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Merila in kriteriji za določitev  

 
ureditvenega območja naselja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
izhodišča  
 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pristopilo k pripravi 
normativnih sprememb na področju urejanja prostora in s tem v 
zvezi izbralo izdelovalca naloge »Merila in kriteriji za določitev 
ureditvenega območja naselja«. Namen naloge je podati predlog 
meril in kriterijev (metode) za določanje ureditvenih območij naselij 
(UON), prikazati preizkus uporabnosti predlagane metode in podati 
predlog terminoloških pojmov, ki se nanašajo na definiranje in 
načrtovanje UON. 
 
Kot izhodišče za izdelavo naloge so bili uporabljeni: 

- projektna naloga Merila in kriteriji za določitev ureditvenega 
območja naselja, MOP, št. 430-61/2016, dat. 3.3.2016 

- Razvojne stopnje stavbnih zemljišč, naročnik: MOP, 
izdelovalec: Locus, d.o.o., Domžale, oktober 2014, št. proj. 
1167 

- Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do 
storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena 
(končno poročilo), naročnik: MOP, izdelovalec: 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti, Ljubljana, marec 2016 

- osnutek novega Zakona o urejanju prostora 
- evidenca namenske rabe iz veljavnih prostorskih aktov občin 

(za celotno državo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
namen in cilji 
 
Namen in cilji naloge so določeni v Projektni nalogi »Merila in 
kriteriji za določitev ureditvenega območja naselja«, ki jo je pod št. 
430-61/2016 dne 3.3.2016 pripravilo Ministrstvo za okolje in 
prostor. 
 
Osnovni namen naloge je določiti merila in kriterije za izbor naselij, 
ki se jim določi meja UON – torej, postaviti pravila za izbor naselij, 
ki se jim določa UON in ki se jo v izvedbenem delu OPN tudi prikaže 
(posledica določitev meje UON bo uveljavitev nedvoumno določenih 
pravil načrtovanja in s tem povezane pristojnosti nosilcev urejanja 
prostora, kar pa ni predmet te naloge). Poleg tega je osnovni 
namen naloge tudi predlog metodologije za določitev UON, torej 
način, kako izbranim naseljem določiti UON.  
 
Naloga obsega tudi preizkus predlagane metode za konkretne 
primere v prostoru. 
 
Na koncu je podan predlog terminoloških pojmov, ki se nanašajo na 
definiranje in načrtovanje UON, večje in manjše širitve ter s tem 
povezane ostale pojme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ključne besede 
 
ureditveno območje naselja, območje naselja, hierarhija naselij, 
občinski prostorski načrt  
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uvod 
 
Naloga se ukvarja z določitvijo ureditvenega območja naselja (UON) 
in območja naselja (ON) v občinskih prostorskih načrtih (OPN). 
Pristop k nalogi je tako v prvi vrsti strokoven. V nalogi sta podani 
dve metodologiji, prva je metodologija za izbor naselij, ki se jim 
določi UON, druga pa metodologija za določitev mej UON. 
 
Pri postavljanju in preizkušanju možnih metodologij se je pokazalo, 
da popoln avtomatizem ni mogoč na nobenem nivoju in da je vedno 
potrebna dodatna strokovna presoja, zato so v obeh metodologijah 
vključeni tako objektivni, merljivi kriteriji kot subjektivni kriteriji, ki 
so nemerljivi in so stvar vsakokratne strokovne presoje. Z 
namenom čim večjega poenotenja v vseh OPN smo skušali tudi 
slednje kriterije določiti tako, da so čim bolj preverljivi (npr. s 
strani drugih nadzornih strokovnih služb). 
 
Predlog meril in kriterijev za določanje UON, torej metodologija za 
izbor naselij, ki se jim določi UON, temelji na uvedbi enotnega 
določanja hierarhične razdelitve naselij na ravni občine. 
 
Predlagamo razvrstitev naselij v 3 stopnje na ravni občine; 
posledica take določitve je predlog naloge, da se UON določa samo 
za naselja, ki sodijo vsaj v 3. stopnjo na ravni občine in jih 
imenujemo razvojno pomembna naselja.   
 
Naselja 1. stopnje (najvišja stopnja) v okviru hierarhije naselij občine 
se določi na podlagi določb (poimenskih navedb) SPRS, 2. stopnja se 
prav tako določi na podlagi SPRS, lahko pa tudi na podlagi 
regionalnega prostorskega akta, 3. stopnja se določi na podlagi 
strokovnega analitičnega vrednotenja po metodologiji, ki jo 
predlagamo v nalogi.  
 
Metodologija za izbor naselij, ki se jim določi UON, poteka v dveh 
stopnjah. 
 
V prvi stopnji se opravi vrednotenje fiziognomsko-morfološkega in 
funkcijskih meril po merljivih kriterijih, ki so: opremljenost z JPP, z 
dejavnostmi šolstva, zdravstva, socialnega varstva, z 
dejavnostmi trgovine, gostinstva, poslovnih dejavnosti in s 
prisotnostjo javne uprave, policije, sodstva, društev in posebnih 
funkcij. Rezultat je možen nabor razvojno pomembnih naselij. 
 
V drugi stopni se opravi vrednotenje po nemerljivih kriterijih in 
sicer vrednotenje merila na podlagi analize naravnih in ustvarjenih 
danosti po kriterijih, ki so: ugodne naravne in ustvarjene danosti 
prostora, ocena nevarnosti in tveganj, historični vidik, 

urbanistični vidik. Tako vrednotenje deloma že vsebuje tudi 
postavitev koncepta razvoja poselitve na ravni občine. Rezultat je 
dokončen izbor razvojno pomembnih naselij, ki se uvrstijo v 3. 
stopnjo na ravni občine. Za ta naselja se (poleg naselij iz 1. in 2. 
stopnje) določi UON. 
 
Predlog meril in kriterijev za določanje meje UON, torej 
metodologija za določanje meje UON, se v nalogi predlaga enako 
tudi za določitev meje ON; razlika je le ta, da se znotraj vizualne 
analize pri naseljih, ki se jim določi UON, analizira območja 
potencialnih večjih širitev, pri ostalih pa le možnosti manjših širitev 
in zapolnitev.   
 
Metodologija za določitev meje (ON) UON, poteka v dveh stopnjah. 
 
V prvi stopnji se izbere naselja, ki se jim določi ON (UON) kot 
okvirna območja naselij. Ta se določi na podlagi formalnih meril, ki 
sta gostota pozidave in število stavb s hišnimi številkami.  
 
Predlaga se, da se v vsakem naselju iz registra prostorskih enot 
(RPE) izbere naselje kot območje z min. 15 objekti s hišnimi 
številkami v sklenjenem nizu (gruči) ali kot območje z min. 10 
objekti s hišnimi številkami in 1 stavbo družbene infrastrukture, 
centralne dejavnosti ali večjim sakralnim objektom, pri čemer se 
sklenjenost določi kot razdalja med centroidi vseh stavb, ki ne 
presega 40 m za strnjena naselja in 80 m za razložena naselja. 
 
V drugi stopnji se za tako izbrana naselja izdelajo tri analize, v 
katerih se uporabijo naslednja merila in kriteriji. V vizualni analizi 
se v merilu na podlagi analize naravnih in ustvarjenih danosti in 
znotraj uporabi vrednotenje oblikovno pomembnih pojavov in sicer 
pogledov, robov in prostih površin. V analizi grajene strukture se 
v formalnem merilu oz. gostoti pozidave uporabi kriterij razdalje 
med stavbami. V analizi dejanske rabe se kot izločilni faktor 
uporabi vinogradniška raba, poleg tega se v tej analizi uporabi 
merilo sklenjenosti pozidave. 
 
Sledi izdelava sintezne karte vseh treh analiz z usmeritvami za 
določitev ON (UON); usmeritve izhajajo iz vizualne analize in se 
nanašajo na vključitev ali ne-vključitev stavb v naselje, potrebo po 
jasnem definiranju neprepoznavnega roba naselja, potrebo po 
prekinitvi naselja zaradi zelene cenzure in drugih urbanističnih 
usmeritvah; prav tako se v sintezi opredeli do prostorskih 
možnosti za širitve. 
 
Na podlagi usmeritev iz sintezne karte se v zaključku določi meja 
ON (UON); ta lahko z namenom postopnega uresničevanja koncepta 

razvoja naselja vključuje tudi ožje območje, kot je predlagano v 
sintezni karti (v tem koraku se lahko presojajo tudi pobude in na 
podlagi teh določajo prioritete za razvoj naselja), in vključuje 
obstoječe strnjeno naselje in območja manjših širitev.  
 
Tako določena meja ON (UON) se interpretira v OPN.  
 
Predlagana metodologija za določanje meje UON ne velja za mesta, 
ker je za določitev meje mest bolj pomembno poznavanje funkcijske 
povezanosti območij znotraj mesta in ne gre toliko za morfološko 
povezanost grajene strukture, prav tako zelene površine mesta 
vplivajo na razdrobljenost grajene strukture, čeprav so dejansko 
zelene površine deli mest. Za določitev UON v mestih se predlaga 
uporaba že obstoječe strokovne podlage, urbanističnega načrta 
(UN) po veljavnem ZPNačrt, ker določitev meje UN upošteva več 
kriterijev.  
 
Uporaba prve metodologije za izbor naselij, ki se jim določa UON in  
druge metodologije, ki vsebuje tudi merila in kriterije za izbor 
grajene strukture (naselij), ki se ji določa ON, daje možnost za 
regulacijo intenzivnosti razvoja v OPN. Naloga predlaga, da se UON  
določi samo za naselja v vsaj 3. stopnji v hierarhiji občine ter da 
UON obsega tudi območja večjih širitev; na tak način imajo razvojno 
pomembna naselja prednost pri prostorskem razvoju napram ostalim 
naseljem v občini. Naloga nadalje predlaga, da se ON določi za vsa 
ostala naselja v občini (po predpisanih miniranih kriterijih) in da ON 
obsega območja manjših širitev; na tak način imajo strnjena naselja 
prednost pri prostorskem razvoju napram disperzni grajeni 
strukturi v občini. Zato naloga na koncu poda tudi predlog 
terminološke opredelitve, kaj so večje in kaj manjše širitve.  
 
Dejanska določitev ON (UON) v konkretnem prostoru po 
predlagani metodologiji bo lahko strokovno ustrezna le v primeru 
uporabe celotnega nabora kriterijev te naloge, tako merljivih kot 
nemerljivih, pri čemer ima terensko delo in vloga ustrezno 
usposobljenega strokovnjaka ključno vlogo. Kljub temu, da je 
naloga postavljena v smeri čim večje poenotenosti kriterijev in 
objektivnosti njihovega vrednotenja, pa bi želeli poudariti, da je 
urbanizem in prostorsko načrtovanje v prvi vrsti strokovno delo, 
ki ga ni mogoče numerično omejiti.  
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1.2.4 usmeritve za nadaljnje delo  
 
Razvrstitvi naselij v hierarhične stopnje na ravni občine po zgoraj 
predlagani metodologiji sledi izdelava OPN. 
 
Predlagamo, da se v OPN določi ureditveno območje naselja (UON) 
za tista naselja, ki so bila po predlagani metodologiji uvrščena vsaj 
v 3. stopnjo. 
 
Za naselja, ki ne sodijo vsaj v 3. stopnjo v hierarhiji naselij, se v 
OPN določi zgolj območje naselja (ON). Pri tem mora poselitvena 
struktura seveda ustrezati merilom, ki so določena v poglavju 1.3.2 
predlog metodologije.  
 
Predlog metodologije za določitev meje ON in UON je prav tako 
podan v nadaljevanju naloge pot isto točko 1.3.2. 
 
Posledica uvrstitve naselij v stopnje je regulacija intenzivnosti 
razvoja in sicer tako, da se določi, da imajo prednost v razvoju 
naselja, ki imajo višjo stopnjo v hierarhiji naselij.  
 
Predlog metodologije za večje in manjše širitve naselij je podan v 
nadaljevanju naloge pod točko 2.3.2. 
 
Naloga se ni podrobneje ukvarjala z načrtovanjem območij izven 
naselij, ki so vezana na rabo naravnih virov, kot so npr. posebna 
območja (površine za turizem in površine drugih območij), ali območij 
gospodarskega razvoja izven naselij (npr. gospodarskih con, površin 
z objekti za kmetijsko proizvodnjo) in podobo, čeprav se lahko 
nekateri principi določitve meje ON (UON) iz te naloge uporabijo 
tudi za navedena območja.    
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1.3 izhodišča in predlog meril in kriterijev za določanje meje (ON) 
UON 

 
1.3.1 izhodišča  
 
Z določanjem meje naselij so se (za nivo mest in mestnih naselij) v 
preteklosti prav tako ukvarjali zgoraj navedeni raziskovalci, Ravbar 
(1993, 2000), Drozg (2001), Vrišer (1994), tudi Prosen (2008), tako 
so v slovenski literaturi tudi za določanje mej naselij (mest) 
postavljena formalna, fiziognomsko – morfološka, funkcijska in 
strukturna merila, tako npr. fiziognomski oz. morfološki kazalniki, 
kot so gostota poseljenosti (najmanj 300 prebivalcev/km2 v 
obmestjih in najmanj 1000 prebivalcev/km2 v mestih), dinamika 
stanovanjske gradnje, stopnja infrastrukturne opremljenosti naselij, 
strnjenost pozidave (razdalja med stavbami praviloma ne sme 
presegati 200 metrov) in tipologija stanovanjskih hiš (Ravbar v 
Drobne, Žaucer, Foški, Zavodnik Lamovšek, 2014). 
 
Z merilom strnjenosti pozidanih površin za določanje mestnih 
naselij se v zadnjem obdobju ukvarja raziskovalna skupina (Drobne, 
Žaucer, Foški, Zavodnik Lamovšek, 2014), ki med kazalnike uvršča 
razdalje med stavbami, gostote prebivalstva in gostote stavb s 
hišnimi številkami; s testnim primerom uporabe teh kazalnikov na 
izbranih mestnih območjih je raziskovalna skupina dokazala, da »je 
merilo strnjenosti pozidanih površin potreben, ne pa tudi zadosten 
pogoj za določanje območij mestnih naselij kot dela urbane rabe 
prostora…« ter da bo poleg tega »treba raziskati formalna in 
funkcionalna merila, ki bodo skupaj z morfološkim sestavljala 
zadosten nabor meril in kazalnikov, s katerimi bo mogoče dovolj 
natančno razmejiti urbano rabo od drugih vrst osnovne rabe 
prostora« (Drobne, Žaucer, Foški, Zavodnik Lamovšek, 2014:101). 
 
Iz predlagane metodologije je za našo nalogo zanimiv pristop k 
izboru in načinu določanja meje mestnih območij s kazalnikom 
razdalje med stavbami (za mestna območja skupina predlaga izbor 
praga meje 100 m razdalje med stavbami), čeprav raziskovalna 
skupina ugotavlja, da območja mestnega naselja ni mogoče določiti  
le z uporabo tega kazalnika. Zato je predlagan tudi kazalnik 
gostote prebivalstva, ki je določen v naslednjih rangih (Drobne, 
Žaucer, Foški, Zavodnik Lamovšek, 2014:93): 

- 101–200 preb./ha: bolj zgoščena območja večstanovanjske 
gradnje 

- 51–100 preb./ha: območja gostejše individualne gradnje in 
večstanovanjskih stavb 

- 21–50 preb./ha: območja redkejše individualne gradnje 
- do 20 preb./ha: razpršena gradnja in razložena hribovska 

naselja. 

 
Prav tako je za našo nalogo pomemben pristop k ohranjanju 
oblikovne podobe naselij (mest). Znanstvene literature na to temo 
ja ogromno, omejili smo se na izhodišča bistvenih raziskav 
slovenskih avtorjev. Med njimi so sicer nekatere tudi starejše, 
vendar je oblikovna podoba naselja pojem, ki ni pogojen z razvojem 
tehnologije in dandanašnje analize še vedno temeljijo tudi na 
dognanjih Lyncha (1960, 2010). Pravzaprav je to polje tako široko, 
da presega obseg te naloge, zato kot referenco, uporabljeno za to 
nalogo, navajamo predvsem slovenske avtorje, kot so Gabrijelčič 
(1985, 1992-94, 1994, 1995, 1995a, 1997, 2002), Pogačnik (1976, 1986, 
1987, 1996), Koželj (2000), Dimitrovska Andrews (1994), Fister (1993), 
Drozg (2001) in drugi. Posredno se z vizualno zaznavo ukvarjajo 
tudi številne druge raziskave, nenazadnje tudi  zgoraj omenjena 
raziskava (Prosen et al, 2008), ki sicer raziskuje možno 
metodologijo z merljivimi kazalniki, ob tem pa nadgradi rezultate z 
izločitvenimi merili – ti so mdr. tudi vizualno pogojeni (npr. 
sklenjene kmetijske in gozdne površine, prometna infrastruktura 
kot rob naselja). 
 
Sicer navedeni avtorji uporabljajo (nekatera od njih ali celo večino 
teh) naslednja merila za valorizacijo (vidnih elementov): prisotnost 
vizualnih poudarkov, identiteta in specifičnost, struktura, koherenca 
in kompatibilnost, pomen (značaj) in simbolna vrednost, značilnost 
objekta, naravna ohranjenost, stopnja naravne ohranjenosti, sinteza 
narava-človek, pestrost in slikovitost, prostorski red in sovpadanje 
elementov, harmoničnost, skladnost z obstoječo celoto, stilnost, 
ravnovesje in ritem, kompleksnost, dobro členjenje in čitljivost slike, 
kontrast, vidno-perceptivni in likovno-kompozicijski kriterij, 
razpoznavnost, skrivnostnost in dramatičnost, privlačnost na makro 
in mikroravni, »zaščitni« znak kulturne krajine, orientacija, 
strukturirani prostor, svetloba itd. 
 
Prav prisotnost vizualnih poudarkov je lahko eden od valoriziranih 
meril, ki jih je mogoče uporabiti v naši nalogi. Gabrijelčič kazalnike, 
ki se vežejo na naselja in objekte v naselju, določi kot (Gabrijelčič 
et al, 1997: 131-133, 142-143): 

- rob naselja (naravna meja, vaški rob, cesta, nov rob) 
- dominanta 
- pogledi (vedute) 
- obrisi (silhuete) in  
- vozlišča.  

 
Da je pri določanju meje naselij potrebno upoštevati tudi vizualno 
komponento z namenom ohranjanja oblikovne podobe naselij, 
potrjujejo prav tako številne raziskave. Na tem mestu naj omenimo 
raziskavo avtorja Drozga s sodelavci (2001), ki izpostavi, da je 

oblikovna pestrost ena pomembnejših značilnosti slovenskih naselij 
(kot posledica pokrajinske in kulturne raznolikosti) in da je 
ohranjanje te značilnosti ena od osrednjih nalog urejanja naselij in 
eden od temeljnih ciljev urejanja prostora (Drozg et al, 2001:43). 
Oblikovna določila, ki se nanašajo na ohranjanje naselbinske podobe, 
opredeljuje kot varovanje silhuete, značilnih vedut ter ohranjanje 
zasnove naselij (načina razmestitve objektov).  
 
Podrobnejše raziskovalno delo na tem področju je opravil Fister s 
sodelavci (1993), ki za raven naselja navaja več »značilnih 
prostorskih sestavin, ki so hkrati tudi oblikovalska merila za 
formiranje identitete« (Fister et al, 1993:24) in sicer (Fister v 
Drozg et al, 2001:43): usklajenost in prilagojenost reliefu in rabi 
tal (kulturna krajina), meje naselbinskega telesa, silhueta, 
veduta, dominante naselja, zasnova, prostorska organiziranost 
naselja in delov, naselbinska tipologija (oblikovna, funkcionalna, 
vsebinska, pomenska), razmerje med osnovno enoto (domačijo) in 
celoto, členjenost gabaritov in fasadnih nizov, členjenost površin 
(ulic, trgov).  
 
Drozg (2001) nadalje posebej loči oblikovna določila za urbana 
območja, ki so po njegovem mnenju zaradi številnih morfoloških 
elementov in njihove raznolikosti nekoliko specifična, problem pa 
predstavljajo tudi razlike v velikosti mest. Določila glede 
oblikovanja mest in obmestij se po avtorju nanašajo na naslednje 
morfološke elemente (Drozg et al, 2001): 

- vrsta zazidave in s tem povezane minimalne gostote v 
stanovanjskih območjih, 

- nadstropnost objektov (maksimalne vrednosti), 
- topografski položaj ter vedute na urbanistično 

kakovostne in identitetne dele mest, 
- razmestitev dominant, vozlišč in vidnih poudarkov.  

 
Za večje število slovenskih mest je na nivoju oblikovne podobe 
obsežno delo opravil tudi Pogačnik (1996), ki je v metodologiji poleg 
terenskega dela uporabil tudi intervjuje (pogovore) strokovnjaki 
občinskih uprav in študijo prostorske dokumentacije. Podrobno 
avtor najpomembnejše oblikovne pojave v slovenskih mestih deli na 
(Pogačnik, 1996:13): 

a. površine: 
- popolno varstvo podobe grajenega okolja in vizualne celote  
- varstvo gabaritov, stavbnih črt, ulične mreže in 

arhitekturnih značilnosti 
- varstvo oblikovno pomembnih zelenih površin: parkov, 

zelenic, kmetijskih zemljišč 
- varstvo oblikovno pomembnega gozda 
- oblikovno pomembna vodna površina 
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- vredno manjše naravno okolje, potrebno varstva 
- vredno manjše grajeno okolje, potrebo varstva 
- vidno močno razvrednotena površine, potrebna olepšave 

(rušenje, graditve, ozelenitev) 
b. linije: 

- oblikovno pomembno linearno zelenje: drevored, oblikovan 
zeleni pas itd. 

- oblikovno važno zelenje: zaščitni pas drevja, obvodni pas, 
vaški rob itd. 

- oblikovno važen grajeni rob (varstvo, izboljšave) 
- varovan pogled (razgledišče, smer in cilj pogleda) 
- območje neprekinjene varovane vedute 
- oblikovno pomembna vidna pot, sekvenca pogledov (varstvo, 

izboljšave) 
- nova pomembna vidna pot, nova sekvenca pogledov 
- povezava zelenih površin (prepoved gradnje, ozelenitve) 
- varstvo izrazito osne zasnove 
- vidno močno degradiran rob, potreben izboljšave (rušenje, 

graditev, ozelenitev, …) 
c. točke 

- oblikovno izjemno pomembne vidni poudarek (varstvo – tudi 
pogledov nanj) 

- oblikovno zaželen nov vidni poudarek (predlog) 
- oblikovno izjemno moteč vidni poudarek (odstranitev, 

zakrivanje, olepšave) 
- oblikovno pomembno obstoječe vidno vozlišče (varstvo, 

dopolnitve, izboljšave) 
- oblikovno pomembno potencialno ali novo vidno vozlišče 

(predlog gradnje, oblikovanja) 
- izrazita prepoved nadaljnje gradnje (širitve naselja) 
- oblikovno pomembne vstop v aglomeracijo (varstvo, 

poudarjanje) 
- oblikovno pomembne krajinski prehod (varstvo, poudarjanje) 
- oblikovno važen obstoječ objekt (varstvo, poudarjanje 

pogledov nanj) 
- zaželena izrazita gradnja posamičnih objektov v zelenju 

d. simboli 
avtor v tem sklopu že določa usmeritve za varstvo in usmerjanje 
oblikovne podobe mest kot so prenova, renaturacija, varstvo 
biotipa, varstvo višinske silhuete ipd. 
 
Pogačnik (1996) v postopku dela uporabi metode terenskega ogleda, 
pogovorov, uporabo kartografskih podlag, zemljepisnih opisov in 
podobno, analizo naravne in kulturne dediščine, uporabo letalskih 
posnetkov, na terenskem ogledu kartiranje in fotografiranje, v 
kabinetnem delu pa nato pripravo idejnih skic iz terenskih skic in 
zapiskov ter končna izdelava načrtov po enotni legendi z opisnim 

pojasnilom stanja, problemov, varstva in usmeritev oblikovne 
podobe posameznega mesta.  
 
Poleg tega avtorji pri določanju mej naselij uporabljajo tudi druge 
že vzpostavljene evidence, med katerimi je pri nas najbolj v uporabi 
evidenca dejanske rabe, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo in skladno s Pravilnikom po evidenci dejanske rabe 
kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/08 , 4/10, 
110/10). S pomočjo navedene evidence je mogoče opraviti pregled 
pozidanih in sorodnih površin kot eno možnih izhodišč tudi za 
določitev območja UON.  
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Preizkus metodologije za izbrana naselja 

 
1/ GABERJE / splošen opis naselja 

Obmejno obcestno naselje, ki ima obliko kroga, leži na Dolinskem. Severni lok je ob glavni cesti Lendava – Murska Sobota, južni lok pa sledi naravni obliki mrtvega rokava Mure. Od njega se proti jugu odcepi 
obcestni krak Kolonija, kjer živijo priseljenci s Primorskega. V okolici naselja prevladujejo njive ob Muri pa travniki. 

  
 

A. določitev razvojno pomembnih naselij v RPE 
prva stopnja vrednotenja – določitev možnih razvojno pomembnih območij 
merilo kriterij vrednotenje 
fiziognomsko – morfološko merilo 
javni potniški promet  postajališče JPP avtobusno postajališče 
funkcijsko merilo 
opremljenost z dejavnostmi šolstva, 
zdravstva, socialnega varstva  

vrtec, osnovna šola in višje ravni izobraževanja, lekarna, splošna 
ambulanta, zobozdravstvena ambulanta, zdravstveni dom in višje 
ravni zdravstvenega varstva, zavod za zaposlovanje, dom za 
varstvo starejših občanov in druge ustanove socialnega varstva 
ipd.   

šola 

opremljenost z dejavnostmi trgovine, 
gostinstva, poslovnih dejavnosti 

kiosk, tržnica, (samopostrežna) trgovina in druga trgovska 
ponudba, kavarna, bife, slaščičarna, gostilna, picerija in druga 
gostinska ponudba, banka, pošta in druga poslovna ponudba ipd.   

trgovina, bife 

prisotnost javne uprave, policije, sodstva, 
društev 

sedež krajevne skupnosti, sedež občine in višje ravni javne 
uprave, sedež javnega zavoda, razvojna agencija, policijska 
postaja, prostovoljno gasilsko društvo, civilna zaščita, turistično, 
športno, kulturno društvo ipd.   

sedež KS, prostovoljno GD 

prisotnost posebnih funkcij naselje lahko ima prisotne morebitne druge posebne funkcije kot 
so turistične, zdraviliške ipd., zaradi katerih je naselje razvojno 
pomembno     

 

vmesni rezultat vrednotenja  
razvojno pomembnih območij  

prepoznano kot možno razvojno pomembno naselje 

druga stopnja vrednotenja – izbor razvojno pomembnih naselij 
merilo kriterij vrednotenje 
merila na podlagi analize naravnih in ustvarjenih danosti 
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stavbe

meja naselja

ostale barve

stavbe

izraziti rob naselja

neizraziti rob naselja

varovani pogledi

stavbe

meja - analiza grajene strukture

meja - analiza dejanske rabe tal

meja - vizualna analiza stavbe

ANALIZA GRAJENE STRUKTURE

ANALIZA DEJANSKE RABE TAL

VIZUALNA ANALIZA

cenzure med grajeno strukturo

na podlagi vizualne
analize se naredi
cenzura med dvema
naseljema in se
vzpostavi rob naselja

na podlagi vizualne

stavbe

stavbe / bufer 40 metrov

meja naselja

stavbe / bufer 40 metrov

meja naselja po RPE
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5/ VUZENICA / splošen opis naselja 
Središčno obcestno gručasto naselje v Dravski dolini leži na desnem bregu Drave, ob stari cesti, ki je vodila iz Avstrije čez sv. Primož na Pohorju v Slovenj Gradec. Sestavlja ga dvoje starih jeder: Stari trg in 
Novi trg. Gospodarsko se je naselje razvijalo zaradi sejmarstva in splavarstva. Po izgradnji železnice in hidroelektrarne pa je tu nastala industrija. Naselje se je razširilo vzvodno ob Dravi, po dolini Crkvenice 
v Vuzeniški graben in prosti Sv, Vidu. Novo središče je ob Mladinski cesti.  

 
 
 

A. določitev razvojno pomembnih naselij v RPE 
prva stopnja vrednotenja – določitev možnih razvojno pomembnih območij 
merilo kriterij vrednotenje 
fiziognomsko – morfološko merilo 
javni potniški promet  postajališče JPP avtobusno postajališče, železniška postaja 
funkcijsko merilo 
opremljenost z dejavnostmi šolstva, 
zdravstva, socialnega varstva  

vrtec, osnovna šola in višje ravni izobraževanja, lekarna, splošna 
ambulanta, zobozdravstvena ambulanta, zdravstveni dom in višje 
ravni zdravstvenega varstva, zavod za zaposlovanje, dom za 
varstvo starejših občanov in druge ustanove socialnega varstva 
ipd.   

vrtec, osnovna šola, zdravstveni dom 

opremljenost z dejavnostmi trgovine, 
gostinstva, poslovnih dejavnosti 

kiosk, tržnica, (samopostrežna) trgovina in druga trgovska 
ponudba, kavarna, bife, slaščičarna, gostilna, picerija in druga 
gostinska ponudba, banka, pošta in druga poslovna ponudba ipd.   

pošta, trgovina, storitvene dejavnosti, gostilna 

prisotnost javne uprave, policije, sodstva, 
društev 

sedež krajevne skupnosti, sedež občine in višje ravni javne 
uprave, sedež javnega zavoda, razvojna agencija, policijska 
postaja, prostovoljno gasilsko društvo, civilna zaščita, turistično, 
športno, kulturno društvo ipd.   

sedež občine, župnije, gasilsko društvo 

prisotnost posebnih funkcij naselje lahko ima prisotne morebitne druge posebne funkcije kot 
so turistične, zdraviliške ipd., zaradi katerih je naselje razvojno 
pomembno     

/ 

vmesni rezultat vrednotenja  
razvojno pomembnih območij  

prepoznano kot možno razvojno pomembno naselje 

druga stopnja vrednotenja – izbor razvojno pomembnih naselij 
merilo kriterij vrednotenje 
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stavbe

meja naselja

ostale barve

stavbe

izraziti rob naselja

neizraziti rob naselja

varovani pogledi

stavbe

meja - analiza grajene strukture

meja - analiza dejanske rabe tal

meja - vizualna analiza stavbe

ANALIZA GRAJENE STRUKTURE

ANALIZA DEJANSKE RABE TAL

VIZUALNA ANALIZA

cenzure med grajeno strukturo

na podlagi vizualne

na podlagi vizualne

v naselje in se jasno
definira rob

stavbe

stavbe / bufer 40 metrov

meja naselja

stavbe / bufer 40 metrov

meja naselja po RPE
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20/ ZAREČICA / splošen opis naselja 
Razloženo slemensko naselje stoji na SV vznožju Brkinov, nad občasnim potokom Potok. Pod naseljem je ravnina na dnu Ilirskobistriške kotline, kjer je sotočje reke Reke in potoka Molje. V okolici so travniki in 
njive, gozd pa je J od vasi. 
 

 
 

A. določitev razvojno pomembnih naselij v RPE 
prva stopnja vrednotenja – določitev možnih razvojno pomembnih območij 
merilo kriterij vrednotenje 
fiziognomsko – morfološko merilo 
javni potniški promet  postajališče JPP / 
funkcijsko merilo 
opremljenost z dejavnostmi šolstva, 
zdravstva, socialnega varstva  

vrtec, osnovna šola in višje ravni izobraževanja, lekarna, splošna 
ambulanta, zobozdravstvena ambulanta, zdravstveni dom in višje 
ravni zdravstvenega varstva, zavod za zaposlovanje, dom za 
varstvo starejših občanov in druge ustanove socialnega varstva 
ipd.   

/ 

opremljenost z dejavnostmi trgovine, 
gostinstva, poslovnih dejavnosti 

kiosk, tržnica, (samopostrežna) trgovina in druga trgovska 
ponudba, kavarna, bife, slaščičarna, gostilna, picerija in druga 
gostinska ponudba, banka, pošta in druga poslovna ponudba ipd.   

/ 

prisotnost javne uprave, policije, sodstva, 
društev 

sedež krajevne skupnosti, sedež občine in višje ravni javne 
uprave, sedež javnega zavoda, razvojna agencija, policijska 
postaja, prostovoljno gasilsko društvo, civilna zaščita, turistično, 
športno, kulturno društvo ipd.   

/ 

prisotnost posebnih funkcij naselje lahko ima prisotne morebitne druge posebne funkcije kot 
so turistične, zdraviliške ipd., zaradi katerih je naselje razvojno 
pomembno     

/ 

vmesni rezultat vrednotenja  
razvojno pomembnih območij  

razvojno nepomembno naselje 

druga stopnja vrednotenja – izbor razvojno pomembnih naselij 
merilo kriterij vrednotenje 
merila na podlagi analize naravnih in ustvarjenih danosti 
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stavbe

meja naselja

ostale barve

stavbe

izraziti rob naselja

neizraziti rob naselja

varovani pogledi

stavbe

meja - analiza grajene strukture

meja - analiza dejanske rabe tal

meja - vizualna analiza stavbe

ANALIZA GRAJENE STRUKTURE

ANALIZA DEJANSKE RABE TAL

VIZUALNA ANALIZA

cenzure med grajeno strukturo

na podlagi vizualne

zapolnitev naselja

na podlagi vizualne analize se
jasno definira rob

stavbe

stavbe / bufer 80 metrov

meja naselja

stavbe / bufer 80 metrov

meja naselja po RPE
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21/ GODOVIČ / splošen opis naselja 

Razloženo naselje leži v skrajnem SZ delu Notranjskega podolja ob cesti Kalce – Idrija, od katere se odcepi pomembna cesta čez Črni vrh proti Ajdovščini. Veliko je novih hiš, na južnem delu pa je umeščena 
industrija. V okolici se nahaja več samotnih kmetij.  
 

 
 
 

A. določitev razvojno pomembnih naselij v RPE 
prva stopnja vrednotenja – določitev možnih razvojno pomembnih območij 
merilo kriterij vrednotenje 
fiziognomsko – morfološko merilo 
javni potniški promet  postajališče JPP avtobusno postajališče 
funkcijsko merilo 
opremljenost z dejavnostmi šolstva, 
zdravstva, socialnega varstva  

vrtec, osnovna šola in višje ravni izobraževanja, lekarna, splošna 
ambulanta, zobozdravstvena ambulanta, zdravstveni dom in višje 
ravni zdravstvenega varstva, zavod za zaposlovanje, dom za 
varstvo starejših občanov in druge ustanove socialnega varstva 
ipd.   

osnovna šola,  

opremljenost z dejavnostmi trgovine, 
gostinstva, poslovnih dejavnosti 

kiosk, tržnica, (samopostrežna) trgovina in druga trgovska 
ponudba, kavarna, bife, slaščičarna, gostilna, picerija in druga 
gostinska ponudba, banka, pošta in druga poslovna ponudba ipd.   

trgovina, storitvene dejavnosti, bencinska črpalka, gostilna 

prisotnost javne uprave, policije, sodstva, 
društev 

sedež krajevne skupnosti, sedež občine in višje ravni javne 
uprave, sedež javnega zavoda, razvojna agencija, policijska 
postaja, prostovoljno gasilsko društvo, civilna zaščita, turistično, 
športno, kulturno društvo ipd.   

sedež občine, župnije, gasilsko društvo 

prisotnost posebnih funkcij naselje lahko ima prisotne morebitne druge posebne funkcije kot 
so turistične, zdraviliške ipd., zaradi katerih je naselje razvojno 
pomembno     

/ 

vmesni rezultat vrednotenja  
razvojno pomembnih območij  

prepoznano kot možno razvojno pomembno naselje 

druga stopnja vrednotenja – izbor razvojno pomembnih naselij 
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stavbe

meja naselja

ostale barve

stavbe

izraziti rob naselja

neizraziti rob naselja

varovani pogledi

stavbe

meja - analiza grajene strukture

meja - analiza dejanske rabe tal

meja - vizualna analiza stavbe

ANALIZA GRAJENE STRUKTURE

ANALIZA DEJANSKE RABE TAL

VIZUALNA ANALIZA

cenzure med grajeno strukturo

na podlagi vizualne
analize se naredi rob
naselja

na podlagi vizualne

naselja

stavbe

stavbe / bufer 80 metrov

meja naselja

stavbe / bufer 80 metrov

meja naselja po RPE
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25/ KRANJ / splošen opis naselja 
Staro mestno jedro se je razvilo na slikovitem konglomeratnem pomolu pod Šmarjetno goro, med vrezanima strugama rek Save in Kokre, ki se tu stekata. Novi deli mesta se širijo na ravnino Kranjskega in 
Sorškega polja. Leta 1957 se je mestu priključilo 15 dotlej samostojnih predmestnih naselij. Kranj leži na stičišču cest Ljubljana - Jesenice in Škofja Loka - Jezersko. Skozenj vodi tudi železnica Ljubljana - 
Jesenice. Mesto je gospodarsko, zaposlitveno, trgovsko, prometno, izobraževalno, kulturno in športno središče Gorenjske.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A. določitev razvojno pomembnih naselij v RPE 
prva stopnja vrednotenja – določitev možnih razvojno pomembnih območij 
merilo kriterij vrednotenje 
fiziognomsko – morfološko merilo 
javni potniški promet  postaja JPP avtobusna postaja, železniška postaja 
funkcijsko merilo 
opremljenost z dejavnostmi šolstva, 
zdravstva, socialnega varstva  

vrtec, osnovna šola in višje ravni izobraževanja, lekarna, splošna 
ambulanta, zobozdravstvena ambulanta, zdravstveni dom in višje 
ravni zdravstvenega varstva, zavod za zaposlovanje, dom za 
varstvo starejših občanov in druge ustanove socialnega varstva 
ipd.   

vrtec, osnovna šola, srednja šola, zdravstveni dom, zavod za zaposlovanje, dom za starejše občane, lekarna, vse 
ostale ustanove socialnega varstva 

opremljenost z dejavnostmi trgovine, 
gostinstva, poslovnih dejavnosti 

kiosk, tržnica, (samopostrežna) trgovina in druga trgovska 
ponudba, kavarna, bife, slaščičarna, gostilna, picerija in druga 
gostinska ponudba, banka, pošta in druga poslovna ponudba ipd.   

trgovina, bife, več gostinskih objektov, pošta, banka, ostali objekti storitvenih in poslovni dejavnosti 

prisotnost javne uprave, policije, sodstva, 
društev 

sedež krajevne skupnosti, sedež občine in višje ravni javne 
uprave, sedež javnega zavoda, razvojna agencija, policijska 
postaja, prostovoljno gasilsko društvo, civilna zaščita, turistično, 
športno, kulturno društvo ipd.   

sedež občine, gasilsko društvo, policijska postaja, turistično, športno, kulturno društvo 
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stavbe

meja naselja

ostale barve

stavbe

izraziti rob naselja

neizraziti rob naselja

varovani pogledi

stavbe

meja - analiza grajene strukture

meja - analiza dejanske rabe tal

meja - vizualna analiza stavbe

ANALIZA GRAJENE STRUKTURE

ANALIZA DEJANSKE RABE TAL

VIZUALNA ANALIZA

na podlagi vizualne

na podlagi vizualne
analize se izoblikuje
rob naselja

cenzure med grajeno strukturo

stavbe

stavbe / bufer 40 metrov

meja naselja

stavbe / bufer 40 metrov

meja naselja po RPE
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