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Uvod 

• SPRS 2004: »… poselitev – umeščanje dejavnosti, 
stanovanj in infrastrukture v omrežju naselij – 
prednostno usmerja v urbana središča, ki so v 
omrežju naselij opredeljena kot središča ali pa 
imajo zaradi svojih značilnosti in potreb zaledja 
možnost razvoja v pomembnejša središča 
nacionalnega ali regionalnega pomena. V teh 
naseljih se skrbi za zadostno ponudbo stanovanj, 
delovnih mest in raznovrstnih dejavnosti ter za 
ustrezno infrastrukturno opremo ...«. 



Spremembe po sprejetju SPRS 

• gradnja avtocest,  
• stanovanj,  
• poslovnih con,  
• suburbanizacija,  
• demografske spremembe,  
• digitalizacija 
• gospodarska kriza 

 
= potreba po ponovnem preverjanju centralnih 
naselij in njihove opremljenosti 



Analiza centralnih naselij 2016 

• Policentrično omrežje središč in dostopnost 
prebivalstva do storitev splošnega in 
splošnega gospodarskega pomena (Nared in 
sodelavci 2016) 

– Analiza stičnih naselij 

– Analiza somestij 

– Analiza vloge lokalne samouprave 



Merila 

stopnja centralnosti število prebivalcev  pričakovane funkcije 

1. nacionalno središče mednarodnega 

pomena 

100.001 in več - sedež javne univerze 

- univerzitetni klinični 

center 

- višje sodišče 

2. središče nacionalnega pomena od 20.001 do 100.000 - sedež visoke šole, 

fakultete ali akademije 

- večja splošna bolnišnica 

3. središče regionalnega pomena od 10.001 do 20.000 - okrožno sodišče 

- sedež višje šole 

- bolnišnica 

- sedež srednje šole 

4. središče medobčinskega pomena od 3001 do 10.000 - zdravstveni dom 

- upravna enota 

- okrajno sodišče 

5. središče lokalnega pomena od 1501 do 3000 - popolna osnovna šola 

- zdravstvena postaja 

- sedež občine 

6. središče vicinalnega pomena od 501 do 1500 - podružnica osnovne šole 
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Rezultati študije o centralnih naseljih 



Rezultati študije o centralnih naseljih 



Cilj prispevka 

 

 

• Primerjati stanje na področju centralnih naselij 
s predvidenim razvojem, kot ga predvideva 
SPRS. 

• Primerjati rabo „središč“ v 75 OPNjih 



SPRS 



Ključne ugotovitve SPRS – centralna 
naselja 

• Podopremljena (odstopanje za več kot 1): 
Postojna, Koper, Nova Gorica, Murska 
Sobota//Ormož, Lendava, Gornja Radgona, 
Ravne na Koroškem-Dravograd, Šmarje pri 
Jelšah-Rogaška Slatina 

 

• Ustrezno (odstopanje za manj kot 0,25): 
Ljubljana, Celje, Novo mesto, Jesenice, Slovenj 
Gradec 



SPRS - OPN 

• Arbitrarnost določanja 

• Velika konceptualna in teminološka zmeda 

• V želji po širitvi so občine središča določala 
nekritično 



Priporočila 

• Morfološko in funkcijsko povezovanje stičnih naselij, 
somestij ter središč s funkcijskimi zaledji. 

• Dosledno poimenovanje centralnih naselij v OPNjih 
skladno s predlogom SPRS, poskrbeti tudi za primerno 
raven oskrbe. 

• V naseljih s pod 500 prebivalci zadržan razvoj centralnih 
dejavnosti. 

• Sodelovanje med občinami tudi pri vzpostavljanju 
omrežja centralnih naselij. 

• Pri centralnih naseljih višjih ravni potreben dialog med 
občinami in državo. 

• Sistem centralnih naselij naj bo smiselno uporabljen tudi 
v RRPjih. 
 
 
 



Hvala za pozornost! 


