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1 UVOD
Urbanistični načrt je podlaga za celovito načrtovanje razvoja urbanih središč. Izdela se ga
lahko tudi za tista naselja, kjer je zaradi posebnosti razvoja ali drugih razlogov izdelava
urbanističnega načrta utemeljena (npr. celovita prenova, večje širitve, turistična naselja).
Območje obravnave urbanističnega načrta je določeno glede na dolgoročne razvojne
možnosti, v skladu s strokovnimi podlagami in predlaganimi razvojnimi koncepti razvoja
posameznega naselja. Z urbanističnim načrtom je predvideno postopno uresničevanje
zastavljenih ciljev strategije občine. (Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij, Ur. L. RS, št. 99/07).
Urbanistični načrt Smlednik (v nadaljevanju UN Smlednik) vsebuje konceptualni in podrobnejši
del.
Urbanistični načrt je izdelan na osnovi razpoložljivih izdelanih strokovnih gradiv in podatkov.

1.1 Območje urbanističnega načrta
Območje UN Smlednik se nahaja v ravninskem delu občine vzhodno od Save, z zaledjem
hribovitega dela Smlednika in Šmarne gore. Ravninski del označujejo strnjena naselja, ki jih
obkroža intenzivno obdelani kmetijski prostor z značilno poljsko razdelitvijo na proge in
ravninski gozd. Večje mikroreliefne spremembe se zgodijo z rečnimi ježami in struge rek Save
in Sore. Posebnosti so poudarki v ravnini, posamezna drevesa in skupine dreves, osamelci in
ravninski gozd. Poselitev je koncentrirana, značilne vedute daje cerkev v Smledniku in Stari
grad na vzpetini. Območje je manj suburbanizirano, naselja na robu so razmeroma
ohranjena.
UN Smlednik obsega območje dveh funkcionalno povezanih naselij Smlednika in Valburge
vključno z območji predvidenimi za širitev.
Območje naselij Smlednika in Valburge se razvija kot lokalno središče oziroma kot drugo
najpomembnejše središče v občini, takoj za Medvodami.
Kot pomembnejše lokalno središče z večjimi kompleksnimi razvojnimi potrebami, ki se bo v
primerjavi z drugimi naselji intenzivneje razvijalo je to območje svojega urbanističnega načrta,
ki podrobneje določa zasnovo prostorskega razvoja Smlednika in Valburge glede na njihove
razvojne potrebe in možnosti.
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Slika 1: Območje UN Smlednik

1.2 Značilnosti ter usmeritve območja UN Smlednik
Ključni prostorski problemi in težnje UN Smlednika so:
− neizoblikovanost središča in z njim povezanih dejavnosti, pomanjkanje urejenih javnih
površin in neizkoriščen vodni in obvodni prostor Save,
− pomanjkanje centralnih dejavnosti ter infrastrukture,
− pomanjkanje prostih zazidljivih površin za stanovanja, storitvene in gospodarske
dejavnosti glede na povpraševanje; vsaka širitev poselitve predstavlja poseg v varovana
območja oz. območja z omejitvami,
− nekontrolirano širjenje poselitvenih območij in kot posledica neracionalna raba prostora,
zlivanje naselij in izguba značilne morfologije naselij, neustrezno razvrščanje dejavnosti v
naseljih in slaba dostopnost do družbene infrastrukture;
− konflikti med rabami v naseljih npr. kmetije v stanovanjskih območjih,
− negativne spremembe prostorskih struktur in kakovosti okolja,
− degradacije okolja, predvsem zaradi črnih gradenj, črnih odlagališč in peskokopov.
Prostorske prednosti:
− Na območju UN Smlednika je bogastvo ohranjene naravne in tudi kulturne dediščine
(potencial za razvoj turizma): Sava in obsavski prostor, mlake v Hrašah, dvorec Valburga,
Stari grad v Smledniku, Kalvarija na hribu pod Starim gradom ter druge znamenitosti.
− Območje je locirano med dvema večjima naseljema - Medvodami in Vodicami, kar
omogoča dobre prometne povezave. Lega omogoča prebivalcem dnevne delovne in
šolske migracije, ohranja poseljenost prostora in privablja nove prebivalce, kar je
pomembno za nadaljnji razvoj območja.
− Na nepozidanih območjih so obsežne površine kvalitetne kulturne krajine.
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Zasnova območja UN Smlednik je:
- Območje se bo zaokroževalo in zgoščevalo na način, da se bo ohranila kakovostna podoba
krajine s strnjenimi vasmi. Ohranjalo se bo kakovostne kmetijske površine z značilno
poljsko razdelitvijo na proge in ravninskim gozdom. Ohranjanje kmetijskih zemljišč in
kmetijske dejavnosti na tem območju je pomembno tako z vidika učinkovite pridelave
hrane kot z vidika ohranjanja prepoznavne kulturne krajine. Spodbujalo se bo vitalnost in
privlačnost podeželja.
- V območju se bodo krepili posamezni poli poselitve, ki podeželje povezujejo z mestom
Medvode, s tem se bodo izenačevale strukturne razlike med območji v občini. Lokalno
središče ostaja Smlednik z Valburgo, kjer se bo krepilo območje centralnih dejavnosti ter
predvsem v Smledniku povečevalo stanovanjske površine.

Prostorski razvoj naj sledi tudi naslednjim ciljem:
- zagotoviti povečano stalno naselitev prebivalstva v poselitvenem območju, ki ponuja
kakovostne pogoje za delo in bivanje in se povezuje v policentrično omrežje občine
Medvode,
- racionalno širiti poselitev, kjer je to za razvoj območja potrebno,
- izboljšati prometno, komunalno in komunikacijsko infrastrukturo omrežje,
- zagotoviti prostorske pogoje za gospodarski razvoj, vključno s kmetijstvom in turizmom,
- ohranjati in razvijati potencialna območja in infrastrukturo za prostočasne dejavnosti,
- ohranjati kakovostna naravna in kulturna krajinska območja,
- zagotavljati razvoj podeželja,
- zagotavljati kakovostno okolje.
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2 KONCEPTUALNI DEL
2.1 Zasnova razporeditve dejavnosti v prostoru
Zasnova razporeditve dejavnosti v prostoru je prikazana na karti 1.

2.1.1 OBMOČJA STANOVANJ S CENTRALNIMI DEJAVNOSTMI
Območja stanovanj so prednostno namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim. V
območja se uvrščajo tudi posebne oblike stanovanj, kot so domovi in varovana stanovanja za
ostarele občane, začasna bivališča, materinski domovi idr., izjemoma pa tudi študentski in
dijaški domovi. V stanovanjskih območjih se nahajajo tudi spremljajoče dejavnosti, kot so
trgovina, vrtec, osnovna šola, prostori lokalne skupnosti, osebne obrtne storitve ipd. ter
otroško in večnamensko igrišče in druge zelene površine, ki zagotavljajo kakovost bivanja.
Naštete dejavnosti so od stanovanjske rabe lahko tudi ločene in so kot take obravnavane kot
centralne dejavnosti.
Občina Medvode je zaradi geografske lege (bližina Ljubljane) in bogate naravne in kulturne
krajine zelo privlačna za poselitev.
Območje UN Smlednik se nahaja v prometnem koridorju Medvode–Vodice. Med namenskimi
rabami v območju prevladujejo stanovanja. Večina stanovanjske pozidave je skoncentrirane
vzdolž glavnih prometnic.
Po podatkih iz elaborata Demografska študija občine Medvode (Celota, zavod za razvoj,
2006) je bilo ob popisu stanovanj leta 2002 na območju občine Medvode 5.138 stanovanj.
Skupna površina vseh stanovanj je bila 424.032 m2, povprečna velikost stanovanja 82,5 m2,
povprečna površina na osebo 27,1 m2, povprečno število sob na stanovanje 2,9. (opomba:
prikazana visoka povprečja so odraz predimenzioniranih individualnih stanovanjskih hiš).
PROBLEMI
- pomanjkanje ustreznih zemljišč za organizirano stanovanjsko gradnjo - vsaka širitev
poselitve predstavlja poseg v varovana območja oz. območja z omejitvami (območja
ohranjanje narave, najboljših kmetijskih zemljišč, koridorji daljnovodov, vodovarstvena
območja, poplavna območja, itd.),
- naselja Smlednik in Valburga sta na obronku predlaganega šmarnogorskega krajinskega
parka, zato širitev poselitve na vzhodni del ni mogoča,
- pomanjkanje različnih tipov stanovanj (strokovne podlage stanovanja - po letu 2002 upada
število enosobnih, dvosobnih in trisobnih dokončanih stanovanj, narašča pa število
štirisobnih ter pet in večsobnih dokončanih stanovanj, primanjkuje enosobnih in štirisobnih
stanovanj, ker pa se bodo predvidoma gospodinjstva v prihodnosti še manjšala, bo
sčasoma nastala še večja potreba po manjših stanovanjih.),
- mešanje neustreznih in konfliktnih rab v stanovanjskih območjih (kmetijska gospodarska
poslopja v neposrednem stiku s stanovanjskimi območji oz. v samem središču naselja),
- aktivne kmetije so znotraj območij namenjenih za individualno stanovanjsko gradnjo,
- programska in infrastrukturna neopremljenost nekaterih stanovanjskih območij
(pomanjkanje kvalitetnih javnih prostorov in rekreativnih zelenih površin, komunalno
neurejena ali ne zadostno opremljena območja itd.),
- neustrezno rešena infrastruktura in prometno omrežje,
- širjenje poselitve izven ureditvenih območij naselij,
LUZ, d.d., UN Smlednik
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- oskrbne in storitvene dejavnosti v UN Smlednik so zagotovljene na osnovni ravni, vendar
ne zadoščajo bodoči vlogi Smlednika in Valburge v območju (lokalno središče),
- neustrezna razporeditev oz. pomanjkanje centralnih dejavnosti,
- nepovezanost naravnih, športnorekreacijskih in kulturnih spomenikov med seboj.
CILJI
- zagotavljanje potrebnih ustreznih površin za gradnjo zadostnega števila stanovanj,
- zagotavljanje pestre stanovanjske ponudbe – raznolike tipologije stanovanj in različnih
bivalnih okolij,
- preprečevanje nadaljnje stihijske gradnje,
- racionalna raba prostora – zgoščevanje stanovanjskih območij,
- zagotavljanje kvalitetnega bivanjskega okolja.
ZASNOVA
- Vsa obstoječa območja stanovanj v UN Smlednik se ohranja in dviguje kvaliteto bivanja (
prenova in opremljenost s komunalno in prometno infrastrukturo, urejene zelene površine,
urbana oprema).
- Znotraj stanovanjskega območja se oblikuje tudi območje centralnih dejavnosti. Zagotovi
se gradnja različnih tipov stanovanj (organizirana gradnja srednjih gostot). Skladno s
širitvijo stanovanjskih območij se krepi zmogljivosti in kapacitete obstoječih spremljajočih
dejavnosti in storitev oziroma zagotavljajo nove (območje centralnih dejavnosti).
- V stanovanjskih območjih se zagotavljajo zdravi bivalni pogoji, osončenje, prezračevanje,
dostopnost zelenih in rekreacijskih površin, možnost opremljanja z družbenimi dejavnostmi
in dejavnostmi oskrbe.
- Stanovanjska območja manjših širitev, ki se gradijo postopno in predvsem z družinskimi
stanovanjskimi hišami je treba upoštevati racionalnost parcelacije, ki mora omogočiti
smotrno prometno in komunalno ureditev ter energetsko oskrbo.
- Znotraj stanovanjskih območij se zgoščuje poselitev.
- Aktivne kmetije znotraj ali na robovih naselij se postopoma preseljuje na robove naselij oz.
območja, ki bodo omogočala obstoj in razvoj kmetij ter ne bodo v konfliktu z drugimi
dejavnostmi.
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2.1.2 OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
Območja proizvodnje so prednostno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim
storitvenim in servisnim dejavnostim.
Današnja industrija se usmerja predvsem v proizvodne dejavnosti, zlasti v storitvene
dejavnosti. Uvajajo se nove oblike dela, vezane na hiter razvoj informatike (npr. delo na domu
ipd.). Ti dinamični procesi se kažejo tudi v prostoru, predvsem kot potrebe po čim večji
fleksibilnosti organizacije teh dejavnosti v prostoru in kot zahteve po spremembi
namembnosti zdajšnjih proizvodnih con v območja centralnih dejavnosti – za oskrbne in
storitvene dejavnosti.
PROBLEMI
- Pomanjkanje prostih površin za proizvodnjo. Vsaka širitev ali nova lokacija predstavlja
poseg v varovana območja oz. območja z omejitvami (območja ohranjanje narave, varstva
kulturne dediščine, najboljših kmetijskih zemljišč, koridorji daljnovodov, vodovarstvena
območja, poplavna območja, itd.).
- Konflikti med rabami – kmetijski objekti v naseljih se nahajajo neposredno ob ali v
stanovanjskih območjih – jedrih vasi.
CILJI
- Ohranjanje primernih površin in zagotavljanje novih površin za selitev, razvoj kmetijskih,
proizvodnih in storitvenih dejavnosti.
- Zmanjšanje negativnih medsebojnih vplivov nekompatibilnih rab s selitvijo konfliktnih
kmetijskih oz. obrtnih dejavnosti iz naselij v območja predvidena za proizvodnjo.
ZASNOVA
- Na območju UN Smlednik niso predvidena nova območja za proizvodnjo. Ob potrebah in
možnostih se gospodarske cone ipd. umešča na območja, kjer ne bodo v konfliktu z
drugimi rabami ter bodo dobro dostopna.
- Proizvodne in obrtne dejavnosti se lahko v manjšem obsegu pojavljajo v območjih
centralnih dejavnosti v Smledniku, če niso v konfliktu z načrtovanimi rabami.
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2.1.3 OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
Območja centralnih dejavnosti so območja prepleta in mešanja med seboj kompatibilnih rab.
Združevanje in prepletanje raznovrstnih dejavnosti so pogoj za zagotavljanje vitalnosti in
privlačnosti posameznih mestnih območij. Namenjena so oskrbnim, storitvenim in družbenim
dejavnostim ter bivanju. Območja družbenih dejavnosti so še posebej obravnavana v
podpoglavju 2.1.3.1.
Lokalno središče se namenja dnevni oskrbi lokalnih prebivalcev. Vsebuje vsaj trgovino dnevne
oskrbe, vrtec in osnovno šolo. Funkcija lokalnega središča se krepi z razvojem infrastrukture,
oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter novo organizirano stanovanjsko gradnjo.
PROBLEMI
Smlednik in Valburga sta naselji, ki sta že močno zraščeni, delita si razne funkcije, nimata
izoblikovanega središča, posamezne storitve so razpršene v prostoru).
CILJI
- revitalizacija naselij Smlednik in Valburga,
- dograditev omrežja centralnih dejavnosti – oskrbno storitvenega centra, prestavitev vrtca,
- izoblikovanje središča.
ZASNOVA
- Območje UN Smlednik se v celoti razvija v lokalno oskrbno središče in tako predstavlja
glavno območje krepitve, kjer se z obsežnejšimi prostorskimi posegi zagotavljajo ugodne
razmere za družbeni in gospodarski razvoj in postaja gravitacijsko funkcijsko oskrbno
središče širšega zaledja.
- Znotraj novega širitvenega območja za osnovno šolo v Smledniku se ustvari območje s
storitvenimi in oskrbnimi dejavnostmi, ki z osnovno šolo in morebitno novo lokacijo vrtca
tvori lokalno središče na tem območju občine.

2.1.3.1 Območja družbene javne infrastrukture
Območja družbene javne infrastrukture so površine pretežno namenjene družbenim
dejavnostim s področja šolstva, znanosti, zdravstva, socialnega varstva, kulture, javne uprave
in verskih dejavnosti.
ŠOLSTVO
Na območju UN Smlednik so zastopane samo izobraževalne ustanove predšolskega varstva in
osnovnih šol. Srednjih, poklicnih in strokovnih šol, gimnazij in objektov visokega šolstva ni, saj
v tem pogledu celotna občina Medvode močno gravitira na Ljubljano.
Vrtci in osnovne šole predstavljajo izobraževalno omrežje, neposredno povezano s poselitvijo.
Obstoječe omrežje vrtcev in osnovnih šol večinoma dobro zadovoljuje potrebe v UN Smlednik.
Osnovne šole so vezane na zakonsko opredeljene šolske okoliše, medtem ko vrtci sledijo
stanovanjski poselitvi. Obe vrsti ustanov imata zakonsko predpisane standarde urejanja.
STANJE
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- Na območju UN Smlednik sta dve enoti predšolskega varstva v Valburgi (enoti Smlednik in
Smlednik - novi). Kapacitete vrtca trenutno zadoščajo potrebam. Stanje objekta enote
Smlednik v katerem se nahaja vrtec je neustrezna. Lokaciji obeh enot in stanje objekta
enote Smlednik - novi v katerem se nahaja vrtec so ustrezni.
- Na območju UN Smlednik je ena osnovna šola. Kapacitete trenutno zadoščajo potrebam
devetletke. Poleg šole je večnamenska zelena površina, kjer se odvijajo različne predvsem
športne aktivnosti. V prostorih šole se odvijajo tudi druge nešolske dejavnosti na lokalni
ravni (prireditve, volitve, ipd.), torej ima osnovna šola močno socialno povezovalno
funkcijo za območje UN Smlednik in okolico. Ob zakonskem prehodu na devetletno
osnovnošolsko izobraževanje je šola prostorsko stisko premostila z gradnjo prizidka. Za
otroke, ki ne živijo v neposredni bližini osnovnih šol so organizirani prevozi s šolskim
avtobusom.
- Vzgojno izobraževalni zavod z osnovno šolo v Valburgi je edini take vrste v občini in je
ustrezno umeščen v prostor ter ima zadovoljive kapacitete. Primanjkuje mu le površin za
ureditev zunanjih športnih igrišč in ustreznih odprtih zelenih površin.
PROBLEMI
- Stanje objekta vrtca enota Smlednik v Valburgi je neustrezno.
ZASNOVA
- Mreža vrtcev se dopolnjuje v skladu s konceptom enakomerne porazdelitve vrtcev po
celotni občini in v skladu z načrtovanimi širitvami novih stanovanjskih območij.
- Probleme otroških igrišč (pomanjkanje površin za zunanja igrišča) se rešuje na novih
lokacijah. Ne dovoljuje se gradnja ustanov brez ustreznih odprtih površin. Pred vsako
širitvijo, prenovo ali novogradnjo je potrebna presoja o ustreznosti lokacije.
- Mreža osnovnih šol se dopolnjuje v skladu z načrtovanimi širitvami novih stanovanjskih
območij. Pri novogradnjah naj se šole umešča v prostor, ki temelji na izhodišču, da je
osnovna šola del socialne infrastrukture, katerega je možno družiti z drugimi tovrstnimi
objekti ob upoštevanju posebnih potreb in ohranjanju integritete vsake posamezne. Pri
tem je potrebna dosledna ureditev spremljajočih odprtih površin. Cilj prenov in novih
ureditev je zasnova obšolskega prostora s poudarjanjem socialno povezovalne funkcije, ki
jo ima osnovna šola v okolju.
- Pri zagotavljanju dodatnih površin se gradi brez posegov v dvorišča, če je možno z
nadzidavami sedanjih kompleksov. Treba je revitalizirati oz. pridobiti zelene površine, ki so
nujne za kakovostno delovanje vsake osnovne šole. Pri tem je treba predvideti vse dodatne
potrebe, ki jih dograditev prinaša (parkirna mesta, dovozi otrok, prometna varnost, odprti
prostori za rekreacijo).
- Osnovna šola v Smledniku naj ohrani in krepi svojo socialno povezovalno funkcijo.
- Vzgojno izobraževalni zavod se ohranja na obstoječi lokaciji. Ob morebitni širitvi
poselitvenega območja ob zavodu naj se preveri kompatibilnost rab.
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
Glavne usmeritve za razvoj zdravstva so pospeševanje preventive in zagotavljanje osnovne
zdravstvene dejavnosti. Zdravljenje naj bi bilo dostopno vsakomur. Zdravstvo se deli na
osnovno in specialistično zdravstvo, bolnišnično zdravstveno varstvo, zobozdravstvo in
lekarniške službe.
Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti, ki temelji na socialni
pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno

LUZ, d.d., UN Smlednik
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izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih
možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti.
STANJE
Na območju UN Smlednik ni zdravstvenih in socialno varstvenih ustanov.
USMERITVE
- Skladno s povečanjem prebivalstva se omogoči razvoj mreže lekarniških služb in ambulant.
Objekti se locirajo v območja centralnih dejavnosti.
- Razvoj javnih služb mora upoštevati nujnost boljše dostopnosti storitev socialnega varstva
kakor tudi enakomerno regionalno dosegljivost, individualizacijo storitev in odpravljanje
monopolov pri izvajanju javne službe ob racionalnosti v organiziranosti.
- Če se v prihodnosti pojavijo potrebe, se objekte javnih služb socialnega varstva locira v
območja centralnih dejavnosti.
KULTURA
V skladu s smernicami, se na področju kulture in kulturnih dejavnosti zagotavlja uresničevanje
javnega interesa za kulturo, kamor sodi tudi zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin in
pogojev za ustvarjalnost. Dostopnost kulture ne sme biti bistveno pogojena s socialnim
statusom posameznika, prav tako ne z regijskim dejavnikom, zato je ta cilj eden izmed
prioritetnih na vseh področjih kulture.
CILJI
- zagotavljanje pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin in ohranjanje
kulturne raznolikosti in identitete,
- pojmovanje kulture kot kategorije (prostorskega) razvoja,
- zagotavljanje optimalnega delovanja javne infrastrukture na področju kulture,
- zagotavljanje varstva kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada,
- zagotavljanje varstva kulturnih dobrin pred naravnimi in drugimi nesrečami.
ZASNOVA
Potrebno je zagotoviti pogoje za ustvarjalnost, posredovanje in varovanje vseh vrst javnih
kulturnih dobrin vključno z njihovo dostopnostjo. Spodbujati je potrebno vse vrste
dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjalnosti (npr. fizično, informacijsko, regijsko, socialno
ipd.).

LUZ, d.d., UN Smlednik
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2.2 Namenska raba površin
Glede na naravne, kulturno-krajinske, poselitvene in druge značilnosti so opredeljena okvirna
območja pretežne namenske rabe.
Območja namenske rabe so prikazana na karti 2.
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2.3 Zeleni Sistem
Zasnova zelenega sistema je prikazana na karti 3.
Območja zelenih površin so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in
športu na prostem ter izboljšavi kakovosti bivanja. Sem spadajo površine za oddih, rekreacijo
in šport, parki, površine za vrtičkarstvo, pokopališča in druge urejene zelene površine kot so
zeleni pasovi itd.
Zeleni sistem povezuje zelene in odprte površine v mestu in zaledju ter jih trajno varuje in
odgovarja na potrebo prebivalcev, da v urejenih in vzdrževanih okoljih, v navezavi na svoje
domove, preživljajo aktivni in pasivni prosti čas, se družijo, doživljajo “varno” naravo in
zadovoljijo še druge estetske, funkcionalne in socialne potrebe. Zelene in odprte površine
mesta so v zeleni sistem vključene kot prostori in območja, ki oblikujejo mestni prostor, so
okolje zadovoljevanja potreb prebivalcev in nosilci ekološkega ravnotežja.
Površine za šport in rekreacijo predstavljajo pomemben del socialne in kulturne infrastrukture
občine ter pomembno prispevajo h kakovosti bivalnega okolja. Športne površine so izrazito
dvojne narave: po eni strani so del ureditve javnih prostorov, po drugi pa vedno bolj
specializirane in koncentrirane, selektivno dostopne ter umeščene v grajeno okolje. Javno
dostopne športno-rekreacijske površine so osnovna socialna infrastruktura mesta, ki je
namenjena vsem prebivalcem. Koncentrirane in specializirane športne površine so odziv na
zahteve čedalje bolj razvite družbe z več prostega časa in resno skrbjo za zdravje ter
sistematično športno in telesno aktivnost.
STANJE
Severno od območja UN Smlednik se odpirajo intenzivne kmetijske površine, v zaledju
območja pa gozdne površine na strminah. Na vzpetini nad Valburgo in Smlednikom je
Kalvarija, nad njo pa Stari grad – obe priljubljeni turistično rekreacijski točki v občini
Medvode. S Kalvarije se pogled odpira proti dvorcu Valburga z zapuščenim parkom, z gradu
pa se pogledi razprostirajo proti severozahodu in severu občine ter naprej. Pomembnejša
razgledna točka je tudi župnijska cerkev Sv. Urha iz katere se pogledi razprostirajo proti
severu.
Znotraj naselij območja UN Smlednik so zelene odprte površine redke, večinoma so to ostanki
kmetijskih površin.
Sava se na delu ob UN Smlednik že razširja in umirja, kljub temu je obvodni pas za rekreacijo
in šport na temu delu neizkoriščen – severno od obravnavanega območja je kamp Smlednik v
Dragočajni, južno pa Zbiljsko jezero.
Večje športne površine so ob Osnovni šoli Simona Jenka v Smledniku, tako tiste namenjene le
potrebam šole in druge – javne.
Pomembnejša kolesarska smer vodi iz Vodic v Smlednik po glavni cesti. Druga občinsko
opredeljena kolesarska smer vodi skozi Valburgo proti Dragočajni in nato ob reki proti
Zbiljam. Tretja kolesarska smer vodi skozi Smlednik v njegovo zaledje mimo gozdnih in
kmetijskih površin v smeri proti Zavrhu. Kolesarske poti od cestišča niso ločene, kar pomeni
nevarnost za kolesarje ter oviranje prometa. Četrta kolesarska smer vodi od Valburge proti
Mošam in nato proti Trbojam, ki je primerno urejena in ločena od cestišča.

LUZ, d.d., UN Smlednik
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V zaledju UN Smlednik je večje območje namenjeno površinam za golf ter spremljajočim
dejavnostim.
PROBLEMI
- v obvodnem pasu primanjkujejo javne zelene rekreacijske površin in povezave,
- v UN Smlednik ni urejenih parkovnih javnih površin,
- stihijsko 'zaraščanje' naselij povzroča izgubo kvalitetnih odprtih prostorov, neurejenost in
programska neopredeljenost vplivata na izrivanje odprtih površin iz mesta; posebno velik je
pritisk na manjše površine,
- neurejene športnorekreacijske povezave (kolesarske poti večinoma niso ločene od ostalega
cestnega prometa),
- nekatere turistične in izletniške točke so v slabem stanju,
- turistična ponudba ni zadovoljivo izkoriščena,
- dvorec Valburga propada, park pa je neurejen.
CILJI
Z zasnovo odprtih, športnorekreacijskih in zelenih površin se želi doseči naslednje strateške
cilje:
- pred spremembo trajno zavarovati tiste odprte prostore in zelene površine, ki so
prepoznane kot bistvene za zeleni sistem,
- vzpostaviti razmere za kakovosten razvoj zelenih in odprtih površin,
- v zeleni sistem povezati posamezne ureditve območja in programska omrežja znotraj
območja UN Smlednik in njegovega zaledja,
- zagotoviti dovolj javno dostopnih urejenih športno rekreativnih površin (igrišča, kolesarske
poti, tematske parke).
ZASNOVA
- Ohranja naj se ostanke zelenih površin (večinoma kmetijske površine in ponekod gozdne
površine) pomembne za kvaliteto bivanja v naselju.
- Zelene površine z drevoredom pred dvorcem Valburga je treba prenoviti v skladu z
varstvom kulturne dediščine v oblikovan park javnega značaja.
- V obrečnem prostoru se z izpeljavo javnih sprehajalnih in rekreacijskih poti poveže
območje UN Smlednik z Zbiljami (Zbiljsko jezero) in Dragočajno (kamp).
- Odprte športne površine ob osnovni šoli naj se ohranja na obstoječi lokaciji, kjer je v
prihodnosti po potrebi možno krepiti športno-rekreacijski center v UN Smlednik.
- Kolesarske poti naj se izpelje ločeno od ostalega cestnega prometa.
- V zaledju se ohranja gozdne površine pomembne zaradi socialne funkcije območja UN
Smlednik. Obstoječe in nove rekreacijske površine se poveže z zaledjem območja UN
Smlednik.
- Stari grad in Kalvarijo se ohranja in vzdržuje vključno s potmi, ki vodijo do njih. V bližini
vstopov na smledniški hrib naj se uredi parkirišče namenjeno obiskovalcem območja.
Parkiranje v gozdu se ne dopušča.

LUZ, d.d., UN Smlednik
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2.4 Zasnova prometa
Zasnova prometnega omrežja je prikazana na karti 4.1.
Cestni promet po lokalnih občinskih cestah v UN Smlednik večinoma poteka tekoče.
Na območju UN se bo rekonstruirala JP 751221 OŠ Simon Jenko Smlednik–Ilovka in del JP
751352 Dragočajna 6b–Polje.
Zagotoviti je treba varne peš in kolesarske poti v naseljih. Lokacijo za novo parkirišče naj se
poišče za potrebe obiskovalcev Kalvarije in smledniškega Starega gradu ter morebitnih drugih
obremenjenih območij.

LUZ, d.d., UN Smlednik
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2.5 Zasnova komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture
Zasnova komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture je prikazana na karti
4.2;
Celotno območje UN Smlednik se opremi s komunalno opremo tako, da je zagotovljena
oskrba s pitno in požarno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode, oskrba z
električno energijo in oskrba s sodobnimi elektronskimi komunikacijami.
Na območju UN poteka javni vodovodni sistem, ki se dogradi in obnovi tako, da so vsa
območja oskrbljena s pitno vodo. Vodovodno omrežje naj bi zagotavljalo tudi ustrezne
količine vode za varstvo pred požarom, v kolikor javni vodovodni sistem požarne varnosti ne
zagotavlja je le to potrebno zagotoviti s požarnimi sistemi. Vsi objekti morajo biti priključeni
na javno vodovodno omrežje, izjemoma se lahko dopusti uporabo individualnih sistemov za
oskrbo, če je objekt oddaljen več kot 150 m od javnega vodovoda in če priključitev
ekonomsko ni smiselna in/ali je tehnično zahtevna. Potrebna je obnova obstoječega
vodovodnega sistema, ki sedaj znaša cca. 23 % vodnih izgub. Dograjevanje sistema se naj
vrši v sklopu novih večjih pozidav, obnova obstoječih vodovodnih cevi pa vzporedno z gradnjo
kanalizacije. Varovati je treba vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire.
V skladu z državnim operativnim programom za odvajanje in čiščenje odpadne vode spada
območje UN med naselja, kjer je treba urediti kanalizacijsko omrežje.
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, izjemoma se lahko dopusti
uporabo individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode, če je objekt oddaljen
več kot 200 m od javnega kanala in če priključitev ekonomsko ni smiselna in/ali je tehnično
zahtevna, kar določi strokovno usposobljena oseba. Na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje
še ni zgrajeno, se lahko nove objekte gradi pod pogojem, da se hkrati zgradi tudi potrebno
kanalizacijsko omrežje.
Odpadke se bo do nadaljnjega odvažalo na Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana,
zbirni center za odpadke je predlagan izven območja UN Smlednik.
Območje UN Smlednik ni predvideno za plinifikacijo zaradi redke poseljenosti in velikih razdalj
brez pozidave med posameznimi zaselki. Izjema so eventualna novo ureditvena zazidalna
območja v neposredni bližini že predvidenih območij za plinifikacijo. Za potrebe oskrbe takih
novo ureditvenih območij bo potrebno skladno z izdelavo idejnih načrtov plinovodnega
omrežja preverjati tehnične zmogljivosti plinovodnega omrežja in oskrbo z zemeljskim plinom
predpisati v občinskih lokacijskih načrtih.
Na območju občine se za vse prenosne elektroenergetske objekte predvideva rekonstrukcija.
V občini Medvode je prenosni elektroenergetski objekt in koridor, ki poteka po
obravnavanem območju. Potek obstoječega prenosnega daljnovoda je po (1) DV 2x110 kV
Kleče–(Mavčiče)–Okroglo II, Medvode–(Mavčiče)–Labore in (2) DV 2x400 kV Beričevo–
Okroglo.
Na južnem delu občine Medvode so območja slabih napetostnih razmer. Predvidena je nova
transformatorska postaja z ustreznimi priključnimi vodi (SN in NN). Vsi objekti morajo biti
priključeni na elektroenergetsko omrežje.

LUZ, d.d., UN Smlednik
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Večja naselja v občini so opremljena z telekomunikacijskimi zvezami. Cilj razvoja je 100%
pokritost celotnega območja s signali državnih komunikacijskih sistemov, kar se bo
zagotavljalo prek sistema telekomunikacijskih pretvornikov in ojačevalcev signalov.
V vseh urbaniziranih območjih se bo razvijalo sisteme kabelskih televizijskih in
telekomunikacijskih omrežij

LUZ, d.d., UN Smlednik
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2.6 Zasnova prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred naravnimi in
drugimi nesrečami
Zasnova varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je prikazana na karti 5.
Med območja, ki so ogrožena zaradi potencialnih naravnih in drugih nesreč, se na območju
UN Smlednik uvrščajo poplavna območja. V poplavnih območjih se ne načrtuje prostorskih
ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.
Na poplavnih območjih je treba načrtovati le rabe prostora, za katere niso potrebni posebni in
večji ukrepi za preprečevanje poplav. To pomeni:
− da se širitev naselij, urejanje turističnih in rekreacijskih objektov in območij, nekaterih
objektov komunalne infrastrukture (npr. pokopališča, odlagališča oz. objekti za
ravnanje z odpadki), ne načrtujejo na poplavnih območjih,
− da je treba vodotokom zagotoviti ustrezen prostor na območju za odvod visokih voda,
− da je treba potencialno škodo preprečiti s primernimi varnostnimi ukrepi.
Poplavna območja so v UN Smlednik nahajajo ob manjših vodotokih hudourniškega tipa na
obrobju UN (območje med šolo in Smlednikom, vznožje Hraškega hriba).
Na obravnavanem območju je na vodotokih tudi več zacevljenih odsekov (območje Hraš in
Valburge) in prepustov pod cestami. Večina le-teh je poddimenzioniranih, kar še dodatno
poslabšuje poplavno varnost (Analiza poplavnosti, marec 2015).
Večje poplavne površine so izven območja urbanističnega načrta vendar v njegovi neposredni
bližini – na kmetijskih površinah med Hrašami in Agroemono, severovzhodno od območja
urbanističnega načrta Smlednik.

LUZ, d.d., UN Smlednik
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2.7 Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje naselja
in ohranjanje arhitekturne identitete v naseljih
PROBLEM
Naselja v območju UN so močno preoblikovana s urbanizacijo. Stihijsko razraščena
enodružinska gradnja, neurejena ulična mreža, stanovanjski objekti, ki se ne skladajo s
tradicionalno podobo naselja.
CILJ
Pri načrtovanju in urejanju naselij Valburga in Smlednik je potrebno z urejenim in prostorsko
uravnoteženim ter oblikovno skladnim razvojem posameznega naselja zagotavljati
arhitekturno prepoznavnost in ohranjati ostanke kulturne dediščine.
ZASNOVA
Z oblikovanjem naselij se:
- varuje podobo, merilo in krajinski okvir,
- sanira vidno degradirane prostore,
- ustvarja arhitekturno prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kvalitetami prostora.
Pri tem se spoštuje značilnosti prostora in podedovane ter naravne vrednote, poudarja
oblikovne vrednote naselja in varuje dominantne poglede, z načrtno prenovo ohranja
zgodovinska naselja oziroma njegove dele, zlasti tiste, ki so naselbinska dediščina. Ohranja se
značilne obrise naselja ter usmerja pozornost na možnost zgostitev in zapolnitev urbanega
tkiva. Višinski gabariti naj sledijo obstoječim in se prilagodijo obstoječi strukturi.
Razvoj naselij se prilagaja geometriji reliefnih oblik, omrežju vodotokov, smerem komunikacij
in regulacij ter smerem in konfiguraciji zidave. Na ravninskem delu se naselja zaokrožujejo na
način, da se ohrani vizualna podoba s tipologijo strnjenih vasi.
Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij ter vasi se upošteva razvojne trende in hkrati
ohranja njihovo tradicionalno strukturo. Prenavlja, razvija, ohranja in posodablja se stavbni
fond ter novogradnje urbanistično in arhitekturno prilagaja tradicionalni strukturi. Nove
kmetije se gradijo na robu vasi, odsluženi objekti v vasi se prepustijo stanovanjski ali turistični
funkciji.
Upošteva se tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihovo značilno
podobo silhuet in robov kot delov kulturne krajine ter vzpodbuja notranji razvoj zlasti s
kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov – dosledneje je potrebno upoštevati
oblikovalske pogoje pri adaptacijah in novogradnjah.
Ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenovo naselij.
Arhitekturna prepoznavnost se odraža v regionalnih urbanističnih in arhitektonskih
značilnostih posameznih območij. Pri prenovi, načrtovanju, oblikovanju in urejanju naselij se
upošteva ohranjeno in prepoznavno kulturo stavbarstva preteklih obdobij in pri tem
uravnovesi sodobna tehnološka in oblikovna izhodišča z obstoječimi vrednotami.
Zaradi varovanja kakovostnih značilnosti naselij, zlasti tistih, ki so del naselbinske dediščine, se
upošteva in ohranja njihov naselbinski videz. Odstopanje je možno le v primeru, da pomeni
novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika varstva kulturne
dediščine.
LUZ, d.d., UN Smlednik
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Tipologijo zazidave se uskladi z obstoječo pozidavo, ob upoštevanju sodobnih trendov v
arhitekturi. Pri tem se sledi načelom kvalitetnega bivalnega okolja, ki se med drugim
zagotavlja z ustrezno gostoto zazidave (z zelenimi nagrajenimi površinami), estetskim
oblikovanjem celotnega stanovanjskega območja (soseske), kakor tudi posameznih stavb.
Vzpodbuja in razvija se takšne oblike stanovanjske zazidave, ureditve in medsebojne
razmestitve objektov, ki vzpodbujajo socialne stike in zagotavljajo primerno večje gostote
zazidave, istočasno pa zagotavljajo tudi zadostne javne, predvsem zelene površine. V
stanovanjskem območju se omogoča peš dostopnost do vseh potrebnih vsakodnevnih
storitev. Nove posege se dodaja k obstoječemu urbanemu tkivu na podlagi primerne
strokovne presoje.
Območja in objekti kulturne dediščine
Ohranjati je treba merilo in značilne poglede (na kakovostne naravne in oblikovane prvine,
dominante v prostoru, reliefne ali vegetacijske izpostavljene robove …), kakor tudi krajinske
značilnosti v odprtem prostoru. Pri vseh gradnjah je treba pri umestitvi upoštevati razmerje do
naselja, zaselka ali skupine hiš, pri oblikovanju pa lokalno stavbno tipologijo objektov
(arhitekturno oblikovanje, materiali, izvedba). Še posebej premišljeno (višinski gabarit vasi,
tlorisna razporeditev, značilni pogledi, oblikovanje) je treba načrtovati gradnjo večjih objektov
(npr. apartmajski, gostinski, obrtno proizvodni objekti ali gospodarska poslopja).
Urbana oprema
Neprometne oz. obvestilne in usmerjevalne oznake je potrebno oblikovno poenotiti,
vsebinsko pa vezati na prostor občine. Pri njihovi umestitvi, številu in velikosti je upoštevati
merilo in značilnosti prostora (tudi varovane poglede).
Krajinsko oblikovanje
Ohranja se odprte, zelene in rekreacijske površin v UN Smlednik, ki so preko naravnih
koridorjev povezani v prehoden zeleni sistem. Povezava krajine in zelenih, odprtih
(nepozidanih) površin z urbanim sistemom omogoča pestrost rab v mozaiku in nudi visoko
kvaliteto bivanja. Z varovanjem robov strnjenega mesta in s prenavljanjem in zgoščevanjem
mestnih struktur se varujejo območja trajno odprtega prostora.
V naseljih se ohranja zelene parkovne površine (parki, otroška igrišča itd.) oz. se zagotavlja
nove na nepozidanih parcelah ali znotraj načrtovanih novih poselitvenih območij.
Obvodne površine se ohranja in spodbuja razvoj rekreacije in turizma, s tem da se ob
ustreznem sistemu infrastrukture (peš in kolesarske poti) zagotovi krožni rekreacijski sistem
(na območju UN in celotne občine, ter okoliških krajev).

LUZ, d.d., UN Smlednik

21 / 30

2.8 Usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne
dediščine
Na karti 6 so označena območja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Ohranjanje narave, varstva objektov in območij kulturne dediščine se izvaja na celotnem
območju UN Smlednik v skladu z zahtevami pristojne službe.
Varstvo kulturne dediščine vključuje varovanja arheološke dediščine, stavbno dediščino,
memorialne dediščine, naselbinske dediščine ter vrtnoarhitekturne dediščine.
Območje UN Smlednik deloma posega v območje varovane arheološke dediščine: Smlednik Arheološko najdišče Stari grad (EŠD 22065).
V stavbno dediščino se lahko posega z raziskovalnimi, vzdrževalnimi, sanacijskimi in
obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije objekta v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji
in soglasjem ter določili konservatorskega programa. V memorialno dediščino se lahko
posega z raziskovalnimi, vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše
prezentacije ter v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem. Praviloma je za
naselbinsko dediščino potrebno programiranje prenove (revitalizacije in rehabilitacije) v okviru
urbanističnih, krajinskih ali programskih zasnov. Ukrepi morajo biti prilagojeni tudi posebnim
lastnostim posameznega tipa kulturne dediščine (stavbne, memorialne, arheološke itd.)
znotraj naselja. V objekte vrtnoarhitekturne dediščine lahko posega tudi z raziskovalnimi,
sanacijskimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije v skladu s kulturnovarstvenimi
pogoji in soglasjem.
Za potrebe prostorskega načrtovanja se poleg objekta dediščine varuje tudi določena okolica
varovane dediščine oz. njeno vplivno območje, t.j. območje, v katerem se presoja vpliv
določenega posega na varovane lastnosti enote dediščine. Na območju UN Smlednik in njeni
navezavi je vplivno območje dvorca Valburga.
Celotno območje UN Smlednik je v območju kompleksnega varstva kulturne dediščine v
odprtem prostoru. Centralni del naselja Smlednik s cerkvijo kot dominanto se varuje kot
območje nepremične kulturne dediščine oz. kot območje varovanja naselbinske dediščine.
Številne stanovanjske objekte in gospodarska poslopja (nekdanje domačije) je treba ustrezno
prenoviti in jim vrniti prvotno namembnost. Upoštevati je treba tradicionalno strukturo
vaškega jedra Smlednik.
Naravne kakovosti so lastnost območij z veliko ohranjenostjo in raznolikostjo biotske
raznovrstnosti, območij s sklenjenimi gozdovi v naravni krajini, območij s kvalitetnimi vodnimi
ekosistemi, območij visokogorskega sveta, kjer je človekov vpliv na naravo najmanjši in
območij z ohranjenimi naravnimi procesi. To so ekološko pomembna območja, posebna
varstvena območja, naravne vrednote in druga območja, kjer so izpolnjene take lastnosti. Kot
območja z naravnimi kakovostmi se štejejo tudi druga, manjša, pretežno naravno ohranjena
območja.
Ekološko pomembna območja so na samih robovih UN Smlednik – Sava in obsavski prostor
ter na južnem in jugovzhodnih robovih UN. Podobno obsegajo posebna varstvena območja –
Nature 2000 le južnem in jugovzhodnih rob UN in naprej pokrivajo celotno južno zaledje
območja UN.
LUZ, d.d., UN Smlednik
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Severovzhodno od območje UN je v Hrašah območje naravnih vrednot, ki je predlagano za
zavarovanje – mokrišča.

LUZ, d.d., UN Smlednik
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2.9 Območja prenove, notranjega razvoja in širitev naselja
Območja razvoja, prenove in širitev naselja so prikazana na karti 7.

2.9.1 OBMOČJA PRENOVE NASELJA IN KONCEPT PRENOVE
Prenova in revitalizacija naselij sta ključni strateški usmeritvi notranjega razvoja naselja, pri
čemer se upošteva urbane oblike in arhitekturo, mešanje urbanih rab in primerne gostote,
možnosti večkratne rabe prostora, socialno in kulturno različnost, varnost in kvalitetno
prebivanje, varstvo in razvoj kulturne dediščine ter možnosti za zmanjšanje rabe osebnega
avtomobila in energije. V središčih se krepi stanovanjsko oz. bivalno funkcijo in se jih ohranja
kot kulturna središča ter razvija njihov turistični potencial. Pri umeščanju dejavnosti, za katere
je značilen velik promet blaga ali obiskanost, se zagotavlja ustrezno organizacijo javnega
prometa.
PROBLEM
pomanjkanje javnih prostorov v naselju,
nevzdrževani objekti in območja kulturne dediščine – Stari grad, dvorec Valburga,
s suburbanizacijo preoblikovana tradicionalna podoba naselij.
CILJ
prenova in revitalizacija območij kulturne dediščine in vasi Smlednik z vsemi dejavnostmi,
ki povečujejo vitalnost,
prestrukturiranje opuščene kmetijske farme.
ZASNOVA
Prenova ima prednost pred novogradnjo v naseljih, ki so del širše prostorske identitete in
predstavljajo kvalitetno stavbno dediščino, še posebno, če imajo njegovi deli, kljub
določenim degradacijam, v zadostni meri ohranjene značilne sestavine. Načrtuje se
ponovno ali novo primerno rabo obstoječe stavbne strukture in zgrajene infrastrukture.
Pri posodabljanju se ohranja in varuje značilnosti, členjenost, strukturo in druge
podrobnosti posameznega območja oziroma objekta.
S prenovo infrastrukture (komunala, promet) in urbanimi ureditvami se oblikujejo
enakovredne bivalne kvalitete v obeh naseljih v območju UN.
Proizvodna območja opuščene kmetijske farme se prestrukturirajo v območje namenjeno
za kmetijsko rabo.
V skladu s konservatorskim načrtom se prenavlja vaško jedro Smlednik.
OBMOČJA PRENOVE
Na podlagi analize problemov so opredeljeni različni tipi območij, ki zahtevajo različen
pristop:
Območje centralnih dejavnosti:
- Valburga (P1)
Območja kulturne dediščine:
- Vaško jedro Smlednik (P2)

LUZ, d.d., UN Smlednik
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Za obe območji prenov se predlaga izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.

2.9.2

OBMOČJA ZA ŠIRITEV NASELJA IN KONCEPT ŠIRITVE

V urbanistični načrt so vključena tudi območja, kjer se v prihodnje načrtuje razvoj in širitev
poselitve v občini Medvode. Med območja za širitev naselij uvrščamo tiste, ki prispevajo k
razvoju občine kot celote, zagotavljajo delovanje in nadaljnji razvoj posameznih dejavnosti v
mestu.
PROBLEM
- pomanjkanje prostih poselitvenih površin,
- močni pritiski širitve poselitve na prostor, ki se kažejo v zahtevah po razpršenih posegih na
lastnih zemljiščih, praviloma ob mejah ureditvenih območij naselij in v odprti krajini.
CILJI
- Načrtovanje novih območij za širitev poselitve.
- Nove površine se načrtujejo v urbanih naseljih, ki so opredeljena kot središča.
ZASNOVA
- V urbanih naseljih se na podlagi ustreznih raziskav načrtuje in zagotavlja komunalno
opremljene površine za stanovanjsko gradnjo in prenovo obstoječih stanovanjskih območij,
posebej tam, kjer se s tem stabilizira stanovanjsko funkcijo. Nova poselitvena območja
morajo biti kompleksno opremljeni poselitveni prostori in ne spalna naselja.
- Načrtujejo se nova območja za organizirano gradnjo, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi
prostorskimi načrti.
- Z zgoščevanjem in omejevanjem širitev naselij, se spodbuja kvaliteten razvoj in ohranja
privlačnost poselitve v neposrednem stiku z zelenim zaledjem.
Načrtovane širitve poselitve na nova območja za stanovanjsko gradnjo so vezane na notranji
razvoj naselja. Načrtovane lokacije predstavljajo širitev na kmetijske površine kot zaokrožitve
in zaključevanje naselja na robovih.
Stanovanjske površine:
Smlednik (Š1)
Valburga (Š2, Š4)
Površine centralnih dejavnosti:
Smlednik (Š6)

LUZ, d.d., UN Smlednik

Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Valburga (Š3)
Površine za oddih, rekreacijo in šport
Valburga (Š5)
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3 PODROBNEJŠI DEL
V podrobnejšem delu so podlagi konceptualnega dela opredeljena območja celovite prenove,
notranjega razvoja, širitve naselja, posamezna večja zaključena območja javnih in zelenih
površin naselja ter ostala območja, kjer se vzdržuje oz. izboljšuje obstoječi stavbni fond in kjer
niso predvideni večji posegi v prostor.
Večja zaključena območja javnih in zelenih površin naselja (območja zelenega sistema) so
vključena v poglavji Celovite prenove in notranjega razvoja ter Širitve naselij.

3.1 Območja celovite prenove in notranjega razvoja
P1 - Območje prenove kulturne dediščine 666 Smlednik - Dvorec Valburga
Kulturna dediščina v naseljih in druga kvalitetna stavbna dediščina oblikujeta značilno podobo
posameznih naselij ali širših območij. V območju UN Smlednik se območje dvorca Valburga s
parkom z vidika prostorskega urejanja predstavljata vrednoto v arhitekturnem in krajinsko
arhitekturnem smislu in se zanju načrtuje ustrezno obliko prenove.
Območje dvorca s parkom se zato ureja kot celota, z enotnim OPPN. Območje je prednostno
namenjeno za kulturne dejavnosti, dovoljene so tudi druge družbene dejavnosti ali hotel.
Stanovanja niso dovoljena. Obstoječi gabariti objektov se ne smejo povečati. Varuje se
reprezentativen značaj območja graščine s parkom. Posegi v prostor so namenjeni ohranjanju,
sanaciji in prenovi skladno z varovanimi lastnostmi stavb in parka.
V parku so dopustne samo parkovne ureditve, podrejene funkciji parka in graščine tako, da
ne bodo zmanjšale kakovosti naravnih in ustvarjenih razmer.
P2 - Območje prenove kulturne dediščine 16316 Smlednik – Vas
Kulturna dediščina v naseljih in druga kvalitetna stavbna dediščina oblikujeta značilno podobo
posameznih naselij ali širših območij. V območju UN Smlednik se naselje Smlednik z vidika
prostorskega urejanja razvršča med naselja, katerih fond in struktura druge stavbne dediščine
predstavljata vrednoto v arhitektonskem in urbanističnem smislu in se zanje načrtuje ustrezno
obliko prenove.
Zlasti se varuje:
- zgodovinski značaj naselja,
- naselbinsko zasnovo (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnose med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom,
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki),
- prepoznavna lega v prostoru oz. krajini (glede na potek poti, reliefne značilnosti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robove naselja,
- podobo naselja v prostoru (gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnose med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema itd.).
V starem delu naselja ima prenova prednost pred novogradnjo, saj imajo deli naselja, kljub
določenim degradacijam, v zadostni meri ohranjene značilne sestavine. Načrtuje se ponovno
ali novo primerno rabo obstoječe stavbne strukture in zgrajene infrastrukture.
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3.2 Območja širitve naselja
Za območje širitev je načrtovana izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Š1 - Območje širitve za JV Smlednika
Območje leži na samem JV robu naselja Smlednik. Območje je prometno dobro dostopno.
Nahaja se ob prometnici Smlednik–Vikrče. V sedanji rabi je zemljišče kmetijska površina.
Predlagana je stanovanjska gradnja – individualna pozidava srednjih gostot (prostostoječi eno
do dvostanovanjski objekti, P+1+M).
Š2, Š3 in Š4 - Območje širitve za V Valburge
Predmetna območja ležijo na vzhodnem robu naselja Valburga. Predstavljajo manjše
zapolnitve in zaokrožitve naselja. V sedanji rabi je zemljišče kmetijska površina.
Š2 in Š4 predstavljata širitve za potrebe stanovanjske gradnje – individualna pozidava srednjih
gostot (prostostoječi eno do dvostanovanjski objekti, P+1+M).
Š3 predstavlja širitev stavbnih zemljišč za potrebe kmetije. Površine bodo služile postavitvi
rastlinjaka in toplarja.

Š5 – zelene površine na SZ Valburge
Območje leži zahodno od dvorca Valburga. Namen širitve zelenih površin je zagotoviti
zadostne površine za ureditev športnih površin za Vzgojno izobraževalni zavod Smlednik.
V sedanji rabi je zemljišče kmetijska površina.

Š6 – površine centralnih dejavnosti Smlednik
Območje leži med Osnovno šolo Simona Jenka in starim jedrom naselja Smlednik. Površine so
namenjene tvorbi novega centra na območju UN Smlednik.
V sedanji rabi je zemljišče kmetijska površina.

LUZ, d.d., UN Smlednik
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3.3. Obstoječi lokacijski in zazidalni načrti
Smlednik
MS 13/2 (LN) - Območja urbanih središč (P6 – karta 7)
Prostorski akt (OPPN) za območje še ni izdelan. Območje MS je v veljavnih prostorskih aktih
(PUP) opredeljeno kot urbano središče, delano pa je bilo z namenom, da bodo to območja za
stanovanja.
V predlogu urbanističnega načrta, se območje ohranja z namenom za poselitev, ker je
obravnavano območje del širšega območja stanovanjske rabe predlaganega za širitev
poselitve, se za celotno območje širitve izdela enoten OPPN. Po potrebi se območja centralnih
dejavnosti lahko umestijo tudi drugam v prostor.

3.4 Ostala območja
Ostala območja so območja v UN Smlednik kjer se vzdržuje oz. izboljšuje obstoječi stavbni
fond in kjer niso predvideni večji posegi v prostor. Na teh območjih naj se prostor ureja v
skladu s zasnovami opisanimi v posameznih poglavjih konceptualnega dela UN.

3.5 Programi za izvajanje urbanističnega načrta
- Izdela se program prenove s poudarkom na preveritvi potenciala stavbnega fonda in
ukrepi potrebnimi v odprtem prostoru ne glede na lastništvo.
- Pripravi se zazidalne preveritve za območja nove gradnje.
- Izdela se zasnovo prometa s poudarkom na iskanju najustreznejšega modela uvajanja
javnega prevoza v navezavi na druga naselja v občini Medvode in ljubljanski regiji.
- Izdela se celosten načrt urejanja obrečnega prostora, določi mejo in opredeli načine
upravljanja.

LUZ, d.d., UN Smlednik
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5 PRILOGE
karta 01:

Zasnova razporeditve dejavnosti v naselju

karta 02:

Okvirna območja pretežne namenske rabe Območja prenov in širitev naselja

karta 03:

Zasnova ureditve zelenih in športno rekreativnih površin v naselju

karta 04.1:

Zasnova infrastrukturnih sistemov, prometno omrežje, vključno z omrežjem
javnega potniškega prometa

karta 04.2:

Zasnova infrastrukturnih sistemov, energetsko in vodovodno omrežje ter
odvajanje in čiščenja odpadnih voda

karta 05:

Zasnova prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred naravnimi
nesrečami

karta 06:

Usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine

karta 07:

Območja prenov, notranjega razvoja In širitev naselja
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