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1. IZHODIŠČA 

Predlagana zasnova identiteto novega naselja gradi na povezovanju bivanja v stiku z nar-
avo in prednosti, ki jih nudi urbano okolje. Z več vidikov zaželeno, funkcionalno in prijetno,
življenje v urbani skupnosti je v novo načrtovanem območju pomembno nadgrajeno z
neposredno navezavo na enega lepših naravnih zaledij mesta in z dejstvom, da bo med
novogradnjami urejen tudi novi družbeni center Podutika. Cilj projekta je fizična sanacija
obstoječega kamnoloma na način, da bo z gradnjo, ureditvami in programi dodana vrednost
tudi bivanju v naselju Podutik. 

MALO STANOVANJ NA VHOD, NIZKI OBJEKTI
Pomemben pogoj za dosego uspešne združitve konceptov življenja v naravi in življen-
ja v urbanem okolju sta velikost in razporeditev objektov v prostoru. Predlagana zasno-
va zagotavlja stanovalcem uravnoteženo dober stik z naravo in urejenimi zelenimi
površinami naselja, hkrati pa ima tudi druge značilnosti kakovostnega bivanja v skup-
nosti. Načrtovani objekti so nizki (do P+3) in posamezen vhod si deli majhno število
stanovanj (največ 10 stanovanj). Nizka višina objekta omogoča fizičen in vizualni stik
stanovanj in javnega, tudi naravnega, prostora, majhno število stanovanj na vhod pa
omogoča tvorjenje kvalitetnih stanovanjskih skupnosti in odnosov med sosedi.
Pomemben element je vizualna kontrola javnega prostora iz nizkih okoliških objektov.
Na takih javnih površinah se ljudje počutijo bistveno bolj varne. V tovrstnih soseskah
starši bolj verjetno dovolijo s svojim otrokom, da se ti sami zadržujejo na dvorišču, kar
posledično sosesko naredi bolj živo.

ENAKOVREDNI POGOJI ZA RAZLIČNA STANOVANJA
Stanovanja v terasastih objektih (območje A) imajo načrtno zelo enakovredne pogoje
glede orientacije in razgledov. Iz vseh se odpirajo pogledi čez nižje ležeče objekte, vsa
so orientirana na južno stran, vsa imajo možnost dostopa do kletne etaže z avtomo-
bilom in med objekti so enakovredno kakovostni skupni prostori. Specifičen je razgled
iz stanovanj v nižje ležečih objektih, ki pa imajo krajše dovozne poti do vhodov in parkir-
išč. Hkrati so različno velika stanovanja po soseski razporejena enakomerno, tako da
so v vseh objektih stanovanja različnih velikosti kar vnaša stabilnost v družbeno struk-
turo naselja.

IZGRADNJA DRUŽBENEGA CENTRA ŠIRŠEGA OBMOČJA
Na ravninskem delu območja ob Kozakovi ulici (območje B) sta predvidena objekta, ki
poleg stanovanj gostita dejavnosti družbenega centra. Velikost, primerne vsebine ter
lega družbenega centra omogočata vzpostavitev centra širšega območja, s čimer novi
posegi prispevajo k ponudbi družbenih dejavnosti v Podutiku, nova soseska pa se
poveže z obstoječimi deli naselja. Družbeni center bo preko programov (knjižnica, med
generacijsko središče, igrišče, park, lokal...), obogatil življenje domačinov in novih
priseljencev ter tako postal vez med novimi prebivalci in domačini.
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2. OPIS ZASNOVE CELOTNEGA OBMOČJA

2.1 SOCIOLOŠKA IZHODIŠČA NAČRTOVANJA SOSESKE

-Načeloma si v Sloveniji malo ljudi želi živeti v stanovanjskih soseskah, medtem ko
želja po lastni hiši v bližini zelenja precej pogostejša. Načrtovana soseska, s svojo
lokacijo v zelenem, delno ruralnem okolju omogoča, da se s primerno zasnovo v veli-
ki meri izpolni želja bivati v stiku z naravo in hkrati uživati prednosti življenja v
urbanem okolju. 

Soseska v kamnolomu Podutik ima zaradi bližine narave, dostopnosti do mesta in
navezave na obvoznico dobre možnosti, da postane zelo zaželena stanovanjska
lokacija. Potencialni kupci stanovanj v tej soseski so situirane mlade družine: stare-
jši, ki začenjajo novo obdobje po odselitvi otrok; finančno stabilni mladi kupci prvega
stanovanja; posamezniki srednjih let in starejši brez družine in finančno preskrbljeni
upokojenci. Te družbene skupine so izhajajoč iz urbano sociološke teorije v življenje
v soseski praviloma manj vpete. Čeprav soseska za njihovo socialno omrežje prav-
iloma ni bistvena, lokalna skupnost kot okvir socialnega omrežja ni nepomembna.
Kljub teorijam, ki poudarjajo urbano brezosebnost, ostaja lokalna skupnost osnovna
človeška potreba in na razvoj občutka skupnosti ima velik vpliv prav soseska.

Za stavbe in stanovanja velja, da je bolje, da so le-te nižje in da si vsak vhod deli čim
manj stanovanj. V takih pogojih stanovalci vhod v objekt povezujejo s prihodom v svoj
dom, sosedje se bolje (s)poznajo, pa tudi njihovi odnosi bodo bolj osebni. To pozi-
tivno vpliva na razvoj občutka domačnosti in zaznavo stopnje varnosti v soseski. 

Smiselno je, da so različno velika stanovanja enakomerno raztresena po soseski.
Tako se ohranja neka raven stabilnega socialnega kapitala, ker se učinki fluktuacije
stanovalcev razporedijo in so zato manj občutni. Vsekakor je to bolj smiselno, kot
urediti poseben del soseske z majhnimi stanovanji, in poseben del soseske z večji-
mi, med katerima bi se lahko v nekaj letih pojavila nekakšna socialna ločnica, saj bi
predvsem del z majhnimi stanovanji lahko deloval izrazito neosebno. Poseben razlog
za mešanje stanovanj so vsi stanovalci, ki so zaradi starosti ali dela na domu prisot-
ni v soseski tudi v dopoldanskem času in tako prevzamejo funkcijo nekakšnih
'varuhov' soseske. V delih soseske, kjer je prisotnost ljudi zagotovljena preko celega
dne, je kriminal manj verjeten in občutek varnosti večji. 

Zaradi občutka varnosti je smiselno oblikovati javne prostore tako, da so pregledni,
vidni. Tako imajo ljudje občutek, da prostor lahko nadzirajo in tudi uporabniki se
zavedajo, da je prostor nadziran kar dobro vpliva na rabo in uporabnike. Taki  pogo-
ji so posebej dobrodošli za odraščajoče, za osamosvajanje in brezskrbno igro otrok. 

Glede deležev stanovanj različnih velikosti je priporočljiva dokaj enakomerna
razdelitev, ker se bo po napovedih sodeč zaradi bolj individualiziranega življenjskega
stila v prihodnosti povečala potreba po manjših stanovanjih. V soseski pa je nujno
treba zagotoviti tudi večja stanovanja, ki dobro preprečujejo socialno degradacijo. 



2.2 OPIS URBANISTIČNE ZASNOVE V ODNOSU DO ŠIRŠEGA
PROSTORA

Značilnosti naravnega in grajenega prostora narekujejo v območju dva tipološko
različna načina nove gradnje, ki preko skupnega javnega prostora in programa tvorita
celoto. Javni prostor in program predstavljata ključno vezivo med obstoječo pozida-
vo in območjem nove gradnje. 

Območje Podutika zaznamuje raznovrstna urbanistična struktura. Ta je predvsem
rezultat pospešene urbanizacije v drugi polovici 20. stoletja. Osnovo poselitve pred-
stavljajo ostanki vaških jeder Podutika in drugih vasi. Novejša urbanizacija območja
obsega območja organizirane individualne stanovanjske gradnje iz konca 70.-ih let
(vrstne hiše), območje organizirane večstanovanjske gradnje (naselje Krivec) ter
območja neorganizirane stanovanjske gradnje.

Proces urbanizacije je na področju Podutika potekal parcialno brez možnosti celovite
obravnave območja. Posledica tega je predvsem pomanjkanje družbenih dejavnosti,
ki bi ustrezal številu prebivalcev in obsegu poselitve ter še posebej odsotnost pro-
gramov kot so šola, vrtec in knjižnica ter ustrezni javnih površin – parki, urejene peš
poti in druge javne ureditve.

Urbanistični cilj projekta je poleg sanacije kamnoloma s kakovostno zasnovo soseske
vzpostaviti tudi novi družbeni center in tako prispevati k pestrosti dejavnosti v
Podutiku. Družbeni center bo povezoval obstoječe dele naselja z novim in širšemu
območju ponudil nove programe in javne površine z navezavami na naravno zaledje
območja.

2.3 URBANISTIČNA ZASNOVA NASELJA

Območje obravnave se deli na dva osnovna sklopa – območje sanacije nekdanjega
kamnoloma (območje A) ter ravninsko območje ob Podutiški cesti kjer je predvidena
gradnja objektov novega družbenega centra (območje B).

Območje A – stanovanja, enota vrtca in kompatibilne mirne dejavnosti

Grajeno strukturo območja A sestavljajo vzdolžni objekti nanizani v terasah urejenih
v depresiji opuščenega kamnoloma. To so stanovanjski (lahko tudi stanovanjsko-
poslovni) objekti, višine do P+3 (izjemoma P+4 na zgornji terasi območja). Objekti so
umeščeni na notranji rob teras tako, da se pogledi iz vseh etaž odpirajo preko nižje
ležečih objektov. Med posameznimi nizi objektov so urejene pol-javne terase preko
katerih se bogato ozelenjen javni prostor naselja povezuje z naravnim okoljem
območja. Prečno vse nize prekinja poteza vertikalnega zelenega prodora opremljena
s stopnišči. Na vsaki terasi je na eni strani zelenega prodora ožji objekt (P+4) z javn-
im dvigalom in javnim programom v dodatni etaži objekta (npr: enota vrtca, frizer, fit-
ness,…).

Parkiranje za objekte območja A je urejeno v podzemnih garažah pod vsemi objekti.
Garaža je pod celotnim območjem povezana v sistem, promet znotraj garaže je enos-
meren. Uvoz in izvoz sta urejena iz Podutiške ceste.



Območje B – stanovanja in družbeni center širšega območja

V območju B sta dva večja objekta. V njunih spodnjih nadstropjih je predviden pro-
gram družbenega centra naselja. Objekta s svojo postavitvijo v prostoru določata
območje novega centra, ki je povezan tudi z novim Podutiškim parkom. Program cen-
tra je prometno dobro dostopen – mimo območja vodijo peš in kolesarske poti, med
objektoma pa je speljana Kozakova ulica ob kateri je urejeno bočno parkiranje za
obiskovalce. Program v objektih se direktno navezuje na program javnega prostora.
Ob športnih igriščih sta predvidena lokal in manjša trgovina, knjižnica se povezuje s
parkovno ureditvijo in vodnim otroškim igriščem, medgeneracijski center, pa se veže
na univerzalni igralni park (balinišče, šah, namizni tenis) in terapevtski vrt. 

Parkiranje v objektih sklopa B je urejeno v pripadajočih podzemnih garažah. Uvoz v
garaže je iz Kozakove ulice.

2.4 DOSTOPEN, PRIVLAČEN IN POVEZAN ODPRT PROSTOR

Predvidene so tri vrste odprtih površin. Javne odprte površine so razvite predvsem
ob Podutiški cesti in ob obeh objektih z javnim programom, pol-javne narave so
terase med novim stanovanjskimi objekti, zasebni so atriji pritličnih stanovanj.
Javnost prostora je opredeljena z lego v prostoru (javna cesta, avtobus) in navezavo
na programe v objektih (družbeni center, trgovina, medgeneracijsko središče, knjižni-
ca, tudi enota vrtca in informacijsko študijska pisarna) ter na število in strukturo
pričakovanih uporabnikov. 



Ulični prostor ob Podutiški cesti

Predvideni profil Podutiške ceste je asimetričen. Iz spoštovanja do nezazidanega
južnega roba sta vzdolž voznega pasu na jug predvidena le bočno parkiranje s
posameznimi cezurami za drevje in hodnik za pešca za navezavo na avtobusno
postajališče. Proti naselju so ob vozišču predvideni bočno parkiranje, zeleni pas z
drevoredom, dvosmerna kolesarska steza in dodaten zeleni pas. Rešitev predvide-
va, da se od tu dalje v globino prostora pešci gibljejo prosto po javni površini nasel-
ja, ki jo vzdolž celotne poteze ob cesti preseka vodni motiv. 

Vodna ureditev, ki jo zagotavlja preusmeritev in odcevljenje potokov in kanalov, ki
pritečejo iz sosednjih brežin, deluje kot ločnica med obcestnim pasom in javnim
parterjem naselja. Nova odprta struga je urejena sonaravno, v stiku z raščenim
terenom in s profilom, ki zagotavlja možnost dviga nivoja vode ob nalivih in povečanih
pritokih. Preko struge so urejeni prehodi v nivoju parterja, ob običajno nizkem
vodostaju pa jo bolj igrivi uporabniki lahko prečkajo tudi na več drugih mestih. Javni
prostor je severno od vodnega motiva v globino naselja in pod hribom vse do lokaci-
je novega parka pri apnenici urejen z večjim posluhom za potrebe stanovalcev,
opremljen je za druženje, posedanje in neformalno igro.

Park ter območje ob družbenem centru

Zasnova predvideva, da bo območje prevzelo naloge družbenega centra Podutika
tako z ambiciozno ureditvijo javnega odprtega prostora kot predvsem s programom v
obeh objektih ob Kozakovi ulici. Zasnova pri tem v celoti spoštuje območja naravne
in kulturne dediščine ter jo preko predstavitve na  terenu in v družbenem centru (stal-
na razstava zgodovine kamnoloma in kamnoseštva, predstavitev naravnih značilnos-
ti krajinskega parka Polhograjski dolomit – geologija, voda, rastline, živali) dodatno
promovira kot identitetno značilnost območja. 
Javni prostor ob Podutiški se razvije v ozelenjen trg pred trgovino, večnamensko dvo-
rano Centra Podutik in lokalom. Navezuje se tudi na avtobusno postajo. Na severu
se trg pod hribom previje v novi Podutiški park, ki se navezuje na gozdno pot pod
Strmico. 
Podutiški park ponuja možnost plezanja na razgaljeni skalni steni in sprostitev ter
druženje ob vodi (zajetju). Pod steno je počivališče in majhno priložnostno igrišče za
otroke. Rešitev ponuja ureditev večjega in posebej privlačnega prostora za igre z
vodo pred knjižnico. 
Predvideno površino novega Podutiškega parka je smiselno razširiti še na degradira-
no parcelo na severni strani vodotoka in tako zagotoviti tudi pogoje za zaokrožitev
sanacijskih posegov in vzpostavitev urejenega stika parka s kulturno krajino. Velikost
tako zaokroženega območja bi zagotovila pogoje za razvoj kompleksnejšega
parkovnega programa in še posebej vodnega motiva. 
Odprt prostor ob drugem objektu, ki gosti knjižnico in med-generacijsko središče je
urejen bolj intimno, kot nekakšen skupni vrt in igralni park za otroke (vodno igrišče)
in odrasle, z baliniščem, mizo za namizni tenis, prostori za igranje šaha in mirno bran-
je knjig. Na južni strani objekta je urejen  še terapevtski vrt namenjen predvsem
uporabnikom varovanih stanovanj in starejšim obiskovalcem.

Javni prostor v območju sanacije kamnoloma (območje A)

Predlog ureditve pol-javnega prostora med stanovanjskimi objekti v kamnolomu si
prizadeva sanirati robove gozda in vkopa ter vzpostaviti prodore večslojne (pokrovna
plast - grmovje - drevje) vegetacije med objekte in tako zagotoviti dobre mikrokli-
matske pogoje za ureditev dostopnih igrišč in prostorov za druženje vsem stanoval-
cem. Ustvarjeni vegetacijski pasovi se strukturno (z izborom nosilnih rastlin) in fizično
navezujejo na naravno zarast. V naselje prodirajo bočno preko vsake od teras in se
v sredini mestoma staknejo z osrednjim pasom vegetacije, ki spodbuja pretok zraka
skozi naselje po pobočju.   



Terase skupnih odprtih površin so na pretežno raščenem terenu urejene tako, da je
od vrhnje proti spodnji na vsaki na razpolago več uporabnega prostora in programa.
Medtem ko so urejena igrišča za majhne otroke na razpolago na vseh terasah, je
prostora za dinamično igro in druženje več v spodnjih terasah. Rešitev sloni na
prepričanju, da se bo mešanje uporabnikov javnega in pol-javnega prostora v
glavnem zaustavilo na prvi terasi. Ta skupaj s parterjem pred prvim nizom objektov
tvori nekakšno skupno dvorišče nove soseske. Programsko manj bogata je zato
druga terasa, najbolj zelena in intimna pa tretja najvišja terasa. 
Terase zaradi popolne odsotnosti motornega prometa optimalno zadovoljujejo
potrebe odraščanja v soseski. Razen posebej urejenih igrišč za majhne otroke in ure-
ditev za velike (plezalna stena, koš, odbojka na mivki, klopi in mize za druženje) je
na vsaki terasi dovolj prostora za razvoj neformalne igre, ki se lahko s časom razširi
tudi v bližnji gozd. Bogato ozelenjen javni prostor teras je opremljen tudi s klopmi in
prostori za druženje ter tako privlačen tudi za sprostitev in razgibavanje starejših. 
Terase so dostopne iz stanovanjskih objektov, javnih dvigal ter preko osrednjega
stopnišča, ki vse terase povezuje s parterjem ob Podutiški cesti. Okrog  tega stop-
nišča so v skladu s projektno nalogo in idejno zasnovo ureditve smiselno nanizani
programski otoki za manjše in večje otroke in druženje prebivalcev in obiskovalcev.
Stopnišče vodi prav do vrha območja, na sanirani rob vkopa in gozda. Od tod se proti
Ljubljani odpira razgled nad strehami zadnjega niza objektov in tu se začne ena od
urejenih poti v gozdno zaledje naselja. Gozdnate brežine Strmice so bočno dostop-
ne še po stopnišču iz dveh teras in po obstoječih obodnih gozdnih poteh. Ostale
robove vkopa se v dobro zaščite narave in uporabnikov po gradnji sanira, gosto zasa-
di in ustrezno zaščiti pred nezaželenimi prehodi. 
Vse odprte površine naselja v območju A so vključno z območjem novega
Podutiškega parka v celoti razbremenjene motornega prometa in zato varne za
različne vrste uporabnikov (otroci, mladostniki, starejši, funkcionalno ovirani), nefor-
malne oblike igre in druženja. Iz območja velike svobode gibanja je res izločen več-
namenski objekt na drugi strani Kozakove ceste. Z ukrepi na cesti in ureditvijo stika
z njo sta tudi tu zagotovljena tako varno prehajanje uporabnikov kot kakovost rabe
odprtega prostora ob tem objektu. 

2.5 ZASNOVA PROMETNE UREDITVE

Javno cestno omrežje in priključevanje

Pri predlagani rešitvi je upoštevana trasa predvidene podutiške obvozne ceste.
Priključek Kozakove ulice in Podutiške ceste na novo glavno prometnico območja je
urejen v skupnem križišču ob novem družbenem centru območja.

Podzemna garaža območja A se na novo obvozno cesto priključuje na svojem vzhod-
nem in zahodnem vogalu. Uvoz je urejen v JV vogalu območja, Izvoz pa na krožišče,
ki je predvideno v JZ vogalu obravnavanega območja.

Profil nove prometnice je prirejen na tak način, da je ob obeh straneh ceste urejeno
bočno parkiranje ter da se na delu ob naselju promet na cesti umiri. Temu služijo
semaforizirano križišče, krožišče ter večje število prehodov za pešce.

Mirujoči promet

Za vse objekte so v podzemnih garažah zagotovljeni vsaj dve parkirni mesti na vsako
stanovanje. Skupaj je v garažah sklopa A 389 PM, v obeh objektih sklopa B pa 152
PM (v vsakem objektu po 76) . Vsa stanovanja imajo parkirna mesta v garažah v klet-
nih etažah svojih objektov in imajo tako do avtomobilov neposredni dostop z dviga-
lom. 



Garaže v sklopu A – terasni del, so povezane in predstavljajo eno garažo z uvozom
iz nove Podutiške ceste na sredini območja ter izvozom na cesto v JZ vogalu območ-
ja. Iz glavnega uvoza pelje garaža v kletno etažo vsakega niza objektov, višinsko raz-
liko med posameznimi etažami pa se premaguje v okroglih rampah med nizi objek-
tov na vzhodnem robu območja. Na zahodnem robu poteka promet v garaži v
nasprotno smer – proti izhodu. Višinske razlike med terasami se premaguje z enaki-
mi rampami. Notranji krog ramp je delno odprt s čimer je garaža na teh mestih dobro
osvetljena in zato dobro pregledna. Čas, ki ga potrebuje avtomobil do kleti najvišje
ležečih objektov je manjši, kot bi bila pot pešca po  podzemeljskih tunelih, ki bi bili
speljani do centralne garaže pod prvo etažo, kakršna možnost je predlagana v
natečajni nalogi. Tudi cenovno je predlagani koncept garaže ustreznejši kot bi bila
rešitev, s tuneli, ki bi jih bilo potrebno vrtati med zadnjimi objekti in centralno garažo. 

Predlagani koncept garaže omogoča za razliko od koncepta centralne garaže fazno
gradnjo območja. 

Za javni program in obiskovalce je urejenih 52 PM ob Podutiški cesti ter 22 PM ob
Kozakovi ulici. Vsa parkirišča so urejena kot bočno parkiranje ob cesti s čimer se
vzpostavi dodaten filter med cesto in naseljem, prav tako pa nekoliko umiri hitrost
prometa po cesti.

Skupne kapacitete parkirnih mest ustrezajo zahtevam natečajne naloge.

Mestni potniški promet

Končna postaja potniškega prometa se prestavi nekoliko proti zahodu in sicer na
izvoz iz predvidenega rondoja. Ob novem družbenem centru (sklop B) sta predvideni
postajališči avtobusa na vsaki strani Podutiške ceste.

Peš poti

S praktično popolnim umikom motornega prometa pod zemljo in na rob nove soseske
je novo območje v celoti namenjeno pešcem. Svobodo gibanja povečujejo še novo
urejeni hodniki za pešce ob Podutiški in Kozakovi cesti vse do naselja Krivec in
neposredne navezave območja na gozdne in druge urejene poti v naravno zaledje.
Prehod med posameznimi terasami območja A je možen preko več različno strmih
stopnišč, premagovanje višinske razlike pa pešcem olajšajo tudi štiri javna dvigala, ki
so nanizana ob osrednjem javnem prostoru. Dvigala omogočajo gibanje po terasah
tudi funkcionalno oviranim osebam.

Kolesarske poti

Predlagamo, da se promet po stari Podutiški cesti omeji zgolj za lokalni dovoz, ob
cesti pa se uredi varna kolesarska pot, ki se pri novem centru (sklop B) priključi na
dvosmerno kolesarsko pot. Ta je speljana po severnem robu nove Podutiške ceste.
Dostop do posameznih objektov za kolesarje je urejen iz poti skozi naselje, višinsko
razliko pa kolesarji premagujejo s štirimi javnimi dvigali, ki so postavljeni na robovih
posameznih teras. Vsak objekt ima kolesarnico veliko najmanj za predpisano število
mest za kolesa, ob vsakem vhodu pa je urejena tudi kolesarnica za obiskovalce oz.
zaposlene v objektih centra soseske.

Intervencijske poti in površine

Za območje A (kamnolom) sta predvideni dve intervencijski poti. Spodnja poteka po
utrjenih površinah med Podutiško cesto in spodnjim nizom objektov. Druga interven-



cijska pot je urejena iz severne strani in sicer po obstoječi poti preko hriba Strmica.
Obe intervencijski poti sta urejeni krožno, na vsaki je predviden ustrezen prostor za
razpostavitev gasilske tehnike (7x12m).

Razen v primeru požara ali naravne nesreče kot je potres, ko dostop v garaže ni
mogoč, je dostop za reševalna vozila do vsakega objekta območja A po podzemni
dovozih garaže.

Intervencijska pot za objekta družbenega centra je Kozakova ulica. Ob cesti je tudi
predvidena površina za razpostavitev gasilske tehnike.

2.6 FLEKSIBILNOST

Predlagana urbanistična zasnova omogoča postopno izgradnjo naselja. Zaradi speci-
fične konfiguracije terena bo predvsem gradnja v območju A nekoliko dražja in s tega
stališča je zelo pomembno, da je mogoča faznost izvedbe. Ključna za omogočeno
faznost gradnje sta ločevanje objektov na posamezne nize in prometna zasnova
garaž, ki dopušča delovanje izgrajenih delov območja, tudi če garažni sistem pod
neizgrajenimi objekti še ni izveden. 

Dodatno fleksibilnost predlagani ureditvi daje možnost različne uporabe načrtovanih
površin.

Objekti sklopa A so zasnovani tako, da je možno stanovanja uporabljati tudi kot
poslovne prostore za mirno administrativno dejavnost. V pritličnih etažah je možno
izvesti lastne vhode v primeru da gre za delo s strankami. Določeno prepletanje pro-
grama stanovanj in drugega programa v območju A je zaželeno in nakazano že z ure-
ditvijo dodatnih etaž z javnim programom na kratkih (polovičnih) objektih, ki ležijo ob
javnih dvigalih ob osrednjem območju naselja. 

V objektih sklopa B je prav tako možna uporaba površin v zgornjih etažah tako za
stanovanja kot za mirnejše pisarniške dejavnosti.

2.7 POŽARNA VARNOST

Celota terasnih objektov, ki imajo skupno garažo se obravnava kot en objekt. Zaradi
velikosti objekta, ki presega 6000m² BTP, je potrebno urediti intervencijsko pot z dveh
strani objekta, čemur je z ureditvijo severne in južne intervencijske poti zadoščeno.
Med mesti postavitve gasilske tehnike in notranjimi nizi stanovanjskih sklopov je
možen neposreden peš dostop gasilcev. V vsakem vhodu terasnih objektov je zara-
di velikosti objekta predviden hidrant. V celotnem naselju je urejena mreža zunanjih
hidrantov. 

2.8 SANACIJA TERENA NA OBMOČJU KAMNOLOMA

Teren v območju kamnoloma se očisti deponiranega materiala, ki je pretežno
odpaden in se ga odpelje na ustrezno deponijo. Zgornja plast kamenin se na delih,
kjer je prišlo do intenzivnejšega preperevanja oziroma krušenja odstrani in uporabi za
nasutje na delih, kjer se končni nivo terena dvigne nad obstoječi nivo. Natečajna
rešitev v čim večji meri sledi logiki obstoječih teras tako da bodo predvideni objekti
praviloma temeljeni na čvrstem terenu. Na terasah med objekti bo večinoma teren
višji od obstoječega nivoja terena in na teh mestih se za nasutje uporabi kamen
odstranjen na drugih delih kamnoloma. V prečnih prerezih čez območje je prikazana
razlika med obstoječim potekom terena in novim nivojem terena.



3. ZASNOVA OBJEKTOV

3.1 TERASNI OBJEKTI (OBMOČJE A)

Na območju A je načrtovana gradnja 19 enostransko orientiranih terasnih objektov.
Praviloma so to nizki objekti, višine do P+3, izjemoma so za etažo višji na zgornjem
robu območja. V vsakem objektu je 10 stanovanj različne velikosti. V krajših objektih
ob osrednjem delu območja, je v vsakem objektu po 6 stanovanj.
Idealen teren, ki je strmo nagnjen proti jugu omogoča organizacijo stanovanj, v kater-
ih so vsi bivalni prostori odpirajo na velike terase orientirane na jug. 
Vhod v objekte je urejen z nivoja terase na kateri leži objekt. Ob vhodu je urejen večji
prostor za shranjevanje koles in otroških vozičkov. V kletni etaži so urejena parkir-
išča. Možnost dovoza z avtomobilom v kletno etažo vsakega posameznega objekta
je pomembna kvaliteta, ki jo omogoča predlagana urbanistična rešitev. Shrambni
prostori se nahajajo v severnem delu pritličja in 1. nadstropja, v delu, kjer je globina
objekta največja. Za objektom je v celotni dolžini urejen ozek prezračevalni jašek
preko katerega so z zadnje strani z naravno svetlobo osvetljene notranje komunikaci-
je v objektu.
Streha objekta je, ravna in intenzivno ozelenjena. Dostop do strehe iz terase nad
objektom preprečuje pas grmovnic in prezračevalna reža za objektom.
Vsako stanovanje ima v celotni širini stanovanja široko in ozelenjeno teraso.
Osnovna ozelenitev teras je izvedena kot del zunanje ureditve. Predvidena je ozelen-
itev v širokih betonskih koritih. Namakanje je urejeno s centralnim namakalnim siste-
mom za celotno območje. Za zalivanje se uporablja meteorna voda zbrana v notran-
jem volumnu ene od spodnjih dovoznih ramp. V sklopu ozelenitve teras ima vsako
stanovanje posajeno tudi po eno manjše drevo, skladno z načelom: eno drevo na
stanovanje.
Terase so ob dnevnih prostorih globlje in tako tu pretežno pokrite (lože). Zaradi
ugodne južne orientacije in smiselne pokritosti dela zunanjih teras ne bo potrebe po
dodatni zaščiti pred soncem. S tem se prepreči individualne rešitve kot so tende in
senčniki. Za izražanje individualnosti in različnosti posameznih lastnikov bodo na
razpolago deli korit, ki jih bodo zasadili in negovali stanovalci .
V najvišjem nadstropju objektov so v vsakem objektu skupni prostori savne in fitne-
sa. Prostori za sprostitev in rekreacijo, ki so v skupni rabi znižajo stroške nabave in
vzdrževanja opreme ter prostora za posameznega lastnika, raba pa stanovalce še
dodatno povezuje. To je že zelo običajna praksa v Skandinaviji in tudi različnih drugih
deželah pri gradnji in opremljanju večstanovanjskih objektih z manjšim številom
stanovanj.

3.2 OBJEKTA DRUŽBENEGA CENTRA (OBMOČJE B)

Na območju B sta predvidena dva večja objekta. S svojo lego, postavitvijo, dimenzi-
jo in predvsem programom predstavljata družbeni center širšega območja.
Identiteto novega centra Podutika se v največji meri opre na lokalno kulturno in nar-
avno dediščino. S celovito predstavitvijo naravnih značilnosti (geologija, vode, veg-
etacija, živali) se predstavi lego na robu krajinskega parka Polhograjski dolomiti in
vlogo kamnoloma in kamnoseštva v Podutiku (kamnolom, kamnoseki, apnenica).
Tako se prisotnost dediščine poudari in približa prebivalcem in obiskovalcem.
V kleti objektov so urejene garaže za stanovalce in zaposlene v okviru centra.
Zahodni objekt ima 76 PM v dveh etažah garaž, vzhodni objekt pa ima 76 PM v eni
etaži. 
V pritličju in 1. nadstropju obeh objektov je predviden javni program. V zahodnem
objektu so to npr. lokal v pritličju z navezavo na park in športne površine ob objektu,



večnamenska dvorana, manjše storitvene dejavnosti (izposoja koles, servis, frizer,
manjša trgovina,…). V vzhodnem objektu bi osrednji program predstavljala knjižnica
in medgeneracijsko središče z navezavo na igralni park ter terapevtski vrt na
območju vzhodno od objekta. 
Poleg centralnih dejavnosti so v spodnjih etažah možne tudi pisarniške in ostale
mirnejše storitvene dejavnosti (ordinacije,…)
V višjih etažah (2. in 3. nadstropje) so predvidena stanovanja, delno tudi varovana
stanovanja. 3. nadstropje vzhodnega objekta je umaknjeno od roba objekta s čimer
se objekt višinsko prilagaja okoliški nižji gradbeni strukturi območja vzhodno od
obravnavanega območja. 
Strehi objektov sta ravni in prekriti s fotovoltaičnimi paneli. Elektrika pridobljena na ta
način zadošča za potrebe po elektriki vseh skupnih površin novega naselja– razsvetl-
java skupnih površin in garaž, javna razsvetljava ter javna dvigala v območja A.

4. KOMUNALNA UREDITEV TER RAVNANJE Z ODPADKI

4.1 OSKRBA S PITNO VODO

Območje se nahaja v vplivnem območju centralnega vodovodnega sistema.
Obstoječe omrežje poteka po Podutiški cesti. Za oskrbo območja s pitno vodo bo
treba zgraditi vodovodno omrežje.

4.1.1 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Predvideno je  ločevanje odpadne vode na sivo in fekalno odpadno vodo. Fekalne
vode se vodi direktno v sistem kanalizacije, siva odpadno vodo pa se prek sistemov
filtracije ponovno uporabi za izplakovanje stranišč, uporabo v pralnih strojih ter za
zalivanje vrtov. Temu ustrezno bo potrebno načrtovati inštalacije objektov. 
Ker se območje nahaja v vplivnem območju centralnega kanalizacijskega sistema, je
predviden priklop fekalne kanalizacije na obstoječo kanalizacijsko omrežje, ki je spel-
jano po Podutiški cesti. 

Sistem odvajanja meteorne vode zagotavlja ponikanje preko zelenih streh in
raščenega terena med objekti ter odprtega sistema odvajanja preko vseh teras nasel-
ja, kjer so mulde mestoma razširjene v depresije (suho zadrževanje). Viški vode s
streh in terena se za potrebe zalivanja zbirajo v dveh zalogovnikih zgrajenih v jedru
dovoznih ramp, presežki pa odtekajo v novo urejeno strugo potoka, pritoka Glinščice.
Struga sonaravno urejenega potoka s profilom in z zajezitvijo (mokri zadrževalnik)
pred iztekom v Glinščico zagotavlja ustrezno odvodnjo padavinskih voda in poplavno
varnost objektov ob Glinščici. 

Način odvodnje meteorne vode minimizira količino prispevne stopnje v naravne
vodotoke in s sistemom suhega in mokrega zadrževanja blaži znane neželene učinke
hudourniških voda na poselitev v širšem območju. S takim tretiranjem vode pomem-
bno zmanjšamo potrebe naselja po vodi iz vodovodnega sistema in ugodno vplivamo
na mikroklimo naselja.

4.3 OSKRBA S PLINOM

Ogrevanje s plinom, ki je za območje predvideno v prostorskem aktu je okoljsko prob-
lematično (izvor so neobnovljiva fosilna goriva) zato predlagamo druge oblike ogre-
vanja objektov. 

Na primer uporabo energentov za ogrevanje kot so npr. lesna biomasa oz.  toplotne

črpalke. Razlog za tak način ogrevanja so poleg bolj trajnostnih principov gradnje in
bivanja nedvomno tudi cene energentov. Sledimo praksi, ko potencialni kupci novih
gradenj skrbijo za manjšo odvisnost od trenutno ustaljenih načinov ogrevanja (plin,
elektrika).
Obstoječi vodotoki znotraj naselja in v okolici imajo premajhne stalne pretoke vode,
da bi jih lahko izkoristili za ogrevanje s toplotnimi črpalkami voda-voda, saj bi s tem
pokrili le zanemarljiv delež, vprašljiva pa bi bila tudi cena takšne investicije. 
Zaradi geodetskih danosti je v sklop A bolj smiselno vkomponirati toplotne črpalke z
geosondami. Zaradi izrazito vkopanih objektov mora velik del površin, potrebnih za
delovanje teh toplotnih črpalk, biti v vsakem primeru izkopan, kar bistveno poceni nji-
hovo vgradnjo, zaradi velikih količin stalne geotermalne energije pa lahko naselje
skoraj popolnoma ogrevamo celo leto. Ker pa vsem potrebam v praksi verjetno le ne
bo zadoščeno, smatramo da bo to bivalentna toplotna črpalka in predvidevamo se
vgradnjo kurišča za lesno biomaso, ki bo v zimskem času po potrebi dovajalo dodat-
no toploto.
Zanimivo je tudi izkoriščanje energije, ki bazira na trigeneraciji (sočasna proizvodnja
toplotne, električne in hladilne energije iz enega vira toplote, npr. goriva, sončne
energije), a je za nase specifične razmere to se nepreizkušena tehnologija.

4.4 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Za oskrbo območja z električno energijo bo treba razširiti obstoječe elektroenerget-
sko omrežje in zgraditi nove TP.

4.5 RAVNANJE Z ODPADKI

Zbirna mesta za vsak objekt so predvidena v kletni etaži vsakega objekta. Objekti v
istem nizu terasnih objektov imajo skupni ekološki otok ob rampi na zahodnem delu
niza. Smetnjake v času odvoza na prevzemno mesto pretovori hišnik območja s man-
jšim vlečnim vozilom. Prevzemno mesto za odpadke se nahaja ob izvozu iz garaže v
JZ vogalu območja. Gre za preizkušeno rešitev zbiranja odpadkov (npr. naselje
Mostec).

Objekta (sklopa B) v katerih je družbeni center območja imata prevzemno mesto za
odpadke ob uvozu v garažo.

5. UČINKOVITA IN RACIONALNA RABA VIROV ENERGIJE

5.1 ELEKTRIKA (FOTOVOLTAIKA, RAZSVETLJAVA,…)

Na obeh objektih novega centra naselja (večja objekta na ravninskem delu) je na
celotni površini strehe predvidena namestitev fotovoltaičnih panelov. Skupna površi-
na panelov je cca 1.200 m², s čimer bi se pridobilo približno 170.000 kWh/leto.

Na terasnih objektih, ki ležijo v pobočju kamnoloma fotovoltaični paneli niso predvi-
deni, ker so strehe teh objektov vidno izpostavljene višje ležečim objektom in javnim
površinam in ker bi paneli na strehah zaradi pregrevanja negativno vplivali na
mikroklimo v pobočnem delu naselja. V pobočju bo pregrevanje v vsakem primeru
določen problem, ki ga blaži ozelenitev streh in teras. Ker so terase med objekti
nasute, je možno na njih saditi večslojno vegetacijo in z bogato pokrovno, grmovno
in drevesno plastjo rastlin zagotoviti zmanjšano pregrevanje zraka in dobro osenčen-
je javnega prostora, igrišč in drugih uporabnih površin.

Javna razsvetljava se opremi z LED lučmi, ki imajo bistveno manjšo porabo energi-

je. Uporablja se usmerjeno umetno svetlobo, ki ne sega nad horizontalno ravnino.
Osvetlitev javnih površin se kontrolira s senzorji, ki zmanjšujejo intenzivnost v času,
ko v bližini ni pešcev oz. prometa.

5.2 OGREVANJE

Predlagan je sistem ogrevanja izvede toplotnimi črpalkami zemlja voda, ki izkorišča-
jo temperaturo zemlje s pomočjo vrtin (geosond) ali pa z ogrevanjem na leseno bio-
maso.
V primeru toplotnih črpalk ima vsak objekt lastno toplotno postajo s črpalko, ki ogre-
va ogrevno ter sanitarno vodo.
V primeru ogrevanja na leseno biomaso, se izvede skupna kotlovnica za celotno
naselje v zahodnem objektu družbenega centra (območje B).
Ker so objekti območja A pretežno vkopani ter se odpirajo proti zunanjosti zgolj z
južno fasado, bodo imeli razmeroma nizko porabo energije za ogrevanje.

6. KAKOVOST BIVALNEGA OKOLJA IN VAROVANJE
OKOLJA

Cilj projekta je zagotovit kompleksno bivalno kakovost, ki je povezana s fizičnimi
značilnostmi okolja in zgradb, s strukturo ponudbe stanovanj, kakovostjo posameznih
stanovanj ter s količino, kakovostjo in razporeditvijo odprtega prostora. Bivalno
kakovost povezujemo z zdravjem okolja in pogoji za psiho fizično zdravje človeka
zato želimo vzpostaviti kakovost fizičnega okolja, ki bo spodbujala tudi kakovostne
medčloveške odnose in zdrave bivanjske prakse in ki bo z lepimi, uporabnim in
vzdrževanimi površinami in objekti to zdravje tudi odražala. Lokacija (narava, promet-
na dostopnost, bližina mesta) in načrtovani program (stanovanja, družbeni center,
park) namreč ponujata zelo dobre možnosti za to, da se bo to območje nekoč odliko-
valo prav po visoki bivalni kakovosti.   

Zagotovitev kompleksne kakovosti bivanja je vodila načrtovanje od vsega začetka in
se v zasnovi  odraža kot:  

-umik motornega prometa s terena - umik nevarnosti, izvora hrupa in onesnaženja

-sanacija depresije kamnoloma z energetsko varčno in okolju prijazno gradnjo
oziroma nizek ekološki odtis naselja:   URE-učinkovita raba energije (zelene stre-
he, zelene fasade, naravno prezračevanje, odprta odvodnja, zadrževanje in delni
zajem deževnice, reciklaža in izkoriščanje odpadne vode) in OVE-obnovljivi viri
energije (toplotne črpalke z geosondami, ogrevanje na biomaso, fotovoltaični paneli) 

-zasnova družbeno sprejemljivih stanovanjskih objektov (število stanovanj na
vhod, struktura stanovanj, uravnoteženost pogojev orientacije in razgledov)

-sanacija robov gozda in vkopa ter s tem povezana zasnova ureditve odprtega
prostora med stanovanjskimi objekti (raščen teren, razsežnost skupnih površin,
gradacija javnosti, programska pestrost, kakovost ozelenitve)

-zagotavljanje pestrega družbenega programa (knjižnica, družbeni center, večna-
menska dvorana, medgeneracijsko središče, enota vrtca, park, otroška in športna
igrišča)

-dodatno zmanjševanje vplivov nove gradnje na okolje z izborom gradbenih
materialov in okoljsko odgovorno rabo prostora.



6.1 VELIKA KOLIČINA ZELENIH POVRŠIN
Za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja je najbolj pomembna velika količina
zelenih površin in sicer tako v obliki strnjenih zasaditev javnih površin kot ozelenitev
teras objektov ter ureditev intenzivno ozelenjenih streh terasnih objektov.
Rešitev zagotavlja preskrbo naselja z razsežnimi zelenimi površinami, ki so urejene
na raščenem terenu in več slojih (pokrovni, grmovni, drevesni). To pomembno prispe-
va k njihovi stabilnosti (rasti in razvoju, prenašanju suše in mraza) in predvsem k
učinkom, ki jih imajo zelene površine na mikroklimo (zniževanje temperaturnih
ekstremov), blaženje hrupa, širjenje zračnega onesnaženja in na odvajanje padavin-
skih voda. 
Intenzivne ozelenitve zagotavljajo:

-okoljske koristi: osenčenje, kontrola vetrov, izhlapevanje vode, kvaliteta zraka,
proizvajanje kisika, zmanjševanje onesnaženja, zmanjševanje koncentracije CO2,
obnavljanje podtalnice, ublažitev hrupa, živalski habitati,

-ekonomske koristi: višje vrednosti nepremičnin, manjša poraba energije za hlajen-
je in gretje objektov, zmanjševanje obremenitev na komunalne čistilne sisteme,

-socialne in psihološke koristi: estetske prednosti, vizualna zaščita, rekreacija,
večja socialna interakcija ljudi.

Stabilne zelene površine so tudi ključni porok za njihovo uporabno vrednost, tako z
vidika človeka, rastlin in živali, kot z vidika oblikovanja prostora. V povezavi z zelen-
imi strehami objektov, odprtim odvodnjavanjem padavinskih voda, suhimi zadrževal-
niki na terasah in z zbiranjem odvečne padavinske vode s streh (zalivanje), predstavl-
jajo ureditve takih zelenih površin tudi rešitev za zmanjšanje prispevne količine
padavinskih voda v odvodnike. 

Zelene strehe prispevajo k zniževanju temperatur v naselju, kar je glede na južno ori-
entacijo in slabo prevetrenost lokacije tako pomembno, da v območju kamnoloma ni
predvidena vgradnja sončnih kolektorjev na strehah. Nekoliko skuša k pobočnemu
gibanju hladnega zraka prispevati  tudi osrednji vegetacijski prodor v naselju,
in bi bil z njimi neusklajen.

6.2 PREVETRITEV OBMOČJA

Nagib in južna orientacija kamnoloma predstavljajo sicer idealne pogoje glede osvetl-
jenosti stanovanj in odpiranja pogledov iz stanovanj in javnih površin, a hkrati tvorijo
pogoje za pregrevanje območja ob sončnih dneh. Za ublažitev pregrevanja, je ver-
tikalno preko celotnega območja speljan osrednji vegetacijski prodor. Le tako inten-
zivna poteza lahko omogoča dovajanje hladnega zraka iz gozdnega zaledja v obrav-
navano območje.

6.3 ODPRTE VODNE POVRŠINE

Voda ima v območju poseben pomen tudi zaradi odločitve za odprto odvajanje
padavinskih voda in nove vodne ureditve (odcevljenje, prestavitve, zajezitev) v
parterju stanovanjskega območja vzdolž Podutiške ceste. Poteza sonaravno urejene-
ga odcevljenega potoka, ki se  območju novega parka med drugim razlije v manjšo
zajezitev, obvladuje javni parter novega naselja in ga povezuje z novim parkom. Profil
nove ureditve omogočajo učinkovito zadrževanje visokih padavinskih in hudournišk-
ih voda ter pozitivno vpliva na vodno bilanco območja.


