določeno prilagajanje obrambe potrebam in 
zahtevam urejanja prostora. Odvisen je od interesov države na področju notranje in zunanje 
nacionalne varnosti, kot tudi od interesov ostalih resornih ministrstev. 
Na podlagi dosedanjega prostorskega razvoja, družbenih in političnih usmeritev, 

normativnega urejanja, razvoja stroke, informacijskih sistemov in teženj po vključitvi v EU in 
NATO, morajo cilji prostorskega razvoja Slovenije vključevati tudi elemente prostorskih 
sestavin s področja obrambe. 

pri zagotavljanju obrambe države je zelo pomemben prostor. Razvoj obrambnih dejavnosti je 
usmerjen v obstoječa območja, ki že služijo temu namenu in so navezana na obstoječo 
Prometno in drugo infrastrukturo. Zaradi prestrukturiranja obrambnih dejavnosti pa se bodo 
2|nanjševala temu namenjena območja v urbanih centrih. Strateško pomembna območja, ki 
So zaradi svojih naravnih lastnosti izjemnega pomena za obrambo države, je treba ohranjati 
v Primarni rabi. To so območja, ki so za obrambne potrebe uporabljena le v izjemnih primerih 
ter za potrebe usposabljanja. 
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Objekti, ki služijo obrambi države so zaradi svoje vsebine in funkcije lahko omejitveni 
dejavnih prostorskega razvoja. Umeščanje takih objektov mora biti usmerjeno v območja, 
kjer tovrstne dejavnosti ne bodo vplivale na zmanjšanje potencialov za druge dejavnosti, 
oziroma ne bodo povzročale nevarnosti zanje. Zato se novih obrambnih dejavnosti ne 
načrtuje v območjih ali v bližini kulturnih spomenikov državnega pomena, kulturnih središč in 
depojev. Objekti, ki služijo obrambnim namenom negativno vplivajo tudi na posamezne 
sestavine okolja in življenje prostoživečih živali. Zato je treba na območjih, namenjenih 
urjenju ter drugih območjih, kjer se uporablja eksplozivna sredstva ali druge nevarne snovi za 
potrebe obrambnih dejavnosti, izpolnjevati zahteve za varstvo okolja in omogočiti nemoten 
potek življenjskih ciklov prostoživečih živali. 

7.3.5 Prostorske omejitve za razvoj zaradi potencialnih naravnih in drugih nesreč in 
vododeficitarnosti 
Za slovensko krajino je značilna velika reliefna razgibanost, pestrost krajinskih vzorcev ter 
prepletanje različnih rab, še posebej kmetijskih in gozdnih površin, ki ustvarjajo mozaično 
krajinsko sliko. Zaradi velike razgibanosti in členjenosti ter raznolike rabe prostora so to tudi 
območja delovanja nevarnih naravnih procesov, na katere vplivajo tudi klimatske spremembe 
in nenadni vremenski pojavi. 

K nevarnim naravnim procesom in drugim tveganjem prištevamo: potrese, poplave, 
zemeljske in snežne plazove, požare, pomanjkanje vode, možnost porušitve visokih pregradi 
in druga tehnološka tveganja. 

Naravno bolj ohranjena območja, kjer ni neposrednih človekovih vplivov, se prepuš&i 
naravni dinamiki. Na drugih območjih, kjer je naravna dinamika izrazita, pa je treba zagotovit i 
varne življenjske razmere tako, da niso ogrožena življenja ljudi ali njihove materialne dobrine. 
Varnost se zagotavlja s sanacijo žarišč nevarnih procesov ter z omejevanjem razvoja 
poselitve in drugih dejavnosti v prostoru. Tam, kjer je zaradi naravne dinamike človekova 
dejavnost že ogrožena, je treba določiti območja za izvajanje učinkovitih zaščitnih ukrepov, 
pa tudi območja, kjer dejavnosti niso združljive z dinamiko naravnih procesov. Iz slednjih se 
morajo take dejavnosti postopoma umikati in prepuščati prostor naravi ali pa drugim manj 
konfliktnim dejavnostim. Tako se v poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih ne načrtuje 
nove poselitve, infrastrukture ali prostorskih ureditev, ki bi s svojim delovanjem te procese 
lahko sprožile. V območjih tveganj zaradi porušitve visokih pregrad je treba pri prostorskem 
umeščanju dejavnosti in njihovemu razvoju upoštevati posledice, ki bi jih povzročila 
morebitna porušitev. Pri tem je treba upoštevati območje dosega udarnega vala vode, znotraj 
katerega se nove poselitve ne umešča, obstoječo pa se z ukrepi ustrezno zaščiti. 

Za Slovenijo je značilna velika potresna ogroženost, ki je posledica geološke zgradbe tal in 
tektonskih prelomov. V nekaterih predelih Slovenije je izpostavljenost prebivalstva potresom 
VIII. stopnje po MSK lestvici, ki predstavlja že katastrofalen potres, 40 %. Sem sodi 27 % 
slovenskega ozemlja, med katerim so tudi najgosteje naseljena območja Ljubljane in 
Brežiškega polja. Na štirih območjih v Sloveniji, kjer živi 8 % prebivalstva pa lahko 
pričakujemo tudi potrese IX. stopnje po MSK lestvici (Vir. Strokovne podlage za vključitev 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v PPS, Eko Nova, Ljubljana, 2001) Zaradi tega 
je pri gradnji treba zagotoviti potresno varnost objektov, v potresno ogroženih območjih pa se 
ne načrtuje dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi v primeru porušitve predstavljale tveganje 
za okolje. 

Zaradi podnebnih sprememb so vse bolj značilni nenadni vremenski pojavi in suša. Slednja 
zelo vpliva na preskrbo s pitno vodo in na kmetijstvo. V sušnih območjih je treba kmetijsko 
dejavnost ustrezno tehnološko prilagoditi in zagotoviti dolgoročne prostorske ukrepe za 
zmanjševanje možnih škodljivih posledic s celovito obravnavo voda na določenem območju 
ter ustrezno izbiro rastlinskih vrst. Pomanjkanje zalog pitne vode pa predvsem v poletnih 
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mesecih prizadene večji del jugozahodne Slovenije ter južne in severovzhodne Slovenije. V 
vododeficitarnih območjih je zato treba prvenstveno zagotavljati nemoteno oskrbo s pitno 
vodo za prebivalce, dejavnosti, ki bi pomenile pretirano povečanje porabe vode, pa se v taka 
območja ne usmerja. 
Območja velike požarne ogroženosti so značilna predvsem za jugozahodno Slovenijo. V teh 
območjih se zaradi dodatnega tveganja za življenje ljudi, njihovih materialnih dobrin ter 
narave ne načrtuje dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki bi s svojim delovanjem te procese 
sprožale. Večjo odpornost in obnovljivost pa se zagotovi tudi s postopnim preoblikovanjem 
sestave vrst v gozdnih sestojih. 

8 Ukrepi za izvajanje strategije 

Družbene spremembe v zadnjih dvanajstih letih ter odločitev za trajnostno naravnan razvoj 
zahtevajo tudi nove opredelitve pri usmerjanju prostorskega razvoja. Na podlagi izkušenj 
drugih evropskih držav in našega vsakodnevnega dela ugotavljamo, da tradicionalni način 
prostorskega načrtovanja, usmerjen k načrtovanju končnih prostorskih stanj, današnjemu 
dinamičnemu razvoju v prostoru ne ustreza več. Zato jih moramo zamenjati s prožnejšimi 
usmeritvami, ki dopuščajo prilagajanje novim spoznanjem in potrebam. Temu je treba 
Prilagoditi tudi ukrepe za izvajanje prostorske strategije. Izvajanje prostorskih odločitev mora 
temeljiti na ustreznih in med seboj povezanih ukrepih, da se doseže integralni učinek. 
Njihova uporaba mora biti ustrezno spremljana in dokumentirana. V prvi vrsti poudarjamo 
Prostorske ukrepe vendar je jasno, da brez drugih, neprostorskih ukrepov ne gre, ter da so 
enako pomembni in v določenih primerih celo bolj učinkoviti. Pri dosedanjem prostorskem 
razvoju se je izkazalo, da bi ravno vključevanje neprostorskih ukrepov za izvajanje 
prostorske strategije pomenilo velik doprinos k uveljavljanju politike urejanja prostora in 
uresničevanju odločitev v sprejetih prostorskih dokumentih. Tako je v enoten sistem ukrepov 
treba povezati tudi različne finančne in davčne mehanizme ter druge ukrepe, ki navidezno 
nimajo neposredne zveze s prostorskim urejanjem, posledice njihovega izvajanja pa se lahko 
neposredno izražajo v prostoru in to mimo načrtovanega prostorskega razvoja. 

Za uresničevanje prostorske strategije je treba uresničevati zakonske določbe urejanja 
prostora kakor tudi zakonske določbe s področja drugih dejavnosti. 

Učinkovito doseganje določil prostorske strategije bo možno ob pripravljenosti Vlade 
Republike Slovenije, posameznih resorjev, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, 
lastnikov zemljišč in najširše javnosti, da določila prostorske strategije vključuje v svoje 
strategije, programe, projekte in v svoj način življenja. Ob tem je treba izkoriščati obstoječe 
Pravne, finančne in druge družbeno-gospodarske mehanizme na mednarodni, državni, 
regionalni in lokalni ravni. 

9 Razlaga pojmov 

V prostorski strategiji so uporabljeni pojmi iz veljavne zakonodaje, predvsem iz Zakona o 
urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o 
ohranjanju narave, Zakona o varstvu okolja, Zakona o javnih cestah, Zakona o vodah, 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugih. Poleg teh so uporabljeni 
tudi strokovni pojmi, razlaga katerih je podana v zadnjem delu prostorske strategije. 
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III OCENA FINANČNIH POSLEDIC SPREJEMA ODLOKA 

Iz priložene tabele Ocena finančnih posledic vladnega gradiva je razvidno, da gradivo ne 
prinaša novih finančnih obveznosti. Odlok ne bo imer dodatnih finančnih posledic, razen 
tistih, ki so bile navedene pri sprejemanju Zakona o urejanju prostora in se nanašajo na 
pripravo in sprejemanje samih prostorskih aktov, zlasti na ravni lokalnih skupnosti, ki morajo 
svoje strategije sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu prostorske strategije. Zato 
priporočamo, da država upošteva dodatno finančno breme priprave strategij prostorskega 
razvoja občin in preko sistema financiranja občin zagotovi ustrezna sredstva za področje 
urejanja prostora v občinah. Država je že do sedaj izvajala naloge s področja prostorskega 
načrtovanja, ki vključujejo izdelavo prostorskih aktov in pripravo strokovnih podlag za njihovo 
izdelavo. Odlok upošteva dosedanje razvojne dokumente posameznih območij in dejavnosti 
ter je izhodišče za koordinacijo razvojnih politik sektorjev v prostoru. Odlok ne nalaga novih 
nalog posameznim nosilcem urejanja prostora. 

Prostorska strategija je osnova za pripravo občinski strategij prostorskega razvoja. Lokalne 
skupnosti so že do sedaj izvajale naloge na področju prostorskega načrtovanja in pripravljale 
prostorske akte ter strokovne podlage. V vsebinskem delu je ena od osnovnih usmeritev 
prostorske strategije racionalna organizacija dejavnosti v prostoru, kar bo vplivalo na 
povečanje konkurenčnosti države in povečanje blaginje prebivalcev. 

IV USKLAJENOST 'MMHMOM REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o urejanju prostora prostorsko strategijo 
sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije z odlokom v 
dvofaznem postopku. Pri pripravi prostorske strategije je bila upoštevana veljavna 
zakonodaja s področja urejanja prostora in tudi drugih področij, ki se kakorkoli nanašajo na 
področje urejanja prostora. 

V MEDRESORSKA USKLAJENOST . 

Pri pripravi prostorske strategije je bilo zagotovljeno stalno sodelovanje nosilcev urejanja 
prostora. Za sodelovanje in koordinacijo priprave je bil na osnovi Programa priprave 
ustanovljeno vladno telo, Programski svet za pripravo Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije. Programski svet je na svoji 1. seji dne 24. 7. 2003 potrdil besedilo prostorske 
strategije. Takrat je bil začet postopek medresorskega usklajevanja, ki je bil zaključen v prvi 
polovici novembra 2003. Gradivo je bilo dne 17. novembra 2003 posredovano v mnenje tudi 
Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in vsem ministrstvom. 
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Republika Slovenija 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO 

Dunajska 48,1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon: (01) 478 74 00, Telefaks: (01) 478 74 22 

Številka: 352-01-231/2002 
352-30-12/2002 

Datum: 23. 12. 2003 

PRIPOROČILA, USMERITVE IN PREDLOGI JAVNE RAZPRAVE IN PROSTORSKE 
KONFERENCE O PREDLOGU STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 

Predlog Strategije prostorskega razvoja Slovenije je bil 25. avgusta 2003 poslan v široko javno 
razpravo h kateri so bili pozvani vsi nosilci urejanja prostora, lokalne skupnosti, regionalne razvojne 
agencije, društva, interesne skupine in nevladne organizacije, raziskovalne in univerzitetne ustanove, 
odgovorni nosilci strokovnih podlag in drugi. Javna razprava je bila zaključena s prostorsko 
konferenco 24. septembra 2003 na kateri je sodelovalo 156 udeležencev. V tem času in na sami 
prostorski konferencije bilo v zvezi s predlogom Strategije prostorskega razvoja Slovenije podano več 
kot tristo pripomb, priporočil, usmeritev in predlogov. 
Podali so jih: 

Nosilci urejanja prostora: 
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino 
Ministrstvo za obrambo, kabinet ministra 
Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo 
Ministrstvo za promet, Urad za prometno politiko in mednarodne odnose 
Ministrstvo za promet, Urad za železnice 
Ministrstvo za promet,Urad za letalstvo 
Ministrstvo za promet, Urad za pomorstvo 
Ministrstvo za promet, Urad za ceste 
Zavod RS za varstvo narave 
Zavod za gozdove Slovenije 
Agencija RS za regionalni razvoj 
Agencija RS za regionalni razvoj, Regionalna pisarna Štanjel 
Svet za varstvo okolja Republike Slovenije 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, pisarna Koper 

Občine: 
Občina Ajdovščina 
Občina Brezovica 
Mestna občina Celje 
Občina Dol pri Ljubljani 
Občina Gornji Grad 
Občina Izola 
Mestna občina Koper, krajevna skupnost Ankaran 
Občina Kobarid 
Občina Laško 
Občina Ljubno 
Mestna občina Ljubljana 
Občina Metlika 
Občina Moziije 
Občina Nazarje 
Občina Postojna 
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- Občina Piran 
- Občina Solčava 
- Občina Šmartno pri Litiji 
- Občina Škofja Loka 
- Občina Trbovlje 
- Občina Vodice 
- Mestna občina Velenje 
- Skupne pripombe občin Slovenske Istre (občina Izola, mestna občina Koper, občina Piran) 
- Skupne pripombe občin Goriške regije (mestna občina Nova Gorica, občina Ajdovščina, 
- občina Bovec, Občina Brda, občina Cerkno, občina Idrija, občina Kanal, občina Kobarid, občina 

Miren-Kostanjevica, občina Šempeter-Vrtojba, občina Tolmin, občina Vipavaj 
- Skupne pripombe občin Savinjsko Šaleške regije (mestna občina Velenje, občina Šoštanj, občina 

Šmartno ob Paki, občina Mozirje, občina Nazarje, občina Ljubno ob Savinji, občina Gomji Grad, 
občina Luče, občina Solčava) 

Regionalne razvojne agencije: 
- Regionalna razvoja agencija za Koroško 
- RRA Severne Primorske d.o.o., Nova Gorica 
- RRA Ljubljanske urbane regije 

Druge organizacije in združenja: 
- ELES, Prenos električne energije, Služba za pripravo gradenj 
- Geoplin d.o.o, slovenska plinska družba 
- Zavod RS za obvezne rezerve naftne in njenih derivatov 
- Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 
- Gospodarska zbornica Slovenije, Savinjsko Šaleška območna zbornica Velenje 
- Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za energetiko 
- Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije, Sektor za kmetijsko svetovanje 
- Slovenska turistična organizacija 
- Turistična zveza Slovenije 
- Holding Slovenske elektrarne do.o.o 
- Gospodarska zbornica Slovenije, združenje za energetiko 
- Elektro Ljubljana, d.d. 
- Inštitut za varovanje zdravja RS 
- Ingal d.o.o. Izola, 
- IBE d.d , svetovanje, projektiranje in inženiring 
- Razvojni center Planiranje do.o. Celje 
- Posoški razvojni center Kobarid 
- ICRA d.o.o., Idrija 
- Razvoja agencija Rod, Ajdovščina 

Društva in nevladne organizacije 
- Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije 
- Zveza geografskih društev 
- Zveza ekoloških gibanj Slovenije, ZEG 
- Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje, Ljubljana 
- Odprti krog, Odbor za rešitev Save Dolinke 
- DKAS - Društvo krajinskih arhitektov Slovenije 
- Zveza društev za varstvo okolja 

Univerze, fakultete 
- prof.dr. Drago Sever, Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru 
- mag. Peter Gabrijelčič, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani 

Posamezniki 
- mag. Peter Bassin 
- Pavle Gmeiner 
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~ Miran Gajšek 
~ Prof.dr. Boris Gaberščik 
~ Dušan Hvala 
~ Jelka Hudoklin 
~ Jemec Janez 
~ Jože Kavčič 
~ Mitja Semeja 

mag. Maja Simoneti 
~ Aleš Šareč 

Pripombe, priporočila in predlogi podani v času javne razprave in na prostorski 
konferenci 

V javni razpravi in na prostorski konferenci so bilo podane splošne pripombe in pripombe na vsebino 
posameznih poglavij Strategije prostorskega razvoja Slovenije, in sicer na izhodišča in cilje 
Prostorskega razvoja Slovenije, zasnovo prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in usmeritvami 
za dosego ciljev prostorskega razvoja Slovenije, razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj 
na regionalni in lokalni ravni (razvoj poselitve, razvoj gospodarske javne infrastrukture in razvoj 
krajine) ter na ukrepe za izvajanje strategije. 

Predlog Strategije prostorskega razvoja Slovenije je po nekaterih ocenah preobsežno in presplošno 
gradivo, preobširna je zlasti Utemeljitev. Določene dele besedila strategije bi bilo treba prenesti v 
prostorski red. 
Podana je bila tudi pripomba, da je prostorska strategija preveč konkretna in deterministična ter da je 
močno zaznavna kontinuiteta družbenega plana Slovenije in njegovih preteklih usmeritev. 
V besedilu prostorske strategije naj bi bile prisotne terminološke nejasnosti, uporaba premalo 
določnih pojmov in pojmov, ki niso v skladu z zakonsko opredeljeno terminologijo. Manjka razlaga 
Pojmov. 
Podan je bil tudi očitek, da v prostorski strategiji niso upoštevani druge že sprejete razvojne strategije, 
kot so npr. Strategija slovenskega turizma 2002 - 2006, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije in 
usmeritve iz Nacionalnega programa varstva okolja. 
V prostorski strategiji bi morali posebno poglavje nameniti tudi skladnosti prostorske strategije z 
regionalnimi razvojnimi programi, ki se večinoma še pripravljajo. 
V prostorski strategiji naj bi bilo zagotavljanje javnega interesa na področju prostorsko razvojnega 
načrtovanja premalo izpostavljeno. Poleg tega bi bilo treba bolj jasno pokazati naše ključne prostorske 
strateške primei]alnc prednosti in ne le naš interes. 
Večkrat je bila podana tudi pripomba, da v prostorski strategiji ni dovolj pozornosti namenjeno 
Slavnemu mestu Ljubljana. 

pripombe na poglavje: I. Izhodišča in cilii prostorskega razvoja Slovenije: 

Podana je bila pripomba, da v prostorski strategiji krajina in pokrajina ni obravnavana na ustrezen 
način. 
Prostorski strategiji manjka splošna razvojna strategija z različnimi scenariji, ki bi omogočili 
odločanje o smereh razvoja. 
V izhodiščnem delu prostorske strategije bi bilo po priporočilih prostorske konference treba zapisati 
v'zijo prostorskega razvoja Slovenije ter opredeliti časovno obdobje, v katerem država namerava 
uresničiti zastavljeno vizijo. Smiselno bi bilo predvideti logične razvojne etape prostorske strategije, 
kar bi omogočalo konkretno preveijanje skladnosti razvoja z zastavljeno strategijo in po potrebi 
omogočalo spremljati stopnjo uresničevanja strategije, hitro reagiranje ter usklajevanje stanja s 
korekcijo elementov strategije. 

Hoi&mbe na podpoglavje: 1. Splošna izhodišča: 
* Poglavju o izhodiščih prostorske strategiji bi bilo treba tako kot v vseh drugih razvojnih dokumentih 
"ašteti načela, ki so bila uporabljena pri njegovi pripravi. 
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V prostorski strategiji bi bilo treba poenotiti pojem vzdržnega prostorskega razvoj in pojem 
trajnostnega razvoja. 
Družbenemu, gospodarskemu in okoljskemu vidiku trajnostnega razvoja naj bi se dodal še kulturni 
vidik, oz. kulturna dimenzija trajnostnega razvoja in poudaril pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti. 

Pripombe na podpoglavje: 2. Značilnosti slovenskega prostora: 
Značilnosti slovenskega prostora naj bi bile v prostorski strategiji pomanjkljivo predstavljene. 
Besedilo je osredotočeno predvsem na probleme oz. negativne scenarije. 
Podane pripombe so se nanašale tudi na promet (vloga Kopra, terminali za kombiniran promet, 
letalsko omrežje, železniško infrastrukturo ter terminološko neskladnost), na vprašanje biotske 
raznovrstnosti, ki bi v strategiji morala biti bolj poudarjena; na spremembe v urbanih strukturah z 
vidika nove vloge v hierarhiji evropskih mest; na opredelitve kvalitete življenja in kako prepletanje 
podeželskega in mestnega prostora vpliva na kakovost življenja; ter na spremembe v hribovitih in 
kraških območjih, ki se zaradi omejenih dejavnikov za kmetovanje zarašča, kar povzroča spreminjanje 
kvalitetne kulturne krajine. Premalo je poudaijen kras. 

Pripombe na podpoglavje: 3. Cilji prostorske strategije Slovenije: 
Najpogostejša pripomba v zvezi s cilji prostorske strategije Slovenije se je nanašala na hierarhijo 
ciljev. Cilje bi bilo treba razvrstiti po pomenu in usmeijevalni vlogi, tako da bi lahko izločili 
najpomembnejše. 
Podana je bila tudi pripomba, da so cilji nekonsistenti, in dajim prioritete ne sledijo. 
Poleg splošnih pripomb je bilo podanih tudi nekaj konkretnih predlogov za popravke in dopolnitev 
ciljev in sicer na temo policentričnega omrežja mest in drugih naselij; na temo ohranjanja narave in 
naravnih virov; ohranjanja naravnih lastnosti krajine; obmejnih oblik gospodarskega in kulturnega 
sodelovanja, zlasti narodnega in regijskih parkov v obmejnih pokrajinah, razvoju somestij ob meji; na 
temo razvoja vodnih virov in zdrave pitne vode; na temo javnega potniškega prometa; ohranjanje 
vitalnosti in privlačnosti podeželja, njene krajine in arhitekture; na temo zavarovanih območij, 
naravnih rezervatov in narodnih parkov. 

Pripombe na poglavje: II. Zasnova prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in usmeritvami za 
dosego ciljev prostorskega razvoia Slovenije: 
Termin "prioriteta", ki označuje poglavja strategije, je bil označen kot neustrezen, ker prvenstveno 
označuje nek časovni razpored aktualnosti. Podana je bila tudi pohvala, da so prioritete dobro 
zastavljene. 
V priporočilih v zvezi s prvo prioriteto »Enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor« jc bil 
podan prikaz možnih priložnosti in opozoril prostorskih implikacij s pomembnimi vplivi na regionalni 
in gospodarski razvoj Slovenije in soseščine v bližnji prihodnosti. 
Pripombe in predlogi v zvezi z drugo prioriteto »Policentrični urbani sistem« so se nanašale predvsem 
na terminologijo, členitev države na funkcijske regije in pokrajine, na omrežje mest, metodologijo 
členitve ozemlja in določanja vloge posameznega mesta v urbanem sistemu. Podani so bili tudi 
konkretni predlogi za umestitev mesta v posamezno kategorijo urbanega središča (Celje, Slovenj 
Gradec, Ajdovščina). Podano je bilo mnenje, da v prostorski strategiji manjka regionalizacija 
Slovenije. Hkrati je bilo podano tudi mnenje, da so funkcijske regije teoretično dobro opredeljene in 
da bi lahko bile osnova za oblikovanje pokrajin. Vendar je v nasprotju s tem bila dana pripomba, daje 
glede na 143. člen Ustave ter še ne sprejeto zakonodajo o formiranju pokrajin, neprimerno, da se v 
Strategiji določajo meje funkcijskih regij, če že, naj te temeljijo na pravni podlagi - Uredbi o 
standardni klasifikaciji teritorialnih enot, katera na ravni SKTE 3 opredeljuje 12 statističnih regij. 
V zvezi z omrežjem mest v Sloveniji je bilo podano mnenje, da je v slovenskih optimalna 
petstopenjska zasnova omrežja centralnih krajev, kot podlage policentrično zasnovanemu 
regionalnemu razvoju in sicer: državna (mednarodna raven, nacionalna raven, srednja (regionalna) 
raven, majhna medobčinska raven in lokalna raven. V prostorski strategiji manjkajo kriteriji za 
določitev mednarodnih središč in naselij nacionalnega pomena.V zvezi s tem jc bila izražena dilema 
okrog razvoja Ljubljane, Maribora in Kopra kot mednarodnih središč, zlasti v širšem mednarodnem 
oziroma evropskem kontekstu. .. 
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Podana je bila tudi pripomba, da v policentričnem urbanem omrežju manjka vmesna stopnja med 
mesti mednarodnega in nacionalnega pomena, kamor bi spadalo Celje - zaradi lege Celja v osi mest 
mednarodnega pomena in na križišču dveh smeri, ki prečka Slovenijo in povezuje regije med seboj, 
kar ne velja za ostala mesta nacionalnega pomena.Slovenj Gradec naj bi bil nacionalno središče. 
Predlagana prostorska členitev naj bi omogočala enakovrednega razvoja vseh območij. Mesto 
Ajdovščina naj bi se uvrstilo med pomembna regionalna središča. Nova Gorica naj bi bila definirana 
kot središče Primorske funkcijske regije, Koper pa kot središče Obalno-kraške regije. Podana je bila 
tudi pripomba na spornost Ilirske Bistrice kot medobčinskega središča Obalno-kraške funkcijske 
regije. 
V zvezi s tretjo prioriteto »Vitalna in urejena mesta« je bilo podano mnenje, da bi morali omogočiti in 
spodbujati hitrejši razvoj nekaterih mest, ki imajo primeijalne prednosti v Evropi (npr. na področju 
'ogistike in prometnih tokov (kjer morda prednjači primorsko somestje z »morskim oknom v svet« in 
Ljubljana s križiščem dveh evropskih prometnih kopenskih koridorjev in »kopenskim ter zračnim 
oknom v svet«); pri razvoju gospodarskih funkcij na osnovi tehnološke tradicije in novih znanj (mesta 
s tradicionalno industrijsko tradicijo in tista v katerih se razvijajo visokošolske in znanstvene ustanove 
npr. Maribor, Koper, Nova Gorica Kranj, Novo mesto, Celje itd.) 
Konkretni predlogi in pripombe v zvezi s četrto prioriteto »Usklajen razvoj širših mestnih območij« se 
nanašajo na nesmiselnost prilagajanja razvoja mest in drugih naselij že izgrajenemu omrežju 
Prometnic, saj se v mnogih naseljih zaradi problematičnih razmer v prostoru pripravljajo obvoznice, 
nJim pa se bo prilagajal tudi razvoj naselij. 
^a peto prioriteto »Povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter pospešen 
razvoj javnega prometa« je bilo podanih nekaj konkretnih pripomb, in sicer na prioritetni razvoj 
koprskega pristanišča, ki je dodeljen brez ustreznega odnosa do drugih dejavnosti na obali; na nejasno 
razmejitev med prometnim omrežjem in funkcijskim uravnoteženim omrežjem urbanih središč; na 
železniški promet, kjer je govora samo o večjih hitrosti brez opredelitve koridoijev železniškega 
prometa. Podan je bila tudi predlog za dopolnitev besedila v zvezi z letalstvom in v zvezi izboljšanjem 
Prometne povezanosti med mesti v Slovenski Istri in ostalimi kraji v severnem Jadranu s pomorskim 
Potniškim prometom. 
V zvezi s šesto prioriteto »Vitalnost in privlačnost podeželja« je bila dana pripomba, da manjkajo 
naravne vrednote in da so karte, ki prikazujejo naravo na različnih kartah različne. 

sedmi prioriteti »Krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti«, je bil 
Podan očitek, da ni bila uporabljena običajna naravovarstvena terminologija in da ni pojasnjen odnos 
med naravnimi kakovostmi in naravnimi vrednotami oz. dediščino. Podani so bili predlogi za 
yključitev Kraške roba, Kočevske, Mure, Soške doline, območja Kumljanskega (krajinski park Kum) 
ln območja Mrzlice. 
Pripombe na osmo prioriteto »Prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi« so se 
nanašala na nejasnosti v zvezi z opredelitvijo območij z omejenimi vodnimi viri in območji s 
Posebnimi kvalitetami. 

SOEomhe na pn»lnVje; III. Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in 
iskalni ravni 

~ŠBSmbe na podpoglavje 1. Razvoj poselitve: 
zvezi s poglavjem o razvoju poselitve je bilo podanih nekaj pripomb na kartografske prikaze, ki se 

nanašajo na policentrično urbano omrežje, na prikaz območij ohranjene in prepoznavne kulture 
stavbarstva in naselja prednostne prenove ter na grafiko iz Utemeljitve na temo simulacije možnega 
omrežja naselij. 

odani so bili še predlogi, da je treba dopolniti poglavje z zahtevami za ohranjanja biotske 
raznovrstnosti; daje treba opredeliti standarde bivanja in daje treba posebej opredeliti vsebino v zvezi 
z usmerjanjem revitalizacije starih mestnih jeder obalnih mest. 

odana sta bili tudi konkretna predloga o dopolnitvi besedila z usmeritvijo, da je treba omejevati 
8radnjo stanovanj in počitniških objektov v ožjem priobalnem pasu in daje treba bivša industrijska in 
nepozidana območja v bližini obale v naseljih nameniti za turistične dejavnosti, parkovne površine, 
Portno rekreativne površine, prostočasne dejavnosti in za dejavnost plaž. 
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V poglavju o urbanih dejavnostih v omrežju naselij naj bi se podale bolj natančne usmeritve za 
ohranjanje dejavnosti v mestnih središčih, s čimer bi lahko že s prostorsko strategijo vplivali na 
nezadržen problem praznjenja mest zaradi izgradnje velikih trgovskih centrov na obrobju. 
Podana je bila pripomba o nedosledni in nedefinirani uporabi nekaterih pojmov. Neustrezna naj bi bila 
razmejitev mesta, obmestnih naselij, urbanih naselja ter drugih naselij. 
V strategiji bi bilo treba določiti katera so tista območja, kjer razpršena poselitev predstavlja tipičen 
vzorec poselitve. 
V zvezi širitvijo naselij in gradnjo izven poselitvenih območij so v prostorski strategiji podane preveč 
načelne usmeritve in prepuščene lokalni ravni. 
Celovita prenova je v poglavju o razvoju mest in drugih naselij omenjena dokaj deklarativno, gre pa za 
ključno težišče, bi ga bilo treba jasno razločiti od novogradenj. V nasprotju s tem, je bila podana 
pripomba, da je prenova kot prednostna razvoja usmeritev vprašljiva, saj da je predraga in tako ne 
prispeva h konkurenčnosti Slovenije 
V zvezi s podeželskimi naselji je bil podan predlog, da se kot kriterij za ta naselja izjemoma določi 
tudi manj kot deset odstotkov kmečkih gospodinjstev. 
V zvezi s turističnimi naselji je bil podan predlog, naj se pri definiciji turističnega naselja natančneje 
definira, kateri mesec je tisti, ko število turistov za petdeset odstotkov presega število stalnih 
prebivalcev. 
V zvezi z počitniškimi stanovanji je bil podano opozorilo o neustreznosti zapisa, da se obstoječim 
počitniškim stanovanjem ne sme spreminjati namembnosti. 
Izraženo pa je bilo tudi ne strinjanje z usmeritvijo, daje na območjih stavbne dediščine in/ali kulturne 
krajine, ki ji grozi odmiranje, pod strokovnim vodstvom države možno spreminjati namembnost 
objektov v območja počitniških hiš. Poleg vikendov naj bi med počitniške objekte uvrstili tudi sobe in 
apartmaje, ki se oddajajo v turistične namene. 
V zvezi s stanovanjskimi območji v poglavju o racionalni rabi zemljišč in objektov v naseljih je bil 
podan predlog, naj se preprečuje gradnja stanovanj, ki se bodo uporabljala kot počitniški objekti. Pred 
pričetkom gradnje večjih stanovanjskih območij naj se obvezno opravi analiza potreb lokalnega 
prebivalstva za novimi stanovanji. 
V poglavju o oblikovni podobi mest in drugih naselij, ki zadeva usmeritve za ohranjanje arhitekturne 
prepoznavnosti bi morali v zvezi z arhitekturno prepoznavnostjo opredeliti območja arhitekturnih 
regij. 

Pripombe na podpoglavje: 2. Razvoj gospodarske javne infrastrukture: 
Pri obdelavah vseh vrst gospodarske javne infrastrukture je med pogoji za njihovo uresničitev 
izpuščen ekonomski vidik. 

Pripombe na podpoglavje: 2.1. Razvoj prometne infrastrukture: 
Podano je bilo mnenje, daje področje cestnega omrežja zelo podrobno obdelano, kar bi veljalo tudi za 
železniški in pomorski promet in to ne samo v luči navezave na Evropo, ampak tudi znotraj države in s 
poudarkom na javnem potniškem prometu. 
Namesto navajanja konkretnih kategorij daljinskih cestnih povezav (AC, HC, GC) naj se uporablja 
termin daljinske cestne povezav (lahko daljinske cestne povezave evropskega pomena in daljinske 
cestne povezave državnega pomena), kategorizacijo teh cest pa prepusti sektorski zakonodaji 
Problematično je tudi to, da se obstoječe glavne ceste, ki so vzporedne AC prekategorizirajo v 
regionalne in občinske ceste (4), kar pomeni občutno nižanje obstoječega prometnega standarda. 
Karte prometa v Utemeljitvi SPRS so preveč shematske in ne podajo informacij, ki so za občino 
pomembne. 
V zvezi s cestnim omrežjem je bilo podanih tudi nekaj konkretnih pripomb, ki zadevajo potek V. in X 
koridoija skozi Slovenijo; povezavo med AC Ljubljana - Brcgana in avtocesto Zagreb - Rijeka, Split; 
opredelitev t i. tretje razvojne osi (ki poteka od Dravograda, Velenja, Celja, Zidanega Mostu, Novega 
Mesta proti Metliki); nepotrebnost variantne glavne cestne povezave Trbovlje - Trojane; traso hitre 
ceste Šentjakob - Trbovlje - Zidani most - Novo mesto ali Krško; smer Želodnik - Vodice - Škofja 
Loka - Cerkno; prečno hitro povezavo od Celja preko Zidanega Mostu v smeri proti avtocesti 
Ljubljana - Obrežje; povezavo Celje - Zidani Most - Krško, posodobitev Zasavske ceste; območje 
Zgornje Savinjske doline in Ljubljanske urbane regije. 
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Na temo železniškega omrežja je bilo posredovanih veliko število redaktorskih pripomb in priporočilo 
naj se uporabi izrazoslovje iz Uredbe o kategorizaciji prog (Ur.l.RS št.: 22., 13. 03. 2002). 
Nekaj pripomb je bilo podanih na besedilo v zvezi z železnico za visoke hitrosti (vozlišča, izstopne 
Postaje, potek oz. prostorska umestitev proge), konkretne pripombe pa so zadevale povezave v okolici 
Radgone in Dravograda; povezave Maribora in Hodoša oz. vzporedne povezave progi Pragersko - 
Ormož - Murska Sobota - Hodoš; drugi tir Koper - Divača; povezave do Lendave in na relaciji 
Grosuplje - Ortnek v zvezi z železniškim prevozom naftnih derivatov med skladišči. 
Pripombe in predlogi v zvezi z razvojem marin so bile nasprotujoče: od tistih, ki so se zavzemale za 
spodbujanje razvoja obstoječih marin, gradnjo novih marin (kar je tudi usmeritev Strategijo razvoja 
turizma v RS), do tistih, ki so nasprotovali spodbujanju razvoja obstoječih marin, predvsem zaradi 
Pomanjkanja prostora tako na obali in kakor tudi na moiju. 
Podana je bila tudi pripomba, da v strategiji manjka ladjedelništvo, komunalni privezi, ribištvo, 
Pristanišča za lokalni pomorski promet. 
Za razvoj pristanišča Koper naj bi bila ključna infrastrukturna povezava z zaledjem, predvsem 
učinkovitejša železniška povezava Koper - Divača in ne železniška povezava s Trstom, ki je v 
Prostorski strategiji posebej omenjena. 
Pripombe v zvezi z letališči in helioporti so se nanašale na kartografske prikaze, vsebinsko pa na 
področje mednarodnega zračnega prometa in področje domačega zračnega prometa, zlasti v zvezi z 
umeščanjem letališč različnih kategorij v prostor. 
Na poglavje o napravah za vodenje zračnega prometa in nadzor zračnega prostora je bilo podanih 
nekaj konkretnih redaktorskih pripomb, ki zadevajo mednarodne standarde opreme navigacijskih služb 
zračnega prometa, sisteme za satelitsko navigacijo. 
Na temo prometnih vozlišč za javni potniški promet sta bila podana dva predloga za regionalni 
prometni vozlišči, Otiški Vrh in območje občine Trbovlje. 
Poleg redaktorskih pripomb sta bili na temo prometnih terminalov podani dve priporočili: da se 
besedilo v poglavju uskladi z načrtovanim razvojem poslovnih con in interesi gospodarstva ter da se 
natančno opredeli število in kategorijo prometno-logističnih terminalov. V poročilu TINA so v 
Sloveniji namreč opredeljeni štiri TINA terminali: Koper, Celje, Novo Mesto in Maribor, 
favoriziranje samo treh terminalov Koper, Ljubljana in Maribor je nesprejemljivo. 

~pB°mhe na pnHpnpl^vie: 2.2. Razvoj telekomunikacijske infrastrukture 
Opredelitve lokacij obstoječih in predvidenih sistemov telekomunikacijskih omrežij in naprav so zelo 
občutljiva tematika za lokalno prebivalstvo, zato je bil podan predlog za določitev lokacij v prostorski 
strategiji. V strategiji manjkajo usmeritve države za umeščanje baznih postaj mobilne telefonije v 
Prostor. 

~S£Qmbe na podpoglavje: 2.3. Razvoj energetske infrastrukture 
j zvezi s poglavjem o razvoju energetske infrastrukture je bilo podanih nekaj redaktorskih in nekaj 
konkretnih pripomb in predlogov. 
"odano je bilo mnenje, da zaradi splošnosti gradiva ne bo mogoče uveljavljati obveznosti prenašanja 
strateško pomembnih infrastrukturnih objektov državnega pomena v prostorske akte na regionalni in 
obČirtski ravni, in učinkovito izvajati državne gospodarske javne službe, 

odani so bili tudi očitki, da je v tem poglavju premalo usmeritev za upoštevanje zahtev za varovanje 
narave. 
^ zvezi z vetrnimi elektrarnami so bili podani nasprotujoči si predlogi in pripombe: od tega, da v 
Poglavju o proizvodnji električne energije nikjer nič ne piše o njih, do zahtev po ukinitvi njihovega 
načrtovanja, opozaijanja na njihovo problematičnost z vidika biotske diverzitete, krajine, uničenja 
Prostora. V zvezi z hidroelektrarnami je bilo podano nasprotovanje usmeritvi za novogradnjo HE na 
Muri. 
^ Strategiji naj se elektroenergetski objekti obravnavajo sorazmerno s svojo vlogo v elektroenergetski 

»lanci RS in sorazmerno z gospodarsko pomembnostjo v primeijavi z drugimi uporabniki prostora, 
nPr. s cestami in železnico. Poleg tega je bila dano tudi priporočilo, da bi moral biti razvoj energetske 

'nfrastrukture zasnovan tako, da bo omogočal uresničevati cilje Strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije. 
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V poglavju prenos in distribucijsko elektroenergetsko omrežje napetostnih nivojev nižjih od 220 kV 
sploh ni navedeno. Umeščanje teh objektov v prostor spremljajo velike težave, postopki so dolgotrajni, 
zato je bil dan predlog, da so vsaj vodi 110 kV in razdelilne transformatorske postaje 110 SN kV 
navedeni v prostorski strategiji. 
V zvezi s tem poglavjem je navedena tudi splošna zahteva, da je treba na pozidanih območjih in 
območjih prostorskih vrednot dati prednost kabelski napeljavi in se izogibati zračnim energetskim 
vodov. V zvezi z navedenim pa je treba izdelati kriterije vrednotenja prostora v primeijavi s 
sprejemljivimi stroški za rabo električne energije v okviru zanesljivosti in kakovosti deklarirane v 
NEP. 
Na poglavje prostorske strategije o plinovodih so bili podani konkretni predlogi za kartografski del in 
besedilo in sicer za vnos manjkajočih prenosnih plinovodov: Pernica - Lenart, Kresnica - Litija, 
Otiški vrh - Radlje ob Dravi, Polzela - Šoštanj, Polzela - Moziije. Poleg tega naj se v strategijo doda 
kompresorski postaji, v Kidričevem in planirano v Ajdovščini (podobno kot so vrisane 
termoelektrarne). 
V besedilo naj se tudi doda, da bo za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom 
treba povečati pretočno fleksibilnost ter zgraditi dodatne plinovode in plinovodne zanke oziroma 
okrepiti prenosne plinovodne zmogljivosti. Planirani koridorji, ki vsebujejo enega ali več plinovodov 
so vrisani v kartografskem delu.« Tekst se naj doda v izogib kasnejšim nejasnostim. 
V zvezi s poglavjem o naftnem gospodarstvu je podana pripomba, da je v strategiji predvideno 
skladiščenje le na obstoječih lokacijah z možnimi razširitvami skladiščnih kapacitet, v poštev pa bi 
prišle nove kapacitete na drugih lokacijah. Postavlja se vprašanje zagotavljanje varnega železniškega 
transporta do skladišč v Lendavi in na relaciji Grosuplje - Ortnek. Zavzemajo se za rekonstrukcijo 
obstoječega dela železniške povezave med Ljubljano in Kočevjem. 

Pripombe na podpoglavje: 2.4. Oskrba z vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne in padavinske vode 
V zvezi z oskrbo z vodo je bil podan predlog, da se v Strategijo prostorskega razvoja vnesejo možne 
lokacije za izgradnjo vodnih akumulacij Manžan, Kampel, Pinjevec, Krkavški prostor, Grintavec, 
Dmica in Trmun in v prostorsko strategijo vključijo tudi predlogi rešitev za dolgoročno oskrbo 
slovenske Istre in južno-primorske regije, z novim vodnim virom - akumulacijo Padež in regionalnim 
vodovodnim sistemom. 
V zvezi z odvajanjem in čiščenje odpadne in padavinske vode je bilo dano opozorilo, da ni izdelanih 
smernic in ukrepov za spodbujanje in reševanje problema varovanja vodnih virov in zagotavljanja 
nemotene vodooskrbe in da ni izdelanih ukrepov za spodbujanje oziroma ni prilagojenih meril za 
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod za zahteven teren. 
Zapisati je treba, da se širi javno vodooskrbo, kjer še ta ni zgrajena. 

Pripombe na podpoglavje: 2.5. Ravnanje z odpadki 
Podane so bile pripombe na zastarele in nepravilne podatke na kartah in nekateri predlogi konkretni v 
zvezi z vzpostavitvijo lastnih deponij v posameznih občinah. 

Pripombe na podpoglavje: 3 Razvoj krajine 
V zvezi s poglavjem o razvoju krajine jc bil podan očitek, da bi, glede na to, da je v strategiji 
uporabljen krajinski koncept obravnave prostora, morale biti vse sestavine krajine ustrezno 
predstavljene. Podano je bilo opozorilo, da sta pomanjkljivo obdelani predvsem naslednji dve 
sestavini: tisti deli narave, ki so zaradi svojih lastnosti spoznani za naravne vrednote in raznovrstnost 
živega dela narave oz. biotska raznovrstnost. Varovanje/ohranjanje obeh sestavin naj bi prispevalo k 
ohranjanju narave ter krajinski pestrosti, kar pa je ena od osnovnih usmeritve razvoja krajine. 
V prostorski strategiji je preskromno izražen pomen ohranjenosti narave kot konkurenčne prednosti 
pred drugimi evropskimi državami. 
Zahtevo, daje pri pripravi prostorskih aktov usklajuje rabo prostora z varstvenimi zahtevami ali bi bilo 
nujno vključiti tudi v poglavje o infrastrukturi in poselitvi. 
V prostorski strategiji, v kateri so podane detajlne usmeritve po krajinskih regijah bi jih po danem 
priporočilu treba dodati tudi za območja naravne dediščine/naravnih vrednot. V zvezi usmeritvami po 
krajinskih regijah je bila dana tudi pripomba, da so te prepodrobne, merila pa so neenakovredna in 
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nedosledna. Poleg tega bi v prostorski strategiji morali obravnavati tudi slovenski akvatorij in biotsko 
raznovrstnost. 
V zvezi s poglavjem o naravnih kakovostih krajine je bilo podano mnenje, da manjkajo pojmi kot so 
zavarovana območja, naravne vrednote, biotska raznovrstnost. 
V zvezi z ohranjanjem narave je bila podana pripomba, da so v uporabljeni izrazi, ki so dvoumnega 
Pomena, ki se uporabljajo na institucionaliziranem področju ohranjanja narave. Uvajajo se novi pojmi 
m opredeljujejo območja, ki niso razumljiva. Pomanjkljiva so tudi merila za izbor območij naravnih 
kakovosti, saj manjkajo Pohoije, Kras, glavnina rek (Dravinja, Dragonja, srednji in spodnji tok Save), 
moije. Pri opredelitvi Natura 2000 manjkajo posebna varstvena območja za ptiče. 
Med državnimi varstvenimi (bolj zavarovanimi) območji manjkajo Debeli rtič, Rt Madona, krajinska 
parka Strunjan in Kolpa ter Postojnski in Predjamski jamski sistem. Manjkajo predlagana zavarovana 
območja (Snežnik, Kočevsko - Kolpa, Pohoije, Kras, Mura, Kravanško - Kamniško - Savinjski, 
Trnovski gozd, Goričko, Drava, Dragonja, Ljubljansko barje). 
V zvezi s poglavjem o rabi naravnih virov je bilo podanih nekaj redakcijskih pripomb in nekaj 
konkretnih predlogov (za območje Koroške in občine Trbovlje v zvezi s kmetijstvom, Notranjske v 
zvezi z gozdovi, Savinjske doline in območja obale v zvezi s turističnim razvojem) 
V okviru tega poglavje je bil dan tudi predlog, da se v večji meri upošteva Strategija razvoja turizma, 
predvsem večjo usklajenost pri razvoju turističnih območij (regij). 

£rjpombe na poglavje: IV. Ukrepi za izvajanje strategije: 
V zvezi z ukrepi je bilo podano mnenje, da iz besedila ni mogoče razbrati, kdo bo uresničeval 
strategijo prostorskega razvoja. Organizacijski vidik bi bilo potrebno dopolniti tako s horizontalnimi 
kot vertikalnimi povezavami. 
Podana je bila tudi pripomba, da v prostorski strategiji ni mogoče poiskati zveze med postavljenimi 
prioritetami in naštetimi ukrepi, niti jih ne bo mogoče meriti oz. spremljati njihovo uresničevanje. V 
prostorski strategiji bi morali opredeliti naloga prednostne izdelave prostorskih izvedbenih aktov. 

ČOPombe na podpoglavje: 1. Programi in projekti za izvajanje prostorske strategije: 
Programi in projekti nosilcev navedenih nalog in aktivnosti so po danem mnenju zastavljeni brez 
Pogojev za njihovo izvedbo. Manjka vrsta zakonskih in podzakonskih podlag in metodologij, ki bi 
omogočale sestavo finančnih konstrukcij na osnovi združevanja kapitala za mešane projekte razvoja 
mest in naselij. 

Pnpomhpi na podpoglavje: 2. Naloge in aktivnosti nosilcev ureiania prostora ter drugih subjektov. 
Bnagjnih za izvajanje ciliev prostorske strategije: 
V zvezi s poglavjem Naloge in aktivnosti nosilcev urejanja prostora ter drugih subjektov, pristojnih za 
'zvajanje ciljev prostorske strategije so bili podani predlogi in pripombe v zvezi z izobraževanjem 
prostorskih načrtovalcev, raziskovanjem, organiziranostjo državne uprave in lokalne samouprave, 
spodbujanjem delovanja nevladnih organizacij, opredelitvijo meril in pogojev (predvsem finančne) pri 
Prenašanju odločitev z vladne ravni na lokalno raven, zagotavljanjem načinov financiranja planskih 
ciljev z opredelitvijo ekonomskih pragov za posamezne elemente dejavnosti v urejanju prostora. 
V javni razpravi in na prostorski konferenci so bili podani tudi konkretni predlogi ukrepov in sicer na 
področju urejanja zelenih površin, varovanja krajin in parkovnih področij, na področju prometa, 
telekomunikacij, energetike, področje rabe voda in priobalnih zemljišč ter vodooskrbe, odvajanja in 
čiščenja odpadne vode, na področju izvajanja urbane zemljiške politike. 

Bnpombe na podpoglavje 3. Ukrepi za zagotavljanje skladnosti razvojnih aktov in prostorskih aktov s 
BlgStorsko strategijo 
v zvezi s poglavjem je bilo podano priporočilo za postavitev kriterijev za usklajevanje razvojnih 
potreb z varstvenimi zahtevami in kriterijev za zagotavljanje vzdržnega prostorskega razvoja. V zvezi 
s tem je bil tudi dan predlog za spremembo podnaslova Kriteriji za usklajevanje razvojnih potreb z 
varstvenimi zahtevami v naslov, ki bi se glasil Kriteriji za usklajevanje razvojnih potreb s pogoji za 
vzdržen razvoj. Tako bi pokrili tudi zagotavljanje javnih koristi v prostoru. Obstoječi naslov je 
neustrezen in preozek glede na vsebino. 
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V zvezi z vsebino poglavja je bilo postavljeno tudi vprašanje, kaj so kazalniki izvajanja prostorske 
strategij. V prostorski strategiji bi morali biti definirani okviri za določitev teh kazalnikov. 
Postavljena je bila tudi dilema o tem, ali bo sprejem prostorska strategija sprožil val revizij 
nacionalnih razvojnih dokumentov oz. izničila obstoječe nacionalne razvojne dokumente. 

Pripombe na podpoglavje: 4. Spremljanje doseganja ciljev prostorske strategije: 
V zvezi s spremljanjem doseganja ciljev prostorske strategije je bilo podano opozorilo, da nimamo na 
razpolago ustreznih kazalcev, ki bi imeli direktno zvezo s cilji prostorske strategije. Imamo prešibko 
statistično podlago za spremljanje stanja v prostora. 
Izpostavljena je bila tudi dilema okrog zagotavljanja sistema prostorskih podatkov, ki naj bi jih 
pridobili od resoijev. 

Odgovor na podane pripombe, priporočila in predloge v zvezi s predlogom Strategije 
prostorskega razvoja Slovenije v času javne razprave in na prostorski konferenci 

Predlog Strategije prostorskega razvoja Slovenije je bil glede na dane pripombe in priporočila ustrezno 
dopolnjen, popravljen ali preoblikovan. Vse konkretne pripombe in priporočila ter redaktorski 
popravki so bili temeljito preučeni in večinoma smiselno upoštevani. To velja tako za vsebinski del 
kot za kartografski del prostorske strategije in Utemeljitve. Vse terminološke nejasnosti in 
nedoslednosti so bile odpravljene v največji možni meri. Dodano je bilo tudi poglavje »Razlaga 
pojmov«. 
V zvezi s splošnimi in konkretnimi vsebinskimi pripombami je treba posebej poudariti, da je osnovno 
vsebinsko ogrodje oz. struktura prostorske strategije določena z Zakonom o urejanju prostora, ki mu 
dosledno sledimo. 
V javni razpravi in na prostorski konferenci so bile podane tudi pripombe, ki presegajo domet 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije, kot strateškega, razvojnega dokumenta in se bolj nanašajo 
na prostorski red ter prostorske dokumente na lokalni in regionalni ravni. 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo pospešeno pripravlja prostorski red Slovenije, ki bo v skladu 
s Strategijo prostorskega razvoja določal temeljna in podrobnejša pravila za urejanje prostora na 
državni, regionalni in lokalni ravni, in sicer za: določanje prostorskega razvoja (omogočanje 
vzdržnega prostorskega razvoja, urejanje pomembnejših območij prostorskega razvoja, urejanje 
naselij, gradnjo zunaj poselitvenih območij, umeščanje enostavnih objektov v prostor, določanje, 
graditev in vzdrževanje omrežij, objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture), uveljavljanje 
prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč 
za gradnjo in enotno metodologijo prostorskega načrtovanja. 
Prostorska strategija ne obravnava tako podrobnega nivoja kot je npr. namembnost posameznih 
objektov in njihova nestalna raba. Načrtovanje prostora je v pristojnosti lokalne skupnosti, analize 
potreb gradnje novih stanovanj pa so predmet strokovnih podlag občinskega prostorskega akta in bodo 
natančneje določene s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije 
prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag. 
Glede na podane pripombe in priporočila smo dopolnili nekatere cilje, nismo pa jih razvrstili po 
pomembnosti. Cilji so oblikovani z namenom, da so razvidni ključni poudarki prostorskega razvoja 
Slovenije, za uresničevanje katerih so v naslednjih poglavjih oblikovane podrobnejše usmeritve. Vsi 
cilji so zaradi kompleksnosti prostorskega razvoja in urejanja prostora enako pomembni. Prizadevati si 
je treba za uresničitev vseh ciljev, tako ohranjanja narave kot vzpostavitve prometnega omrežja, kako 
v prostora pa jih bomo implementirali, je odvisno od lastnosti prostora samega, njegovih potencialov 
in/ali omejitev, kar se ugotavlja na ravni podrobnejšega načrtovanja in ob uporabi različnih 
instrumentov prostorskega načrtovanja. 
V Strategijo prostorskega razvoja je glede na dana priporočila v okvira dragega poglavja »Zasnova 
prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja 
Slovenije« na novo zapisana vizija prostorskega razvoja Slovenije. Posamezne prioritete so bile glede 
na dane predloge in priporočila ustrezno dopolnjene. 
Skladno s priporočili smo ustrezno dopolnili tudi vsebine posameznih prostorskih sistemov z 
usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni. Pri tem bi izpostavili naslednje: 
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V poglavju o razvoju poselitve smo v policentričnem razvoju poselitve poudarili dvostopenjsko 
policentričnost in z njo povezano regionalizacijo za potrebe prostorskega načrtovanja. 
V poglavju o razvoju gospodarske javne infrastrukture smo na področju razvoja prometne 
infrastrukture uskladili terminologijo, prometne smeri, določila glede hitre proge in rezervne povezave 
12 Koroške, uskladili določila in karte glede letališč in helioportov. 
Na področju energetske infrastrukture smo popravili določilo v zvezi s hidrenergijo in v zvezi z rabo 
Mure, pogoje glede izrabe novih energetskih agregatov in gradnje novih termoelektrarn ter dodali 
merila pri komunalni energetiki. 
V poglavju o razvoju krajine smo dopolnili poglavje o naravnih kakovostih in mu dodali uvodno 
poglavje o ohranjanju narave ter podpoglavja o turističnem razvoju, obrambi in rabi naravnih virov. 
V zvezi s pripombami na poglavje o ukrepih za izvajanje strategije je treba omeniti, da je bilo pri 
Pripravi prostorske strategije zagotovljeno stalno sodelovanje nosilcev urejanja prostora in je bilo za to 
tudi ustanovljeno vladno telo - Programski svet za pripravo prostorske strategije. V ukrepih so pod 
točko 2 zapisane naloge nosilcev urejanja prostora, ki izhajajo iz resornih predpisov in so pomembni 
za izvajanje prostorske strategije. V procesu priprave prostorske strategije je bilo vertikalno 
sodelovanje zagotovljeno z organizacijo strokovnih srečanj »Prostor Slovenije - SiP« na katerih smo 
obravnavali tako posamezne vsebine prostorske strategije kot tudi celoten dokument. Organizirana je 
bila tudi prostorska konferenca. 
Programi in projekti so v prostorski strategiji opredeljeni z namenom, da se v prihodnjih letih 
pripravijo za ključne usmeritve prostorskega razvoja podrobnejši programi, ki bodo omogočili most 
med prostorskim načrtovanjem na lokalni ravni, mednarodnimi programi in programi in projekti 
drugih resoijev. V prostorskem redu bodo podana skupna izhodišča v obliki pravil urejanja prostora in 
meril in pogojev za urejanje prostora, ki bodo omogočila enotno pripravo prostorskih programov. 
Nosilci so opredeljeni v drugem podpoglavju tega poglavja. V posameznih programih bo opredeljena 
finančna konstrukcija posameznih projektov, ki bodo potrebni za realizacijo posameznega programa. 
Finančna konstrukcija projektov se bo navezovala tako na sredstva iz finančnega proračuna MOPE, 
finnančnega proračuna drugih resoijev v primeru projektov, ki se bodo načrtovali za prostorski razvoj 
posameznih dejavnosti, finančnega proračuna posamezne občine na območju katere se bo projekt 
realiziral kot na mednarodna sredstva. Merila in kriterije ter metodološka osnova za načrtovanje mest 
m naselij pa so deloma že opredeljena v prostorski strategij, podrobneje pa jih bo opredelil prostorski 
red Slovenije. 
Glede na to, daje strategija dolgoročno naravnan dokument smo se pri pripravi strategije odločili, da 
2a nosilce urejanja prostora opredelimo naloge in aktivnosti za izvajanje usmeritev prostorskega 
razvoja po posameznih področjih. Poimensko opredeljevanje nosilcev bi lahko zaradi pogostih 
sprememb nazivov posameznih nosilcev, posledično za sabo potegnilo zahtevo po spreminjanju 
Prostorske strategije. 
Pri pripravi strategije prostorskega razvoja Slovenije smo upoštevali razpoložljive kazalce in 
prostorske podatke, pridobljene iz treh glavnih virov, in sicer resornih zbirk podatkov, evidenc 
Geodetske uprave RS in statističnih podatkov Statističnega urada RS. V Sloveniji obstaja zelo 
obsežen nabor zbirk podatkov, katerih vsebine so prostorsko opredeljive. Z vzpostavitvijo sistema 
zbirk prostorskih podatkov, ki bo vseboval temeljne evidence za urejanje prostora in povezoval 
obstoječe nepremičninske evidence in druge zbirke podatkov, bo podatkovno podprto tudi redno 
spremljanje stanja na področju urejanja prostora. S tem se bo še okrepila in nadgradila uporaba 
obstoječih zbirk prostorskih podatkov ter utrdilo medsebojno sodelovanje institucij pri 
zagotavljanju sistema prostorskih podatkov. 

mag. Janez KOPAČ, l.r. 
MINISTER 

za okolje, prostor in energijo 
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