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6.1. Območja naselij
Pri usmerjanju razvoja naselij je potrebno doseči predvsem kvaliteten premik v procesu urbanizacije.
Skladen in načrten razvoj naselij, njihovo urejanje in
graditev bomo zagotavljali predvsem s:
– smotrno uporabo obstoječih stavbnih zemljišč,
– prenavljanjem in izboljšanjem obstoječega stavbnega fonda,
– dolgoročnimi programi za pridobivanje in urejanje
stavbnih zemljišč,
– usklajenim razvojem terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
– urbanistično oblikovalskim urejanjem, ohranitvijo in
izboljšanjem značilnega oblikovanega izraza posameznih naselij,
– učinkovitimi telekomunikacijskimi zvezami.
Na podlagi teh operativnih usmeritev bodo pri razvoju
naselij prioritetne naslednje naloge:
– v pomembnejših naseljih (občinsko središče, pomembnejše lokalno središče) bomo pri planiranju in načrtovanju stanovanjske graditve snovali takšne oblike, ki bodo
racionalnejše in oblikovalsko primernejše od današnje razpršene individualne gradnje, vendar bodo vključevale tiste
vrednote, ki jih prebivalci iščejo v bivalnem okolju,
– pri opredeljevanju površin za razvoj bomo gradnjo
prvenstveno usmerjali na slabša kmetijska in slabša gozdna
zemljišča, poleg tega pa upoštevali možnosti priključitve na
prometno in komunalno infrastrukturo,
– pravočasno opremljanje stavbnih zemljišč bomo zagotovili s koncentracijo v posameznih zaključenih območjih,
– v prvem obdobju bomo pri razvoju naselij usmerjali
gradnjo k zapolnjevanju obstoječih stanovanjskih predelov
ter pospeševali prenovo in oživitev že pozidanih območij,
– v lokalnih središčih ter drugih naseljih bomo gradbeni razvoj praviloma prilagajali obstoječim mejam naselij, pri
načrtovanju pa dajali večji poudarek celoviti in parcialni prenovi celotnih ali delov naselij s poudarkom na usmerjanju
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posameznih funkcij naselij v primerno opremljena in urejena
območja naselij, sanacijskim programom, omogočali celovito zasnovo nadomestne gradnje, zagotovili osnovno prometno in komunalno opremljenost.
Operativne usmeritve za razvoj dejavnosti za omrežje
naselij so:
– večje industrijske komplekse bomo razvijali pretežno
na obstoječih lokacijah z boljšim koriščenjem prostora in
fleksibilnimi zasnovami. Manjše obrate pa bomo odpirali v
lokalnih centrih, da zagotovimo prebivalstvu možnost zaposlitve blizu doma, ob upoštevanju omejitev pri izboru bodočih proizvodnih dejavnosti,
– površine za dejavnosti terciarnega in kvartarnega sektorja bomo zagotavljali predvsem z boljšo ureditvijo sedanjih
centrov naselij,
– osnovna usmeritev razvoja v ruralnem prostoru mora
upoštevati razvoj kmetijstva in gozdarstva kot osnovne funkcije prostora. Samo na osnovi razvitega kmetijstva in gozdarstva bo mogoče razvijati tudi dopolnilne dejavnosti, kot
so turizem, drobno gospodarstvo itd.
6.2. Območja sekundarnih bivališč
Problematiko sekundarnih bivališč bomo reševali skladno z razvojem poselitve in turizma z upoštevanjem naslednjih usmeritev:
– sekundarna bivališča bomo obravnavali kot posebno
stanovanjsko gradnjo.
Površine, opredeljene za sekundarna bivališča, so:
Zap. št.

Naziv

1.
2.
3.
4.
5.

Lisce
Mrzlo Polje
Mrzla Planina
Zavratec
Telčice

Površina v ha

0,5
0,8
0,5
0,5
0,8

– zidanice vse več preraščajo iz gospodarskih objektov v objekte sekundarnih bivališč, zato je potrebno ta pro-

