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a - Izhodiščne prvine poselitve
a10 - Geografsko naselbinsk
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a20 - Elementi KK- specifikacija,- analiza
b - Geneza poselitve
b10 - Nastanek in razvoj naselja
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c10 - Stavbna substanca v strukturi poselitve
c20 - Funkcionalno prostorska integriranost, meje naselbinskih enot
c30 - Javni prostor
c40 - Funkcionalne urbane zelene površine
c50 - Oris gospodarskih aktivnosti
c60 - Razpoložljive javne storitve
c70 - Oris sociodemografskih razmer
d - Ocena razvojnih možnosti
d10 - Usmeritve prostorskega razvoja
d20 - Prostorski potenciali naselja

5-Gradišče, 14-Smrjene
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a - Izhodiščne prvine poselitve
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KK severni del Turjaške pokrajine
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a10- Geografsko naselbinske lastnosti kulturne krajine severni del Turjaške
pokrajine
a11- Vpetost KK v širši prostor
Širše območje naselij Smrjene in Gradišče nad Pijavo Gorico se nahaja na zahodnem robu
Dolenjskega podolja. Dolenjsko podolje leži na stiku panonskega, alpskega in dinarskega
sveta. Sega vse od Ljubljanskega barja in Turjaške pokrajine na zahodu do Raduljskega
hribovja in Novomeške pokrajine na vzhodu. Na severu se dviga v Posavsko hribovje, na
jugu pa v planotasto Suho krajino.
Pokrajina je del dinarskega sveta, kjer prevladujeta fluviokraški in kraški relief, rečni relief
pa se uveljavlja le krajevno. Griči in planote, ki so ostanek pliocenskega ravnika, se
menjavajo s poplavnimi kotlinami, kraškimi polji in uvalami, ki jih obdajajo in sekajo prelomi
dinarske smeri.
V Dolenjsko podolje uvrščamo Grosupeljsko pokrajino, Kriško planoto, porečje Višnjice s
Stiškim kotom, Šentviško kotlino, podolje ob Temenici ter Vejarsko kotanjo.
V osrednjem pasu podolja prevladuje dolomit, v obsežnem najnižjem gričevju od Šmarja
prek Trebnjega do Novega mesta je bila nanj z višjega sveta nanesena debela plast
pliocenske rjavordeče gline.
Najbolj na severozahodu Dolenjske leži Grosupeljsko, ki ga obkrožajo Ljubljansko barje,
Posavsko hribovje in nizki dolenjski kras. Del pokrajine med Vrhovko (465 m) na severu in
Vinjim hribom (478 m) na jugu se izjemoma odmaka proti Ljubljanskemu barju. Na
nepropustnih starotriasnih kamninah okrog Šmarja je razvejena mreža potočkov, na
okoliškem dolomitu pa opazimo le kratke, proti barju usmerjene ponikalnice. Tu je prehod
med nekdaj enotnima Ljubljanskim barjem in Grosupeljsko kotlino. Kasneje se je
Ljubljansko barje pogreznilo za več kot 200 m, a ker ga pokriva debela plast kvartarnih
nanosov, je višinska razlika med njima danes le nekaj deset metrov.
Večina pokrajine ima zmernocelinsko vlažno podnebje. V kotanjah in na dnu dolin se
pojavlja toplotni obrat in z njim pogostejši slana in megla. Povprečna letna temperatura
znaša 8,9°C, januarska -1,1°C in julijska 18,2°C.
Lastnosti prsti so povezane s kamninami in reliefom, odvisne pa so tudi od vodnih in
podnebnih razmer. Večino podolja, območja dolomita in nad poplavne in močvirne ravnice
dvignjen svet pokrivajo pokarbonatne prsti.
Za Dolenjsko podolje so značilni bukovi gozdovi. Do višine 700 m je to predgorski, višje in v
osojnih delih pa gorski preddinarski bukov gozd, ki sta mu na kislih prsteh primešani
smreka in jelka.
(vir: Slovenija – pokrajine in ljudje, MK, Ljubljana)

a13- Poselitev, urbani sistemi
V KK naselja so evidentirane naslednje naselbinske enote:
NT Smrjene
KMSK Kopanke
NT Gradišče
KMSK Gradišče sever
KMSK Gabrovec
KMSK Lazi
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NT Smrjene

Slika 1: Prikaz obravnavanih
naselbinskih enot znotraj UN.
KMSK Kopanke seže v dva RPE
naselja – RPE Smrjene in RPE
Gradišče.

KMSK Kopanke

KMSK
Gabrovec

KMSK
Gradišče
sever
NT Gradišče

Širša kulturna krajina naselij
Smrjene, Gradišče je razvita
v enem ambientu, z več
naselbinskimi sklopi, ki
imajo zelo različne
kontekste razvoja. Glavna
kriterija za določitev širšega
območja sta vizualni in
neposredni funkcionalni
vpliv naselbinske strukture,
kot naselja na krajino.
Zaradi pomembnejših oz.
lokalno pomembnih
vizualnih meja se deli na en
ambient in šest
mikroambientov:

KMSK Lazi

-

Ambient Smrjene, Gradišče A4
Ambient obsega celotno območje naselij Smrjen in Gradišča nad jugovzhodnim
robom Ljubljanskega barja, obsega pa skrajni zahodni del Dolenjskega podolja.
Zaradi razgibanega, valovitega kraškega reliefa, ambient v prostoru ni jasno
razpoznaven in lahko čitljiv. Lažje razpoznavni so njegovi mikroambienti, ki obsegajo
manjše prostorske homogene sklope. Ambient tvorijo pozidana zemljišče, ki se
dokaj enakomerno izmenjujejo s kmetijskimi in gozdnimi površinami.

6

I N T E G R A L N E
A N A L I Z E
Gradišče, Smrjene

Ljubljansko barje

gričevnati del
Grosupeljske kotline
del ambienta A4 Smrjene, Gradišče

Slika 2: Grafika prikazuje del območja ambienta A4 Smrjene, Gradišče, kjer je jasno razvidna ločnica
med vzhodnim gričevnatim delom in ravnino Ljubljanskega barja na zahodu. (vir: Google earth,
15.10.2014)

Ambient A4 sestavljajo naslednji mikroambienti:
-

Mikroambient Smrjene a14
Mikroambient obsega celotno obsežnejšo vrtačo in zahodni del izvornega
naselbinskega telesa Smrjene. Vrtača je pretežno v kmetijski rabi, ponekod se
pojavljajo posamezni skupki dreves. Mikroambient določajo lokalno pomembne
vizualne meje m56 proti zahodu, m58 proti jugozahodu, m57 proti jugu in m55 proti
vzhodu in severovzhodu.

-

Mikroambient Kopanke a20
Obsega zahodni del KMSK Kopanke. Mikroambient leži na severnem delu Turjaške
pokrajine, na izrazito kraškem reliefu. Stavbna struktura se je razvila na valovitem
terenu z visoko gostoto vrtač. Na zahodnem delu se površje strmo spušča proti
Želimeljski dolini (M36), na vzhodu pa se nadaljuje proti naselbinskemu telesu
Smrjene (m58). Na južnem in severnem delu je poselitvena enota obdana v
vzpenjajočim in pretežno gozdnatim površjem. Mikroambient KK omejujejo lokalne
in manj pomembne vizualne meje m65 na jugu, m58 in m 62 na vzhodu. Na
zahodnem delu meji na mikroambient KK NT Smrjene (a14), na južnem delu pa na
mikroambient KK Gabrovec (a21). Na zahodu ga definira pomembna vizualna meja
M36, ki poteka po reliefnem robu, za katerim se površje strmo spušča proti
Želimeljski dolini. Naselje v celoti razmejuje vizualna meja m62, tako, da se v
vzhodnem delu oblikuje ločen ambient a23.
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-

Mikroambient Gabrovec a21
Območje mikroambienta se nahaja na prisojnem pobočju Brzka. Proti jugu, pod
regionalno cesto se površje strmo spušča proti želimeljski kotlini. Mikroambient LL
na vzhodu omejujeta vizualni meji m64 in m62, ki potekata preko slemena Gradišča
in Brzka. Na severnem delu poglede omejuje razgibano z gozdom poraslo površje
Gabrovca, proti zahodu se odpirajo panoramski pogledi proti Krimskemu hribovju.
Mikroambient KK na severu meji na mikroambientambient KK Kopanke (a20), na
zahodnem pa na mikroambient KK Gradišče (a23).

-

Mikroambient Kopanke jug a22
Naselje Kopanke v celoti razmejuje vizualna meja m62, tako, da se na vzhodnem
delu oblikuje ločen ambient a22, ki na zahodu meji na ambient KK Gabrovec, na
jugu na ambient 23, ter na severu na ambient a14. Naselje na vzhodnem in
zahodnem robu obdaja strnjen gozd, na severovzhodu pa območje krajinsko
pomembnih kmetijskih površin o16.

-

Mikroambient KMSK Gradišče sever a23
Mikroambient obsega vzhodno pobočje Brzka, na severnem delu Turjaške pokrajine.
Relief se položno spušča proti vzhodu. Mikroambient KK na vzhodu omejujeta manj
izraziti vizualni meji m64 in m63, ki potekata po slemenu Brzka. Na jugu ga zapira
vizualna meja m54 na severu pa meja m61. Proti vzhodu se odpira kakovosten
panoramski pogled (Pp7) po Posavskem hribovju. Naselje, ki je del mikroambienta,
na vzhodnem in zahodnem delu obdajajo krajinsko pomembne kmetijske površine,
pretežno travniki, ki mejijo na gozdne površine s kakovostnimi in vzdrževanimi
gozdnimi robovi zlasti na vzhodnem delu.

a20- Elementi KK- specifikacija
a20a- Območja na ravni občine
OO3- Z del Grosupeljske kotline
a20b- Območja
O1- območje kraških pojavov s prepletom pozidanih in nepozidanih površin
a21- Podobmočja
o15, o16, o23, o24, o25 - krajinsko pomembni travniki
o26, o27, o28, o29 – krajinsko pomembne gozdne površine
a22- Robovi
Pomembni: R8
Manj pomembni: r18
a23- Dominante
+d – cerkev sv. Primoža in Felicijana
a24- Znaki
+z – križni znak
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a25- Pomembne razgledne točke
Pp7 – pogled iz Gradišča proti vzhodu
Pp9 – pogled iz Smrjen proti vzhodu
a26- Vizualne meje
Izrazite: M36, M48, M49
Manj izrazite: m48, m54, m55, m56, m57, m58, m62, m65, m61

a20- Elementi KK- analiza
a20a- Območja na ravni občine
OO3- Z del Grosupeljske kotline
Enota je raznolika in zajema tako gričevje s številnimi dolinami kot izrazito kraško polje. V
zahodnem delu gre predvsem za valovito gričevje, v katerega se zajedajo doline, grape,
soteske, prehaja v griče, višje hrbte, ravnine in kotlaste izravnave. Preglednosti in
orientacijo v prostoru motita izrazita členjenost območja.
Za območje je značilna velika vodnatost (površinske in podzemne vode).
Pozidava se dosledno pojavlja na obrobjih dolin in obsežnejših ravnin (Smrjene), na
prehodu doline v pobočje ali na slemenih.
Vloga in pomen: Gozdno pobočje ima krajinski, vizualni in ekološki pomen v ambientu.
Naravni poteki vodotokov so ponekod še ohranjeni, prostor pa odlikuje skladnost med
kmetijsko rabo prostora, poselitvijo ter visokoraslo vegetacijo in naravno ohranjenosti.
Kvaliteta in problemi: Z gozdom porasla pobočja z značilnimi krčitvami v bližini naselij so
kvaliteten prostorski element v KK Smrjene, Gradišče.
a20b- Območja
O1- območje kraških pojavov s prepletom pozidanih in nepozidanih površin
Je skrajno zahodni del Grosupeljske kotline. Območje je relativno gosto posejano z
vrtačami in drugimi kraškimi pojavi, na njem se prepletajo pozidane površine (strnjena
naselja in območja razpršenih gradenj) s kmetijskimi in gozdnimi površinami. Območje
definira pomemben reliefni rob R8, ki predstavlja rob med območjem O1 in Ljubljanskim
barjem.
Vloga in pomen: Območje ima kmetijsko pridelovalni pomen, kjer obstajajo primerni pogoji
za kmetovanje. Del teh površin je večinoma stihijsko pozidan. Na območjih, ki niso
primerna niti za kmetovanje niti za bivanje, so obsežne gozdne površine.
Kvaliteta in problemi: Območje zaradi svoje neenovitosti, stihijske gradnje in težke
berljivosti ni prepoznano kot zelo kvalitetno. Največji problem v območju predstavlja ravno
stihijska razpršena gradnja, ki degradira območje.
a21- Podobmočja
o15- krajinsko pomembni travniki
Območje opredeljujejo predvsem travniki vzhodno od naselja Smrjene.
Vloga in pomen: Podobmočje ima predvsem vizualni pomen, saj predstavlja pomembno
zeleno cezuro med naseljem Smrjene in nadaljevanju stavbne strukture.
Kvaliteta in problemi: Območje je prepoznano kot zelo kvalitetno. Zaradi neposredne bližine
stanovanjskih struktur je v območjih pričakovati večje poselitvene pritiske.
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Slika 3: pogled z vzhodnega roba NT Smrjene proti naselju Vino preko pomembnih in kakovostnih kmetijskih površin, ki
predstavljajo zeleno cezuro med obema poselitvenima enotama in jo je kot tako potrebno ohranjati. V prihodnje se bodo na
ta del verjetno vršili poselitveni pritiski.

o16- krajinsko pomembni travniki v vrtači
Dokaj obsežno območje travniških površin na tipično kraškem razgibanem reliefu. Območje
leži med izvornim naseljem Smrjene na vzhodu in območjem razpršenih gradenj Kopanke
na zahodu.
Vloga in pomen: Podobmočje ima predvsem vizualni pomen, saj predstavlja izrazit
členitveni element med dvema poselitvenima enotama. Predvidevamo, da bodo poselitveni
pritiski v tem delu v prihodnje. Pomembno je ohraniti območje kot zeleno cezuro med
posameznimi naselbinskimi telesi.
Kvaliteta in problemi: Območje je prepoznano kot kvalitetno.

Slika 4: Pogled s povezovalne ceste med KMSK KOpanke in NT Smrjene na pomembne kmetijske površine. Le te se nahajajo v
relativno obsežni vrtači in predstavljajo kakovostno zeleno cezuro med omenjenim poselitvenim območjema. Cezuro je tudi v
prihodnje potrebno ohranjati, kjub temu, da predpostavljamo, da se bodo pojavili določeni poselitveni pritiski. Vzhodna meja
KMSK Kopanje je končna in naj ne presega vizualne meje m58.

o23 – travniške površine jugovzhodno od Gradišča
Gre za relativno obsežno območje kmetijskih površin pod izvornim naseljem Gradišče. Preko
teh površin se odpira kakovosten panoramski pogled proti vzhodu preko Grosupeljske
kotline.
Vloga in pomen: Podobmočje ima predvsem vizualni pomen, saj omogoča panoramske
poglede po daljni okolici. Predvidevamo, da bodo poselitveni pritiski v tem delu v prihodnje.
Pomembno je ohraniti območje kot zeleno cezuro med posameznimi naselbinskimi telesi.
Kvaliteta in problemi: Območje je prepoznano kot kvalitetno.

Slika 5: Pogled proti NT Gradišče preko kakovostnih kmetijskih površin, ki jih je potrebno ohranjati. Na severnem robu se sicer
že pojavljajo posamezne razpršene gradnje, katerih nadaljnje širjenje je potrebno omejiti.

10

I N T E G R A L N E
A N A L I Z E
Gradišče, Smrjene

o24, o25 – travniki na pobočju lokalnega hriba Brzek
V obeh primerih gre za manjši območji kmetijskih površin na južnem (o25) oziroma
vzhodnem (o24) pobočju lokalnega hriba Brzek.
Vloga in pomen: Podobmočji imata predvsem vizualni pomen, saj členita posamezne dele
naselbinskega telesa Gradišče in jih je pomembno ohraniti.
Kvaliteta in problemi: Območji sta prepoznani kot kvalitetni.

Slika 6: Pogled na območje o25. Območje se nahaja na vznožju Brzka. Gre za kakovostne zelene (sedaj kmetijske) površine,
ki jih je potrebne kot take v prihodnje še razvijati – kot urbane, lahko tudi parkovne površine.

o26 – Kopijski gozd
Gre za pomembne gozdne površine med pomembnim reliefnim robom R8 in glavno
prometnico Kočevje – Ljubljana. Pobočje je dokajstrmoin v celoti poraslo z daljšim pasom
strjenega gozda.
Vloga in pomen: Podobmočje ima predvsem vizualni pomen,saj predstavlja jasno ločnico
med ravnino (Ljubljansko barje) in gričevnatim svetom Grosupeljske kotline (glej slika 2).
podobmočje je pomembno ohraniti.
Kvaliteta in problemi: Območje je prepoznano kot kvalitetno.
o27, o29 – pomembne gozdne površine
Gre za gozdne površine v severnem in vzhodnem delu ambienta A4, ki se nahajajo na
lokalno pomembnih okoliških gričih.
Vloga in pomen: Gozdni območji sta predvsem lokalno pomembni in jih je kot take
potrebno ohranjati.
Kvaliteta in problemi: Območji sta prepoznani kot lokalno pomembni.
o28 – gozdna pobočja Brzka
Gre za gozdne površine na širšem območju lokalnega hriba Brzek, med posameznimi
naselbinskimi sklopi.
Vloga in pomen: Gozdno območje je lokalno zelo pomembno in se v bodoče naj razvija kot
urbane zelene površine, deloma tudi s parkovno ureditvijo.
Kvaliteta in problemi: Območje je zelo pomembna zelena površina in naj se kot tako tudi
razvija v bodoče. Predvidevamo, da bodo na območju dokaj močni poselitveni pritiski, ki jih
je potrebno zaustaviti.
a22- Robovi
Pomembni: R8
R8
Opredelitev: Reliefni rob, ki ločuje ravninsko dno Ljubljanskega barja od gričevnatega dela
Grosupeljske kotline.
Pomembnost, kvaliteta: zelo pomembna, kvalitetna sestavina, ki pomembno sooblikuje
območje.
Manj pomembni: r18
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a23- Dominante
+d6- Cerkev svetega Primoža in Felicijana
Cerkev stoji na severozahodnem robu naselja. Podružnična cerkev sv. Primoža in Felicijana
(EŠD 2720) je v zasnovi romanska. V 17. stoletju je bila barokizirana s pravokotno ladjo z
romanskim okencem v južni steni, prezbiterijem skoraj kvadratnega tlorisa in zvonikom na
zahodu. Glavni oltar je iz 19. stoletja. Gre za manjšo cerkev, okoli katere se v preteklosti ni
izoblikoval drugače značilen javni prostor, saj se nahaja na relativno strmem terenu.
Mikroambient cerkve je relativno utesnjen.
Slika 7: Pogled na cerkev sv. Primoža in Felicijana. Okolica cerkve je relativno
utesnjena in ni primerna za vzpostavitev javnega prostora.

a24- Znaki
+z7 – križni znak med Kopankami in Smrjenami
Enostavno križno znamenje stoji na krajinsko kakovostnem območju o16.
Slika 8: znak ob prometnici med KMSK Kopanke in NT Smrjene, predvideno
zgolj vzdrževanje.

a25- Pomembne razgledne točke
Pp7 – panoramski pogled z Gradišča
Kakovosten panoramski pogled z naselja Gradišče se odpira daleč po Grosupeljski kotlini.
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Slika 9: Panoramski pogled z vzhodnega roba NT Gradišča po Grosupeljski kotlini. Pogled se v sekvencah med posameznimi
objekti odpira s prometnice, ki poteka po vzhodnem delu naselja. Kakovostne poglede je potrebno ohranjati, posameznih
nepozidanih zemljišč med objekti pa ne pozidati oziroma kako drugače zapreti pogledov v dolino.

Pp9 – panoramski pogled iz Smrjen
Kakovosten panoramski pogled z vzhodnega dela Smrjen se odpira daleč po Grosupeljski
kotlini.

Slika 10: Panoramski pogled z vzhodnega roba NT Smrjene po grosupeljski kotlini preko kakovostnih kmetijskih površin.
Območje je prepoznano kot pomembna zelena cezura, ki naj se kot taka tudi ohrani.

a26- Vizualne meje
Izrazite: M36, M37, M38
M36
Poteka po prelomu, kjer se Grosupeljska pokrajina dviga nad Ljubljansko kotlino.
Pomen: Pomembna vizualna meja, saj členi območja in sooblikuje več mikroambientov.
Večinoma je pogozdena.
Kvaliteta: Kvalitetna zelena cezura.
M48 in M49
Potekata po lokalnem hribu Brzek nad naseljem Gradišče.
Pomen: Pomembni vizualni meji, ki naselje Gradišče ločita od obsežnejšega območja
razpršenih gradenj Kopanke na severu.
Kvaliteta: Gre za kakovostni zeleni cezuri, ki sta deloma porasli z gozdom. Potrebno je
zagotoviti, da pozidava predvsem proti severozahodnem delu ne preseže vizualne meje.
M48

Slika 11: Pogled na lokalno pomembne hrib Brzek, preko katerega potekata lokalno pomembni vizualni meji M48 in M49.

Manj izrazite: m55, m56, m57, m58, m60, m61, m62, m63, m64, m65, m54, m48
Manj pomembne vizualne meje nakazujejo lokalno izoblikovanost površja in zastirajo
poglede.
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b10- Nastanek in razvoj naselja
Območje občine Škofljica je bilo poseljeno že v davnini. Na širšem območju je evidentiranih
precej arheoloških najdišč. Prvi znani sledovi so iz mezolitika v Bregu (konice iz kosti in
rogovine), v mlajši kameni dobi so bila v bližini Škofljice proti Igu tri skupine mostišč - ob
Resnikovem prekopu, kolišče ob Maharskem prekopu in Dežmanova kolišča ob Partovskih
kanalih. Na Gradišču nad Pijavo Gorico je veliko starejše-železno-dobno gradišče z več
obrambnimi nasipi, jarki in terasami. Dokumentiranih je okoli 40 gomil in plano grobišče.
Iz obstoječega vira - franciscejskega katastra1 je razvidno, da sta bila v tem obdobju na
gričevju vzpostavljena izvorna lokusa naselbinskih teles manjšega obsega – Smerjene in
Gradische.

Izsek iz franciscejskega katastra s
prikazom Smrjen iz l. 1825.

Smerjene
Iz franciscejskega katastra iz 1. polovice 19. stoletja je razvidno manjše gručasto naselje na
stičišču lokalnih poti. Tematska stavbna struktura je bila razpostavljena pretežno ob
prometni osi, manjša gospodarska poslopja pa so bila v zalednem delu. Pomembnejši
prometne osi sta vodili na vzhodu proti naselju Vino ter na severu proti naselju Brezje, proti
zahodu pa so vodile pretežno poljske poti. Naselbinsko telo se je kasneje širilo prosti severu
in zahodno, ter se tudi notranje zapolnjevalo. Domačije iz 19. Stoletja in tudi kasnejših
1

Franciscejski kataster, Arhiv Slovenije, iz leta 1825: c046a07
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obdobij so opazne v jedru naselja, novejša stavbna struktura pa je postavljena po robovih
naselja in se meša s starejšimi gospodarskimi poslopji, ki so bila postavljena značilno v
zaledni del. Iz franciscejskega katastra je razvidno, da naselji leta 1825 nista bili
neposredno povezani, kar velja še danes.

Gradische

Prvotna stavbna struktura ruralnega značaja naselja je
bila vzpostavljena okoli jedra na robu katerega je stala
lokalna dominanta - cerkev. Podružnična cerkev sv.
Primoža in Felicijana v Gradišču je prvič omenjena v vizitaciji leta 1632, je pa bistveno
starejša, saj je imela tedaj še romansko polkrožno apsido nad ladijsko zahodno fasado še
odprte mediteranske line za dva zvonova. V 17. stoletju so jo barokizirali. Oltar je le eden,
posvečen mučencema sv. Primožu in Felicijanu in je iz 19. stoletja. Sem je bil prinesen iz
stare želimeljske cerkve. V zvoniku visi zvon iz leta 1767. Iz franciscejskega katastra je
razvidno, da je šlo za manjši zaselek, ki se je izoblikoval ob poti, ki je vodila z osrednje poti
proti cerkvi. Osrednji trg pred cerkvijo je bil sprva dokaj široko zastavljen, glede na to, da
je naselje sestavljala le gruča domačij ob robu omenjenega središčnega prostora. Stavbna
struktura domačij se je iztekala v okoliške kmetijske površine.
Izsek iz franciscejskega katastra s
prikazom Gradišča iz l. 1825.
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Glavne poti v so bile orientirane v smeri S-J. Osrednja strukturna os naselje razpolavlja.
Ostale poti (proti vzhodu in zahodu) so služile predvsem kot dostopne poti do kmetijskih
površin.

b2 – Urbanizacijski procesi

NT Smrjene
Naselbinsko telo Smrjene je v času urbanizacije iz agrarno usmerjenega naselja prehajalo v
pretežno spalno naselje. Nova prometna povezava, iz nekdaj poljske poti se je izoblikovala
v smeri proti zahodu in naselje povezuje z regionalno cesto Škofljica – Kočevje in je danes
osrednja prometna os skozi naselje (14-os1,> tkB). Kmetijska dejavnost je v naselju sicer
še prisotna, vendar redka. Po podatkih popisa prebivalcev iz leta 1948 je bilo v naselju 106
prebivalcev. Kasneje je število prebivalcev iz leta v leto nihalo, najmanj prebivalcev je bilo
zabeleženih ob popisu leta 1961. Po letu 1971 je število prebivalcev skokovito naraščalo,
vendar ne na račun naselbinskega telesa Smrjene, temveč okoliških modernističnih
struktur, ki so se izoblikovale po letu 1981.
Iz razpoložljivih letalskih posnetkov od leta 1995 do danes je razvidno, da se samo izvorno
naselbinsko telo Smrjene ni širilo ali bistveno spreminjalo.
Prometna mreža je v območju urejanja vzpostavljena brez jasnega koncepta - bolj ali manj
so zgolj asfaltirane nekdanje gozdne in poljske poti.

NT Gradišče
Jedro naselbinskega telesa Gradišče se v času urbanizacije ni bistveno spreminjalo, novejša
gradnja pretežno 70-ih let se je umeščala severno in južno od naselja.

KMSK Kopanke
Območje ob regionalni cesti Škofljica-Kočevje, med cesto in naselbinskim telesom Smrjene.
Poselitvena enota nima avtohtone izvorne lokalitete in se je pričela intenzivneje razvijati v
70-ih letih. Postopen razvoj stavbne strukture je potekal v različnih relativno dislociranih
gručah, ki se postopoma povezujejo. Naselje nima jasno izoblikovanih meja, na obrobju je
več pojavov razpršene gradnje. Območje spada v značilno suburbano zaledje Ljubljane, za
katerega je bilo značilno priseljevanje prebivalstva iz mesta na širše obrobje. V začetku ga
je sestavljalo manjše število počitniških bivališč. Značilno je bilo, da so se lastniki po
upokojitvi preselili v vikende, svoja stanovanja v mestu pa prepustili otrokom. Naselje je
postopoma preraščalo v območje stalnih bivališč, ki se je stihijsko razraščalo, z večjimi
nepozidanimi vrzelmi in nedefiniranimi mejami stavbne strukture. Iz razpoložljivih letalskih
posnetkov iz leta 1995 je razvidno, da je bilo območje modernističnega stanovanjskega
kompleksa pozidano že tedaj. V kasnejših letih se je poselitev le še širila in zapolnjevala
prazne vrzeli.
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Slika 12: Primerjava pozidanosti v letih 1995 in 2013. Območje se je le minimalno širilo, predvsem je prišlo do zapolnitev
posameznih vrzeli med obstoječo stavbno strukturo.

KMSK Gradišče sever
PE leži na severnem delu naselbinskega telesa Gradišče. Prometno se preko naselbinskega
telesa navezuje na regionalno cesto Škofljica - Kočevje, na severnem delu pa je prometno
povezan s PE Kopanke jug. Naselje se brez jasnih zelenih cezur na južnem delu preliva z
naselbinskim telesom Gradišče na severnem delu pa z modernističnim naseljem Kopankejug. Iz pretežno počitniških bivališče se je v naselje razvilo v zadnjih dveh desetletjih.
Nastajalo je izrazito stihijsko, tako danes nima izoblikovanih jasnih meja, poselitev je redka
in se postopoma zgošča. Med pretežno bivalnimi objekti so še vedno prisotni vikendi.
Pomemben demografski kazalec, ki je neposredno povezan z rastjo modernističnih naselij je
rast števila prebivalcev. Ta je bila v okviru RPE naselja Gradišče najvišja prav v zadnjih treh
desetletjih. Indeks rasti prebivalstva med letoma 1981 in 1991 znaša 450, med letoma
1981 ter 2008 pa je število prebivalcev naraslo za 15-krat in leta 2008 znašalo 690. Odraz
rasti prebivalstva je razviden v modernističnih strukturah predvsem kot prostorsko širjenje
naselja (Gabrovec, Gradišče – sever in Laze). Rast prebivalstva je posledica
suburbanizacijskih tokov, značilnih za omenjeno obdobje. Posledica je predvsem veliko
število priseljenega prebivalstva, manj pa je domačinov.

KMSK Gabrovec
Poselitvena enota leži na vzhodnem pobočju Brzka nad regionalno cesto Škofljica -Kočevje.
Območje se je razvijalo v okviru zazidalnega načrta VS 12/6, ki pa ni bil dokončno
realiziran, zato se je naselje razvilo izrazito stihijsko. Razvijati se je pričelo v času
urbanizacije, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V začetku ga je sestavljalo manjše
število počitniških bivališč. Značilno je bilo da so se lastniki po upokojitvi preselili v vikende,
svoja stanovanja v mestu pa prepustili naslednikom. Naselje je kasneje postopoma
preraščalo v območje stalnih bivališč, ki se je stihijsko razraščalo, z večjimi nepozidanimi
vrzelmi in nedefiniranimi mejami stavbne strukture. Intenziven razvoj naselja je še vedno
prisoten, vendar v trendu zgoščanja pozidave. Območje spada v suburbano zaledje
Ljubljane, za katerega je bilo značilno priseljevanje prebivalstva iz mesta na širše obrobje.
Danes je to spalno naselje s popolno odsotnostjo oskrbnih dejavnosti.
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Slika 13: Primerjava pozidanosti v letih 1995 in 2013. V letu 2013 je opazna precejšnja razlika glede na leto 1995 v KMSK
Gabrovec, medtem ko v KMSK Gradišče sever ni večjih sprememb.

KMSK Lazi
PE leži med naselbinskim telesom Gradišče na severu in NT Vrh na jugu. Leži vzhodno od
regionalne ceste Škofljica - Kočevje, prometno pa je povezano z obema sosednjima
naselbinskima telesoma. Gre za prepletanje stalnih in počitniških bivališč. Iz analize
obstoječih virov (franciscejski kataster, terenski ogled...) je razvidno da območje nima
izvorne lokalitete in se je pričelo razvijati v obdobju urbanizacije. Stanovanjske in počitniške
hiše so neorganizirano postavljene, delno ob obstoječih komunikacijah, delno v krčevinah
gozda. Naselje ima značilnosti stihijske in neorganizirane rasti, ki je delno povezana tudi z
reliefnimi značilnostmi valovitega kraškega terena.

Slika 14: V primerjavi z letom 1995 so bile v KMSK Lazi širitve v tem delu najobsežnejše.
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c- Eksistenca
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c1 - Analiza na ravni naselja kot celote
Arhitekturna regija Dolenjska
Dolenjska arhitekturna regija združuje 7 arhitekturnih krajin. To je značilno prehodno
območje, ki ga določajo prometne smeri vzdolž Krke, močno regionalno središče Novo
mesto in deli slovenskega prostora, za katere je bila v preteklosti posebej pomembna
agrarna raba. Severozahodni del (območje predmetnega UN) bo (je) prišel pod vpliv
sosednje ljubljanske regije.
Krajina Višnja Gora je danes že začela spreminjati svojo podobo (v bodoče bo to verjetno
krajina Grosuplje)in je vedno bolj navezana na ljubljanska in manj na prvotna dolenjska
merila identitete.
Arhitektura tega območja spada v arhitekturno krajino Višnja gora. Naselja so grajena na
valovitem terenu. V jedrih so gručasta, ob komunikacijah raztegnjena. dominante so na
izpostavljenih delih naselij ali izven njih.
Domačije so sestavljene ali v gručah. Tlorisi so vzdolžni (1:1,5), stavbe so pritlične (lahko z
mansardo) ali nadzidane. Strehe so dvokapne, strme, s čopoma, značilna kritina je
bobrovec, ki ga počasi zamenjuje zareznik. Arhitekturni detajli niso posebej izraziti – razen
ponekod kamniti ali leseni portali.
Arhitekturne posebnosti so postavljene ločeno od naselij – enojni in dvojni kozolci ter
kozolci s plaščem.
Male dominante so izven naselij, ob komunikacijah.
(vir: Arhitekturne krajine in regije v Sloveniji, prof.dr. Peter Fister, Ljubljana, 1993)

c2 - Analiza naselbinskega telesa

NT Smrjene
C21 - Stavbna substanca (> tk C,D,E)

c112 – Stavbna substanca v tematski strukturi poselitve
Smrjene - Jedro naselbinskega telesa tvorijo pretežno izvorne domačije, ki oblikujejo
zasnovo naselja v treh krakih. Domačije so v večji meri dobro ohranjene, med njimi pa
kakovostno nobena izrazito ne odstopa. Starejše domačije so dopolnjene z novejšimi
stanovanjskimi gradnjami, pretežno 70-ih let, redkeje se pojavljajo tudi novejši hlevi.
Robove naselbinskega telesa zaključujejo toplarji in kozolci. Novejša gradnja se pojavlja
tudi na severnem in zahodnem robu naselja, kjer je opazen tudi pojav razpršene gradnje,
jedro naselja pa je strnjeno. Stavbna struktura je v splošnem v dobrem materialno
tehničnem stanju (>t.k.E).
Osrednja strukturna os (14-os1) poteka v smeri vzhod zahod, nanjo pa se navezuje
sekundarna os (14-os2), ki poteka v smeri proti severu. Na stičišču prometnih osi je
izoblikovan potencialni središčni prostor, ki ima poleg osrednje prometne vloge tudi ostanke
pomembne funkcionalne vloge v naselju. Na obrobju središčnega prostora stoji zbiralnica
mleka. (>t.k. B).
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c23 - Sfera javnega prostora (stanje, evidentirane potrebe (> tk B)
Javni prostor v naselju pretežno predstavljajo prometne površine. Vozišče je kvalitetno,
vendar preozkih prečnih profilov, ločene površine za pešca pa niso urejene (>t.k.E).
Osrednje vozlišče je pregledno. Drugega javnega prostora v naselju ni.
C24 – Zeleni sistemi, funkcionalne zelene površine, infrastruktura
Dostop v naselje je urejen po asfaltirani lokalni cesti s Kočevske ceste, preko naselja
Kopanke na zahodu in iz Pijave Gorice na severu. Zgoščeno gručasto naselje ne nudi
možnosti bistvene posodobitve, nekoč ustrezne ceste, vendar sedaj neprimerne za prevzem
sodobnega prometa. Za ohranitev obstoječega gručastega naselbinskega telesa bi bilo
potrebno urediti razbremenilno obvozno cesto, ki bi poleg problema površin za pešce in
kolesarje reševala tudi problematične dostop intervencijskih vozil. V naselju je obstoječe
vodovodno omrežje, predviden pa je nov vod iz Pijave Gorice. Kanalizacijskega omrežja v
naselju ni, predvideno pa je sekundarno kanalizacijsko omrežje z navezavo na predvideno
čistilno napravo na severnem robu naselja (Vir: Strokovne podlage, Občina Škofljica).

KMSK Kopanke
C21 - Stavbna substanca (> tk C,D,E)

c112 – Stavbna substanca v tematski strukturi poselitve
PE nima avtohtone izvorne lokalitete in se je razvila v času urbanizacije. Znotraj naselja je
mogoče opaziti relativno urejene sklope stanovanjskih gradenj 70-ih in pa 90-ih let, med
katerimi pa so pretežno slabo artikulirana območja z razpršenim vzorcem pozidave. Stavbno
strukturo tvorijo gradnje različnih tipov, obdobij in meril, med njimi tudi počitniška bivališča
in dvojčki. Za naselje so v splošnem značilna posamezna območja strnjene pozidave med
katerimi so večje površine neizkoriščenih zemljišč. Osrednja strukturna os 14-os1 naselje na
zahodu navezuje na regionalno cesto Škofljica – Kočevje ter na vzhodu na naselbinsko telo
Smrjene. Primarni potencialni središčni prostor (14-B141-1-2) ima le funkcionalno prometno vlogo, kjer se pahljačasto združujejo napajalne osi naselja (>t.k.B).
c23 - Sfera javnega prostora (stanje, evidentirane potrebe (> tk B)
Naselje nima izoblikovanega javnega prostora, potencialne možnosti pa so ob potencialnem
središčnem prostoru, kjer se nahaja večje območje slabo izkoriščenega prostora (>t.k.B).
Prometna ureditev naselja je glede na velikost naselja izrazito slabo urejena. Osrednja os
skozi naselje poteka od regionalne ceste proti naselbinskemu telesu Smrjene. Na severnem
delu območja se je razvil sistem ulic, ki pa so med seboj slabo povezane in se slepo
končujejo na robu naselja. Na južnem kraku se ulice pahljačasto razprostirajo od vozlišča
proti robovom naselja, ki se prav tako slepo končujejo in niso prečno povezane. Z izjemo
osrednjega potencialnega središčnega prostora prometna vozlišča niso urejena. Ulice ne
omogočajo dvosmernega prometa in v večini primerov predstavljajo konflikt med motornim
in peš prometom. Možnosti obračališč na javnem prostoru so majhne predvsem v t.i.
neoznačenih slepih ulicah (>t.k. E).
C24 – Zeleni sistemi, funkcionalne zelene površine, infrastruktura
Znotraj meja UP ni javnih zelenih površin, zato pa UP na Z strani obdajajo kvalitetni naravni
ambienti travnikov in gozdnih rokavov, ki so vzpostavljeni ob poljskih poteh.
Ceste v naselju so širine za enosmerni promet, ki pa služijo vsem vrstam prometa,
motornemu, kolesarskemu in peš prometu, hkrati pa tudi dostopu intervencijskih vozil.
Cestni odcepi se končujejo kot slepi odseki cest v gozdu oz. agrarni pokrajini. Manjkajoče
prečne povezave med cestami in nezadostna širina cest brez možnosti obračanja na javnih
površinah omejujejo vožnjo z osebnimi vozili, še bolj pa s tovornimi in intervencijskimi
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vozili. Površine za pešce niso ločene od površin za motorni promet, za njihovo vzpostavitev
niti ni prostora. Manjkajoča je tudi prometna povezava z naseljem Kopanke jug, ki pa sta
prostorsko združena.

NT Gradišče
C21 - Stavbna substanca (> tk C,D,E)

c112 – Stavbna substanca v tematski strukturi poselitve
Jedro naselja tvorijo predvsem izvorne domačije, ki se na robovih naselji dopolnjujejo z
novejšimi gradnjami predvsem 70-ih let. V večji meri neprimerno dozidani, nadzidani ali
drugače neustrezno adaptirani objekti, v kombinaciji z opuščenimi in slabo ohranjenimi
objekti rušijo notranjo podobo naselja. Robove naselja tvorijo objekti novejše gradnje
pretežno 70-ih let in pa gospodarska poslopja. Zahodni krak izvornega jedra se stihijsko
povezuje z območjem razpršenih gradenj, ki s svojimi raznolikimi gabariti in oblikovnimi
značilnostmi predstavlja destruktivni element v razmerju do izvornega jedra naselja. Na v
zahodnem robu nad naselbinskim telesom stoji v osnovi romanska, v 17. stoletju
barokizirana cerkev. Cerkev ima pravokotno ladjo z romanskim okencem v južni steni,
prezbiterijem skoraj kvadratnega tlorisa in zvonikom na zahodu.
Stavbna struktura je skoraj v celoti orientirana vzdolžno s prometno osjo in plastnicami, kar
tvori kvalitetno krajino streh. V starem jedru naselja je na stičišču prometne osi in odcepa
proti cerkvi slabo definiran potencialen središčen prostor (5-B141_1,1), ki ima pretežno
prometno vlogo. Tam stoji tudi večja lipa, ki daje vtis nekdaj pomembnejšega središčnega
prostora. Manj izrazit središčni prostor s prometno funkcionalno vlogo je na jugovzhodnem
robu naselja. Gre za križišče lokalnih poti, na katerem stoji kapelica z leseni kipom matere
božje iz začetka 20. stoletja.
C23 - Sfera javnega prostora (stanje, evidentirane potrebe; > tk B)
Javni prostor naselja je omejen na prometne površine. Naselje povezuje relativno slabo
urejena prometna infrastruktura, neurejeno in preozko vozlišče, ter konfliktna mesta med
motornim in peš prometom. Površine za pešce niso urejene.
C24 – Zeleni sistemi, funkcionalne zelene površine, infrastruktura
Javnih funkcionalnih zelenih površin v Up - ju ni.
Dostop po lokalni cesti, ki se odcepi s Kočevske ceste pri naselju Gabrovec, ter poteka proti
vzhodu ob vznožju hriba Brzek. Omenjena cesta naselbinsko telo prepolovi po dolžini. Za
razliko od ostalih pobočnih naselij so interne ceste prosto trasirane v globino pozidave, ne
da bi pri tem strogo sledile plastnicam terena, temveč jih sekajo pod poljubnimi koti.
Rezultat takega cestnega omrežja je značilno gručasto naselje, kot jih poznamo v
ravninskem delu. Osrednja cesta v obstoječih dimenzijah nima pogojev, da bi prevzela
vlogo povezovalne ceste med Kopankami in priključkom na Kočevsko cesto. Omenjena
cestna povezava naj bi imela poleg povezovalne ceste med naselji tudi funkcijo obvoznice
Kočevski cesti. Ker ima predvidena cesta povezavo preko Smrjen s Pijavo Gorico bi bila
pomembna prometna komunikacija, ki bi na različnih cestnih odsekih razbremenjevala
kočevsko cesto.
Območje naselja Gradišče ima obstoječe vodovodno omrežje, predvidena pa je nov
primarni vod. V naselju ni obstoječega kanalizacijskega omrežja. (Strokovne podlage,
Občina Škofljica)
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KMSK Gradišče – sever
C21 - Stavbna substanca (> tk C,D,E)

c112 – Stavbna substanca v tematski strukturi poselitve
Območje PE nima avtohtone lokalitete, razvilo se je na obrobju izvornega naselbinskega
jedra. Pretežni del poselitvene enote predstavljajo stanovanjske hiše 70-ih in počitniška
bivališča. Naselje se je razvilo pretežno na vzhodnem delu lokalne ceste, (pod cesto), le
manjši del je lociran na zahodnem delu. Stavbna struktura ima enovito slemenitev (>
t.k.B), ki je v zahodnem delu prečna na prometno os in plastnice, v vzhodnem delu pa
vzdolžna. Objekti so različnih meril in tipov gradnje, značilen pa je tudi relativno slab
izkoristek stavbnih zemljišč. Osrednja strukturna os 5os-1 poteka v smeri sever jug, nanjo
pa se navezujejo napajalne osi, ki se na robovih naselja slepo končujejo v odprtem prostoru
kulturne krajine ali pa zasebnih dvoriščih.
C23 - Sfera javnega prostora (stanje, evidentirane potrebe; > tk B)
Naselje razen prometnih površin nima definiranega javnega prostora. Prometne površine so
prilagojene strmim reliefnim značilnostim in potekajo v smeri plastnic. Vozišča so razen
osrednje prometnice slabše kvalitete, vsa pa so preozkih prečnih profilov in brez ustreznih
površin za pešce. Vozlišča so neurejena, pogosto težje prevozna in nevarna (>t.k. E),
neprimerna za dvosmerni promet.
C24 – Zeleni sistemi, funkcionalne zelene površine
Zahodno se nahaja območje kakovostnih kmetijskih površin.

KMSK Gabrovec
C21 - Stavbna substanca (> tk C,D,E)

c112 – Stavbna substanca v tematski strukturi poselitve
Območje poselitvene enote zaznamuje pretežno razpršen vzorec gradnje, ki je deloma
posledica naravnih danosti, deloma pa stihijske rasti naselja. Naselje nima enovite podobe,
saj gre za mešanje različnih tipov gradnje, med katerimi je tudi večje število počitniških
bivališč in brunaric, mestoma se pojavljajo tudi večstanovanjski objekti. Znotraj naselja so
oblikovani posamezni homogeni in zgoščeni sklopi stavbne strukture, med njimi pa so večje
vrzeli nepozidanih zemljišč ter posamezni objekti. Princip slemenitve je le v posameznih
delih naselja enovit (>t.k.B). Znotraj svojih optimalnih meja je velik delež slabo izkoriščenih
stavbnih zemljišč pozidanih zgolj z objekti manjšega merila (brunarice,lope) med njimi pa
so tudi večje površine nepozidanih zemljišč, oz. popolnoma neizkoriščenih in zaraščenih
površin.
C23 - Sfera javnega prostora (stanje, evidentirane potrebe; > tk B)
Javni prostor naselja je zreduciran na prostor cestišč, ki so izrazito ozkih prečnih profilov,
neustrezni za dvosmerni promet. Razvoj prometne mreže je sledil konfiguraciji terena,
posamezne napajalne osi potekajo skladno s konfiguracijo terena, zaznana pa je popolna
odsotnost prečnih povezav. Napajalne ceste v principu potekajo v smeri z juga proti –
severu, kjer se robu naselja slepo končujejo, obračališč na javni površini pa ni urejenih.
Prometnice so ozke s številnimi konfliktnimi točkami med javnim in internim prostorom
(>t.k. E), površine za peš in kolesarski promet niso urejene.
C24 – Zeleni sistemi, funkcionalne zelene površine
Lokalno pomembne so robne zelene površine, ki Up obdajajo z dveh strani.
Na odcepu s kočevske ceste se v notranjosti priključi več cest, ki potekajo vzporedno s
plastnicami pobočja hriba Brzek (približno vzporedno s Kočevsko cesto). Morfologija terena
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dovoljuje razmeroma ozek pas terena za trasiranje cest, ki omogoča pretežno enostransko
obcestno pozidavo. Zaradi naklona je otežena, če ne nemogoča prečna povezava med
posameznimi prometnici. Zaradi varnosti je taka povezava nujna. Prav tako je nujna ločitev
površin za pešce od površin za motorni promet. Javnih površin za motorni promet ni
predvidenih. Na območju Gabrovca je obstoječe vodovodno omrežje, predviden je tudi nov
vod. Obstoječega kanalizacijskega omrežja v naselju ni.

KMSK Lazi
C21 - Stavbna substanca (> tk C,D,E)

c112 – Stavbna substanca v tematski strukturi poselitve
Gre za območje poselitve, ki kot tako nima avtohtone lokalitete in se je razvilo v obdobju
urbanizacije. V pričetku je šlo pretežno za počitniška bivališča, ki pa so se kasneje pričela
dograjevati in nadomeščati s stanovanjskimi gradnjami, pojavljale pa so se tudi številne
novogradnje. Območje je danes tako mešanica počitniških hišic in stanovanjskih objektov
namenjenih stalnemu bivanju. Pretežno stihijskemu razvoju stavbne strukture, ki je bil
pogojen s konfiguracijo terena, je sledil tudi razvoj prometnega uličnega sistema. Zaradi
postopnega razvoja naselja se pojavljajo različni arhitekturni tipi, objekti pa so različnih
meril. Naselje je notranje slabo organizirano, podobno kot stavbna struktura je tudi razvoj
prometnih osi stihijski, neorganiziran in notranje nepovezan. Primarna strukturna os 5-os3
naselje neposredno povezuje z regionalno cesto na zahodnem delu, ter naselbinsko telo
Gradišče na severu (>t.k. B). Nanjo se navezuje os ki vodi v naselje Vrh nad Želimljami.
Težje dostopna in manj primerna mesta za gradnjo (predvsem vrtače) ostajajo nepozidana
in jih porašča grmičevje.
C23 - Sfera javnega prostora (stanje, evidentirane potrebe; > tk B)
Naselje nima izoblikovanega javnega prostora, vendar pa velik delež še neizkoriščenih
stavbnih zemljišč med posameznimi gručami stavb omogočajo razvoj le tega.
Prometno ureditev zaznamujejo pretežno slabo urejene osi, ponekod skoraj kolovozi, s
številnimi konfliktnimi točkami med javnim in internim prostorom (škarpe), ki že tako ozke
prometnice še zožajo. Posamezni deli naselja so dostopni le z zunanjega prostora.
Prometna vozlišča so neurejena, slabo pregledna in težko »prevozna«. Ločene prometne
površine za pešce niso urejene.
C24 – Zeleni sistemi, funkcionalne zelene površine
Lokalno pomembne so robne zelene površine, ki naselbinsko strukturo obdajajo z dveh
strani.
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d - Ocena razvojnih možnosti
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d10 - Usmeritve za razvoj kulturne krajine naselja
Kakovostne kmetijske in gozdne površine, ki obdajajo posamezne naselbinske sklope, naj
se v čim večji meri ohranjajo (posebej izpostavljamo območja kakovostnih kmetijskih
zemljišč) ter se aktivneje povezujejo z naselbinskim telesom (kot zelene površine naselja za
rekreacijske/športne namene, parkovne ureditve….) z dejavnostmi, ki so sprejemljive v
naravnem okolju.

d20 - Usmeritve za razvoj
V SP je bilo ugotovljeno, da je promet ena poglavitnih težav predmetnega prostora, ki je
sicer geomorfološko enoten, vendar pa prometno nepovezan, glede na načrtovano krožno
zasnovo. Cestni odseki v slabšem gradbeno tehničnem stanju naj se sanirajo, uredijo v
ustrezne prečne profile, na območju poselitvenih jeder naj se vzpostavi ustrezen prostor za
pešca. Težavo predstavlja tudi pomanjkanje oz. odsotnost naselbinskih središč in javnega
prostora. Le ti sta prisotni v izvrnih NT (Smrjene, Gradišče), sicer v minimalnem obsegu,
vendar le omogočajo lažjo orientacijo v prostoru in neko smiselno strukturo.
Temeljne premise kakovosti: redefinicija javnega prostora v smiselno mrežo ulic in poti
prilagojene geomorfologiji in strukturi prostora. Bistvena je kvalitativna preobrazba
obstoječih cest – profili, odmiki ter oblikovna artikulacija, identifikacije v prostoru.
V posameznih naselbinskih sklopih (predvsem NT Gradišče in KMSK Kopanke) je v
prihodnje, poleg danes prevladujočega namena - bivanja v podeželskem okolju, možno v
manjšem obsegu razvijati tudi različne oblike predvsem terciarnih/kvartarnih dejavnosti,
vzpostavi se mreža centrov,različnih hierarhij. Oblikovno se posamezni naselbinski sklopi
sanirajo v smislu razmerja do kulturne krajine - robovi itd.. Pri prenovah in nadomestnih
gradnjah v izvornem jedru Gradišča in Smrjen naj se upoštevajo merila, ki izhajajo iz
kvalitetnega avtohtonega arhitekturnega oblikovanja, ohranja naj se merilo stavb, še
posebej višine in krajina streh. Zapolnitve na zalednih nepozidanih stavbnih zemljiščih naj
bodo po arhitekturnem oblikovanju neizrazite in enostavne, izhajajoč iz elementov lokalne
arhitekture ter prilagojene obstoječemu višinskemu gabaritu in krajini streh posameznega
območja (volumni naj bodo orientirani vzdolž plastnic in poenoteni). Ugotavljamo, da je
kvaliteta splošne strukture (stavbarska, arhitekturna…) na dokaj visoki ravni, vidno je tudi,
da je vloženih veliko finančnih sredstev.
NT Smrjene

Vsebinsko izhodišče
Ohranitev statusa izvornega središča vasi, celovita prenova - sistematična preobrazba s
ciljem bistvenega povečanja notranje kakovosti vaškega okolja - predvsem notranje
povezanosti in prepoznavnosti v širšem prostoru:
- sanacija celovitosti NT z zapolnjevanjem vrzeli med izvornim in modernističnim delom
naselja ter ohranjanjem optimalnih meja naselbinskega telesa,
- ureditev osrednje prometne osi, vzpostavitev ustreznih površin za pešce in kolesarje,
- postopna sanacija stavbne strukture, novejše gradnje v skladu z lokalno arhitekturno
tipologijo, dvig kakovosti bivanja s kvalitetnim razmerjem med pozidanimi površinami in
zelenimi površinami,
- ohranitev kakovosti izvornega jedra ter postopna sanacija razpršenih gradenj z
vključitvijo v naselje, vzpostavitev enovitosti naselja, vsebinska revitalizacija naselja. (>
t.k. B Razvojno pomenska analiza).
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Forma procesa
Postopna sanacija s PIP.
NT Gradišče

Vsebinsko izhodišče
Ohranitev statusa izvornega središča vasi, celovita prenova - sistematična preobrazba na
štirih ravneh s ciljem bistvenega povečanja notranje kakovosti vaškega okolja- predvsem
notranje povezanosti in prepoznavnosti v širšem prostoru:
- vzpostavitev primarnega središča z možnostjo razvoja centralnih dejavnosti,
- sanacija celovitosti NT z zapolnjevanjem vrzeli med izvornim in modernističnim delom
naselja ter ohranjanjem optimalnih meja naselbinskega telesa,
- prenova danes pretežno neurejenega vozišča v vaškem središču, razširitev v ustrezen
prečni profil, ki bo omogočal dvosmerni promet, ter ureditev površin za pešce,
- vsebinska revitalizacija naselja,
- postopna sanacija stavbne strukture s po merilu in tipologiji primerljivo stavbno
strukturo,
- ohranitev kakovosti izvornega jedra
- ter postopna sanacija razpršenih gradenj z vključitvijo v naselje, vzpostavitev enovitosti
naselja (> t.k. B Razvojno pomenska analiza).

Forma procesa
Aktiviranje obstoječih prostorskih rezerv z ustreznim OPPN, v preostalem delu sanacija s
PIP.
KMSK Kopanke

Vsebinsko izhodišče
Sanacija relativno slabo artikulirane poselitvene enote. Nove posege v prostor je potrebno
urejati z ustreznimi prostorskimi ukrepi, tako kot tudi aktiviranje obstoječih prostorskih
rezerv. Obstoječe prostorske rezerve naj se zapolnjuje s tipološko skladno stanovanjsko
gradnjo in tako ustvari notranjo homogenost naselja, ter kvalitetne meje stavbe strukture.
V prvi vrsti je potrebno sanirati obstoječi javni prostor in vzpostaviti ustrezno prometno in
komunalno infrastrukturo. Preprečevati je potrebno nadaljnje širjenje razpršene gradnje in
obstoječo sanirati z vključitvijo v naselje, v kolikor je mogoče.

Forma procesa
Opredelitev ustreznega regulacijskega načrta za sanacijo obstoječe razpršene gradnje in
aktiviranje obstoječih prostorskih rezerv z OPPN. V preostalem delu sanacija s PIP (>t.k. F).
KMSK Gradišče sever

Vsebinska izhodišča
Razvoj relativno slabo artikulirane poselitvene enote je potrebno v prihodnje usmerjati z
ustreznimi prostorskimi ukrepi s katerimi je potrebno povečati kakovost naselja na več
ravneh:
- zgoščanj pozidave z zapolnitvijo vrzeli še nepozidanih stavbnih zemljišč, s čimer se
formira konsistentna poselitvena enota z jasnimi mejami stavbne strukture,
- umešča naj se stavbna struktura drobnega merila, enostanovanjske hiše, po merilu in
oblikovnih značilnostih skladna z obstoječo oz. izvorno stavbno strukturo,
- prenova obstoječega javnega prostora v ustrezen prečni profil, ki bo omogočal
dvosmerni promet, ter ureditev površin za pešce.
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Forma procesa
Sanacija območij razpršene gradnje in aktiviranje prostorskih rezerv z ustreznim OPPN, v
preostalem delu sanacija s PIP.
KMSK Gabrovec

Vsebinsko izhodišče
Vzpostavitev enovitosti naselja s ciljem povečane kakovosti in notranje povezanosti naselja:
- zgoščanje pozidave z aktiviranjem obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč, ter
vključevanje obstoječe razpršene gradnje v naselje,
- umeščanje pretežno enostanovanjske gradnje, po merilu in oblikovanju skladne z
obstoječo gradnjo, ter usklajene orientacije, s čimer se teži k ustvarjanju kvalitetne
krajine streh,
- razvoj danes pretežno neurejene infrastrukturne opremljenosti, vzpostavitev kvalitetnega
uličnega omrežja z urejenimi vozlišči, ter vzpostavitev površin za pešce,
- ohranitev stavbne strukture znotraj optimalnih meja, vzpostavitev kvalitetnih in
homogenih meja stavbne strukture.

Forma procesa
Aktiviranje obstoječih prostorskih rezerv z ustreznim OPPN, v preostalem delu sanacija s
PIP.
KMSK Lazi

Vsebinska izhodišča
Razvoj relativno slabo artikulirane poselitvene enote je potrebno v prihodnje usmerjati v
povečanje kakovosti naselja na naslednjih ravneh:
- celovitost te enote, vključevanje v novo opredeljeno naselje: sanacija elementov
razpršene gradnje in aktiviranje obstoječih prostorskih rezerv, vzpostavitev kvalitetnih
meja stavbne strukture,
- raven tipov stavb: vzpostavitev notranje homogenosti naselja s tipološko skladno
stavbno strukturo, ohranitev velikosti stavb manjšega merila,
- raven javnega prostora: vzpostavitev notranje prometne povezanosti naselja in ustreznih
prečnih profilov,, ureditev prometnih vozlišč in še posebej površin pešca (problem ograj
in živih meja)
- raven odnosa do krajine: ohranitev stavbne strukture znotraj optimalnih meja,
vzpostavitev homogenih meja stavbne strukture in kvalitetnega prehoda stavbne
strukture v odprt prostor.

Forma procesa
Sanacija območij razpršene gradnje in aktiviranje prostorskih rezerv z ustreznim OPPN, v
preostalem delu sanacija s PIP.
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