63322

JAVNI NATEČAJ PARTNERSTVO CELOVŠKA

JAVNI NATEČAJ PARTNERSTVO CELOVŠKA

VSEBINA
1

PREDSTAVITEV CELOVITE URBANISTIČNE IDEJE

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Razvojna izhodišča
Demografske spremembe
Podnebne spremembe
Trajnostna mesta
Zasnova
Zelena četrt
Urbana prenova
Nova mobilnost
Strategije
Preobrazba Celovške ceste
Zgostitev ulične mreže
Povezanost s sosednjimi območji

2

OPIS POVEZAVE Z MESTOM, Z MESTNO ČETRTJO DRAVLJE

2.1
2.2
2.3

Vpetost v mestno četrt
Vpetost na ravni mesta
Vpetost na ravni funkcionalne regije

3

OPIS PROGRAMSKE ZASNOVE

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Programska jedra
Preplet dejavnosti
Stanovanjski program
Poslovni program
Trgovski program
Produkcijske dejavnosti
Družbene dejavnosti

4

OPIS ZASNOVE GRAJENE STRUKTURE

4.1
4.2

Prenova grajene strukture
Merila in usmeritve za zasnovo grajene strukture

5

OPIS ZASNOVE JAVNEGA ODPRTEGA PROSTORA IN ZELENIH POVRŠIN

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Ulična mreža kot nosilec javnega prostora
Trgi in parki
Javni prostori v zasebni lasti
Odnos pritličij stavb do javnega prostora
Zeleni sistem

6

OPIS ZASNOVE PROMETNE UREDITVE IN MOBILNOSTI

6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

Cilji in ukrepi prometne politike
Razvoj območja v navezavi na javni potniški promet
Zasnova prometnih omrežij in mobilnosti
Omrežje cest in ulic
Zasnova javnega potniškega prometa
Mirujoči promet
Postajališča mestnega kolesa

7

OPIS ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI BIVALNEGA OKOLJA, IZKORIŠČANJA
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBMOČJA

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3

Komunalna infrastruktura
Energetska infrastruktura
Toplotne izgube stavb
Lokalna proizvodnja energije
Obstoječi energetski vodi
Ravnanje z odpadki

10
10
10
10
10
10

8

OPIS ETAPNOSTI IZVAJANJA

11

9

PRILOGE

9.1
9.2

Priloga 1 - Tabela površin
Priloga 2 - Površine stavbnih otokov

2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

5
5
5

5
5
5
5
5
6
6

6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
9
9
9

12
13

1

JAVNI NATEČAJ PARTNERSTVO CELOVŠKA

1

Predstavitev celovite urbanistične ideje

1.1

Razvojna izhodišča

Razvoj mest v Evropi bosta v prihodnjih nekaj desetletjih najbolj
zaznamovala dva močna in predvidljiva trenda: demografske in podneb-

Grajenje identitete - Ekonomski vidik - trajnostni razvoj - bivanjsko ugodje

ne spremembe. Uspešnost mest na globalnem zemljevidu bo odvisna

nega lokalnega gospodarstva poudarja tudi družbeno vključenost in

predvsem od tega, kako se bodo uspela odzvati na ta dva trenda in jih

okoljske vidike razvoja.

pretvoriti v kratkoročne in dolgoročne razvojne učinke.

Za trajnostno mesto obstajajo trije osnovni predpogoji.

1.1.1

Demografske spremembe

Zaradi upada rodnosti in podaljševanja življenjske dobre prebivalstva se
pomembno spreminja demografska stuktura prebivalstva v razvitem
svetu. Razmerje med delovno aktivnim in neaktivnim prebivalstvom se
spreminja v škodo aktivnega. Izziva, ki izhajata iz staranja prebivalstva,
sta tako dva, prvi kako uravnotežiti razmerje med aktivnim in neaktivnim
delom prebivalstvater kako prostorske uredtive prilagoditi novi dolgoživosti prebivalstva.
Države in mesta se na pomanjkanje delovno aktivnega prebivalstva odzivajo demografsko politiko, ki podpirapriseljevanje in skrbi za njihovo
integracijo v družbo. V prihodnosti bo zaradi tega med mesti potekalo
intenzivno tekmovanje za priseljence. Manj uspešna mesta bo v tej
tekmi zaznamovalo upadanje prebivalstva, bolj uspešna pa povečanje
števila tujcev.
1.1.2

Podnebne spremembe

- trajnostne stavbe,
- trajnostna mobilnost in infrastruktura,
- trajnostno urejanje in načrtovanje prostora.
Na področju trajnostnih, zelenih stavb je treba kontrolirati snovne in
energetske tokove, ki nastanejo zaradi stavbe, tako med gradnjo, kot
med uporabo in razgradnjo. Prenova obstoječega stavbnega fonda ima
tako zaradi porabe energije in materiala, kot zaradi izpustov prednost
pred novogradnjo. Pri prenovi in še posebej pri novogradnji je pomembna uporaba razgradljivih ali reciklabilnih materialov, ki se lahko vračajo
v tehnološki ciklus. Pomemben vidik pri stavbah je še njihova poraba in
proizvodnja energije v celotni življenjski dobi. Zadnji pomemben vidik
trajnostnih stavb je njihova poraba vode, v naših klimatskih razmerah pa
predvsem zadrževanje, uporaba in lokalna obravnava meteornih vod.
Na področju trajnostne mobilnosti in infrastrukture je najpomembnejši
vidik zmanjševanje potrebe po potovanjih in hkrati omogočanje
pešačenja, kolesarjenja in uporabe učinkovitega javnega prometa.

Podnebne spremembe so realnost, ki jo v obliki ekstremnih vremenskih

Osebni avto je namreč daleč najmanj energetsko učinkovito prevozno

pojavov, intenzivnih nalivov, visokih temepratur in dolgih sušnih obdo-

sredstvo, sploh ob upoštevanju nizke povprečne zasedenosti (1,2 osebe

bij že zaznavamo tudi v Sloveniji. Glede na različne projekcije bosta

na avto). Energija porabljena v prometu je po količini primerljiva z

območji Alp in Mediterana med bolj prizadetimi območji zaradi

energijo porabljeno v stavbah, izpusti pa so, vsaj trenutno večji.

podnebnih sprememb. V Ljubljani pričakujemo predvsem dvig temper-

Na področju trajnostnega urejanja prostora je pomembna izgradnja

atur in manj pogoste a zato bolj intenzivne padavine.

skupnosti, vključevanje lokalnega prebivalstva, integrirana obravnava

Odziv na podnebne spremembe sta dve vrsti ukrepov, prvi so naravnani

stavbnega tkiva, zelenega sistema, funkcionalnega javnega prostora in

na blaženje sprememb z zniževanjem izpustov toplogrednih plinov,

ostale infrastrukture. Težiti je treba k zmanjševanju porabe prostora,

drugi na prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Sodobna

časa, energije in emisij. Trajnostno urejanje prostora mora omogočati

mesta morajo zato zmanjšati svoj ogljični odtis in poskrbeti za ustrezno

zdrav življenjski slog, spodbujati trajnostno mobilnost s pešačenjem in

zadrževanje padavinskih vod in blaženje visokih temperatur. To pomeni

kolesarjenjem, uravnavati mikroklimo in upravljanje z vodo ter graditi

velike spremembe v prometu, gradnji in prenovi stavb ter pri urejanju

socialno povezanost vseh slojev prebivalstva.

zelenih površin.
Gospodarska kriza je v večini mest potrebe strukturnih spremembah v še
poudarila. Za Ljubljano so prišle do izrazašibkosti nepremičninskega trg
in ranljivost velikih gradbenih podjetij, ki so nastopala tudi v vlogah

Temelj trajnostnih mest so zmerno zgoščene funkcionalno zaključenen enote

razvojnikov in investitorjev.
Uresničevanje načela trajnostnih mest temelji na urejanju funkcionalno
1.1.3
ZGORAJ: Kopenhagen - primer mesta, ki je omogočilo spremembo potovalnih navad
DESNO: Prebivalstvena piramida, Slovenija 1971-2011. Vir: Statistični urad RS

Trajnostna mesta

zaključenih območij, kot so soseske ali mestne četrti

Na podlagi teh spoznanj se zadnji dve desetletji v urbanih politikah

Območje Partnerstva Celovška ima v povezavi s sosednjimi območji vse

pospešeno uresničuje koncept trajnostnih mest, ki ob krepitvi trajnost-

pogoje, da se preobrazi v vzorčno zeleno četrt, prvo v Ljubljani.
2

JAVNI NATEČAJ PARTNERSTVO CELOVŠKA

1.2

Zasnova

1.2.1

Zelena četrt

Osnovno vodilo zasnove je temeljito spremeniti značaj območja in s
tem povečati njegovo bivalno privlačnost in vrednost. Iz neizrazitega,
suburbaniziranega območja, ki ga obvladujejo avtomobili, se območje
z novimi gradnjami in prenovo spremeni v eno prvih zelenih četrti v
mestu. Čert postane prepoznaven del mesta, dvigne se vrednost
nepremičnin in poveča privlačnost za nove investicije. Zeleno četrt
zaznamujejo: energetska varčnost, mešana raba, hodljivost in generacijska pestrost, ki ji zagotavljajo stabilno ekonomsko in bivalno vrednost.
1.2.2

Urbana prenova

Območje Partnerstva Celovška je potrebno obravnavati kot območje
urbane prenove. Za celovito preobrazbo potrebuje sklop načrtovalskih,
gradbenih, ekonomskih, finančnih in socialnih ukrepov. Urbana prenova
je proces, ki ga je potrebno spodbujati in usmerjati, in v katerem
sodelujejo vsi deležniki v območju. Od vsega začetka je potrebno v
proces vplesti lastnike nepremičnin, lokalne prebivalce in druge
uporabnike prostora ter tudi nove investitorje.

Urbana prenova je proces, ki mora vključevati vse zainteresirane skupine

Grajena struktura v območju se bo zaradi omejenosti trga nepremičnin
in razdrobljenosti lastništva preobrazila počasi. Za proces urbane prenove je to lahko celo koristno, saj omogoča postopno okrepitev
socialnega kapitala v območju. Načrtovani projekti lahko služijo kot
sprožilec preobrazbe, za končni uspeh pa je pomembno vsako dejanje,
vsak posameznik prispeva z delitvijo skupnih ciljev, odgovornosti, prostora in ureditev.
1.2.3

Nova mobilnost

Spremembe potovalnih navad so ključne za spremembo značaja
območja v zeleno četrt. Prebivalci tega območja imajo vse možnosti, da
na delo in po dnevnih opravkih, namesto z avtom odpravijo peš, s kolesom ali z javnim prevozom.
Zaradi bližine Celovške ceste, ki bo v prihodnosti nosilka zmogljivega
javnega potniškega prometa, ter postajališča gorenjske železnice je
dostopnost območja utemeljeno načrtovati na javnem potniškem
prometu. Znotraj območja pa je zaradi razmeroma kraktih razdalj v
prečni smeri, možno razviti dobre pogoje za opravljanje dnevnih
opravkov peš ali s kolesom., še posebej v povezavi z razvojem
privlačnega in povezanega javnega prostora.
ZGORAJ: Kolaž gradnikov trajnostega mesta
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1.3

Strategije

1.3.1 Preobrazba Celovške ceste
Partnerstvo Celovška se bo res uspešno preobrazilo, ko se
bo spremenil značaj Celovške ceste. Ta mora svoj tranzitni
značaj zamenjati z uličnim zato je ob njej treba zgostiti
ponudbo dejavnosti, ki aktivno nagovarjajo uporabnike in se
obračajo na ulico. Celovška je osrednja prostorska in
programska os širšega območja in ključna vez nove zelene
četrti z mestom.

Preobrazba Celovške ceste

1.3.2 Zgostitev ulične mreže

Zgostitev ulične mreže

Za povečanje bivalne privlačnosti je treba nujno povečati
privlačnost prostora za pešačenje in kolesarjenje, kar zagotovimo z urejanjem javnega prostora, pestrostjo in povečano
prehodnostjo območja, ki jo dosežemo z zgostitvijo mreže
ulic in poti. Ulična mreža je nosilka javnega prostora in življenja, dopolnjuje jo mreža trgov in parkov, obkroženih s programsko in tipološko pestro zazidavo.

1.3.3 Povezanost s sosednjimi območji
Trajnostno četrt je mogoče vzpostaviti le v povezavi s
sosednjimi območji Dravelj in Stegen, ki nudita zaledje prebivalcev na eni strani in kreativnih dejavnosti na drugi. Za
uspeh so zato ključne povezave območja preko Celovške in
gorenjske železnice.

Povezanost s sosednjimi območji
4
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2. Opis povezave z mestom, z mestno četrtjo
Dravlje

3. Opis programske zasnove
Celotno območje prenove se preobrazi v dobro povezano območje

LEVO: Shema mobilnosti in povezanosti
P

2.1

Vpetost v mestno četrt

Vpetost območja prenove v širši prostor je pomembna zlasti na ravni

P

mešane rabe, z mešanjem programov v pritličjih in po višini stavb,
predvsem v okviru programskih jeder.

mestne četrti. Za uspeh zelene četrti je ključna povezanost z gosto
P

B
P

P

naseljenim, pretežno stanovanjskim območjem Dravelj na eni strani in

3.1

z območjem številnih delovnih mest v kreativni industriji v Stegnah na

Kljub kontinuiranemu mestnemu območju se okoli postajališč

Programska jedra

drugi strani.

zmogljivega JPP, ki zaradi dobre dostopnosti omogočajo zgostitve,

Prebivalci Dravelj so potencialni uporabniki prostora in potrošniki

oblikujejo manjša programska jedra. Ta so zlasti ob postajah tramvaja

lokalnih lokalnih storitev. Podobno velja za zaposlene v Stegnah. Stegne

oz. hitre avtobusne linije ob Celovški cesti (postaje Kompas, Dravlje,

pa predstavljajo tudi pomemben potencial za spremembo značaja

Trata), nekoliko manj izrazit pa okoli postajališča gorenjske železniške

območja, ker so eno glavnih središč kreativnih industrij v Ljubljani in

proge.

regiji. Te, se po svetu pogosto izkorišča kot orodje urbane regeneracije.

Postajališča javnega potniškega prometa povrzročajo zgostitve

Osrednjo os in programsko težišče tako povezane mestne četrti z okoli

uporabnikov, ki omogočajo razvoj dejavnosti (angl. Transit Oriented

15.000 prebivalci predstavlja Celovška cesta, sekundarne osi potekajo

Development).

P
B

P

P

P

vzporedno ob Gorenjski železnici in po Vodnikovi cesti. Za povezavo

P

P

P

B

P

območja prenove z območji Dravelj in Stegen so ključne ulice v prečni

3.2

smeri, ki kadar je le mogoče potekajo preko Celovške ceste in železnice

V celotnem območju se omogoči pester preplet rabe prostora in

in omogočajo predvsem peš in kolesarske povezave in s tem dobro

dejavnosti, vključno z možnostmi spreminjanja med sabo komplemen-

hodljivost celotne četrti. Rešitev predlaga tudi možnost izgradnje niza

tarnih dejavnosti. Glavne dejavnosti, ki se v različnih medsebojnih

paviljonskih objektov ob zahodnem robu Celovške, kar bi dodatno

razmerjih pojavljajo povsod v območju so stanovanjski, poslovni in

okrepilo njen značaj.

trgovski program, pri čemer poslovni program vključuje tudi delež t.i.

Za povezavo znotraj mestne četrti z JPP je pomembna uvedba avto-

“mehkih industrij” in kreativne industrije.

P

P

busne linije, ki poveže železniško postajališče Stegne ter vsaj eno od
P

glavnih postaj tramvaja oz. hitre avtobusne linije na Celovški cesti z
območji Stegen, Partnerstva Celovška in Dravljami.
P

P

P

2.2
P

P

P

B
P

P

P

P

B

Vpetost na ravni mesta

300 m

Na ravni mesta je območje prenove del šišenskega razvojnega kraka, ki

200 m

poteka ob Celovški cesti in v povezavi s sosednjima območjema Dravelj

100 m
50 m
Oddaljenost od postaje

in Stegen tvori eno od glavnih četrtnih središč ob njem. Za povezavo z

Podvoz in podhod
Parkiranje na terenu
Podzemna garaža
BicikeLJ terminali
Postajališþe primestnega avtobusa
Avtobusna linija in postajališþe
Tramvaj in postajališþe
Železnica in postaja
Kolesarske steze
Ulice z omejenim prometom
Terciarne ulice
Sekundarne ulice
Celovška
Ljubljanska obvoznica

zmogljive osi JPP ter glavnih kolesarskih povezav, pomembni pa sta

drugimi mestnimi predeli je ključna Celovška cesta, kot nosilka
tudi Cesta Ljubljanske brigade in Vodnikova cesta, po katerih potekajo
sekundarne linije JPP ter kolesarske povezave.

2.3

Vpetost na ravni funkcionalne regije

Za dnevne delovne in šolske migracije v okviru funkcionalne regije je
ključno železniško postajališče na gorenjski železniški progi, pomembna pa je tudi zmogljiva os JPP po Celovški cesti, ki bo omogočala
navezavo na središče P+R v Stanežičah.

3.2.1

Preplet dejavnosti

Stanovanjski program

Stanovanjski program je predviden v celotnem območju, zlasti v programskih jedrih pa se po prerezu stavb prepleta z drugimi programi. V
notranjosti območja prenove, ki je bolj mirno in oddaljeno do Celovške,
so mogoči tudi pretežno stanovanjski stavbni otoki.
3.2.2

Poslovni program

Tudi poslovni program je omogočen v celotnem območju, zgostitve pa
so predvidene zlasti v okviru programskih jeder. Večji delež poslovnega
programa je tako zamišljen ob Celovški cesti in ob avtocestnem obroču,
kjer so zaradi bližine obremenjenih prometnic pogoji za bivanje slabši.
3.2.3

Trgovski program

Trgovski program je zgoščen predvsem ob Celovški cesti, še posebej v
okviru programskih jeder, in se širi proti osrednjemu delu območja ob
prečnih ulicah. Na ta način se še sprejemljivo vpenja v zasnovo
dejavnosti tudi obstoječe veliko nakupovalno središče, ki se v prihodnje
lahko preobrazi v bolj urbani tip trgovskega središča in obogati z drugimi dejavnostmi.
5
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8.1

3.2.4

12.540 m2
0,00
0 m2
1,00
12.540 m2
mešana raba

OZN

A CE

ST

A

8.2

ustrezajo pogojem glede negativnih vplivov na okolico.

10.360 m2
0,63
6.591 m2
1,00
10.360 m2
mešana raba

ULICA

7.1

3.200 m2
0,00
0 m2
3,00
9.600 m2
mešana raba

cenejših do dražjih.

4.2

Merila in usmeritve za zasnovo grajene strukture

Rešitev se odreka pretirano podrobnemu vnaprejšnjemu načrtovanju

ULICA

3.2.5

STEGNE

ULICA
ULICA

CELOVŠKA CESTA

ULICA LJUBLJA

7.2
7.3

9.880 m2
1,17
11.564 m2
3,00
29.640 m2
mešana raba

Zato je pomemben razpon cen nepremičnin in najemnin v območju od

razvijajo tudi produkcijske dejavnosti, t.i. “mehke industrije”, če

ULICA JOŽETA JAME

OBV

Produkcijske dejavnosti

V delih območja, ki so bližje gorenjski železnici, se še naprej lahko

NSKE BRIGAD

18.760 m2
0,70
13,173 m2
1,00
10.360 m2
mešana raba

Družbene dejavnosti

potrebna zaradi postopnosti preobrazbe območja, in zaradi dopuščanja

enoti vrtca, prva v južnem delu območja, na območju Avtotehne, druga

odprtih možnosti v podrobnejših fazah načrtovanja. Namesto stavb

pa na severnem delu območja, med Devovo ulico in Cesto v Kleče, na

rešitev v večji meri določa zasnovo javnega prostora, ki v prenovljenem

zemljišču Mestne občine Ljubljana. Možnih je tudi še več dodatnih

območju prevzema pomembno vlogo povezovanja nastajajoče lokalne

lokacij, vendar kot dislocirane enote, ne na lastnem zemljišču. Nova

skupnosti in razvoja identitete območja. Kot tak je kakovosten javni

lokacija za osnovno šolo je predvidena na lokaciji sedanjega Porsche

prostor v tako v splošnem javnem interesu in interesu lokalnih prebival-

Slovenija, v sredini območja, ob Bravničarjevi ulici. Lokacije za

cev in mesta zato ga mora zagotoviti kot ključno načrtovano konstanto

družbene programe za različne starostne skupine zaenkrat niso konkret-

prostorski načrt, ki vodi proces prenove.

neje opredeljene, vednar pa zasnova s poudarkom na hodljivosti, opre-

Izmed oblikovnih in funkcionalnih meril za zasnovo grajene strukture

mo in ureditvami javnega prosotra ter odstranjevanjem vseh

natečajna rešitev vendarle opredeli nekaj osnovnih omejitvenih

nepotrebnih ograj v celotnem območju spodbuja bivanje na prostem in

dejavnikov:

E

STEGNE

grajene strukture v območju in tako mogoča prilagodljivost, ki je nujno

Izmed družbenih dejavnosti sta v območje umeščeni dve samostojni

ULICA
ULICA

7.4

STEGNE

5.540 m2
0,70
3.910 m2
1,00
5.540 m2
mešana raba

KUHLJEVA ULICA

ULICA

CESTA

7.5

8.100 m2
0,36
2.993 m2
2,00
16.200 m2
mešana raba

V KLEýE

CESTA V KLEýE
CESTA V KLEýE
STEGNE

6.3

6.2

STEGNE

8.390 m2
1,3
11,092 m2
1,5
12.585 m2
mešana raba

E

7.340 m2
0,69
5.086 m2
2,00
14.680 m2
mešana raba

NSKE BRIGAD

ULICA

8.410 m2
0,37
3.155 m2
2,00
16.820 m2
mešana raba

ULICA LJUBLJA

6.1

KUHLJEVA ULICA

CELOVŠKA CESTA

ULICA

ULICA

6.6

6.5

6.4

9.410 m2
0,38
3.617 m2
2,00
18.820 m2
mešana raba

5.870 m2
0,27
1.589 m2
2,00
11.740 m2
mešana raba

2.380 m2
7
16.668 m2
3,00
7.140 m2
mešana raba

STEGNE
STEGNE

ULICA

medgeneracijsko druženje.
DEVOVA ULICA
DEVOVA ULICA

DEVOVA ULICA

-Enote urejanja: večinoma jih določajo obstoječe in nove ceste in ulice;

4.1

5.1

4.2

6.290 m2
0,89
5.658 m2
2,00
15.580 m2
mešana raba

9.913 m2
0,30
2.963 m2
2,00
19.826 m2
mešana raba

ULICA

6530 m2
0,57
3.741 m2
3,00
13.060 m2
mešana raba

4. Opis zasnove grajene strukture

VRBSKA ULICA

VRBSKA ULICA

NSKE BRIGAD

10.390 m2
0,76
7.985 m2
2,00
20.780 m2
mešana raba

4.1

11.910 m2
1,16
13.929 m2
2,00
23.820 m2
mešana raba

ULICA

ORENýANOVA

5.2

4.4
ULICA

CELOVŠKA CESTA

6.280 m2
0,27
1.747 m2
3,00
18.840 m2
mešana raba

E

4.3

STEGNE

ULICA

BRAVNIýARJEVA ULICA

Prenova grajene strukture

6.150 m2
0,68
4.184 m2
1,00
6150 m2
mešana raba

6.170m2
1,12
7.883 m2
1,00
6.170 m2
mešana raba

ULICA

STEGNE

A ULICA

ULICA LJUBLJA

KUMERDEJEVA ULICA

E

17.860 m2
0,08
1.431 m2
1,00
17.860 m2
mešana raba

ULICA

ULICA

CELOVŠKA CESTA

2.2

11.004 m2
0,80
8.825 m2
1,5
2.300 m2
mešana raba

5.160 m2
0,36
1.838 m2
2,00
10.420 m2
mešana raba

NSKE BRIGAD

2.1
3.4

KUHLJEVA ULICA

KUMERDEJEV

3.3

3.2

9.720 m2
0,26
2.540 m2
3,00
29.160 m2
mešana raba

meje in gradbene linije, slednja predvsem ob Celovški cesti;

nepremičnin in razdrobljenosti lastništva preobrazila razmeroma počasi.

-Odnos do javnega prostora: opredeljen je tip fasad glede na javni pros-

Ves čas bo vključevala tako prenovo obstoječe grajene strukture kot

tor, na katerega mejijo; ta odnos je ključen za uspešnost preobrazbe

novogradnje. Prenova omogoča večjo energetsko učinkovitost,

območja

postopnost pa omogoča ekonomsko vitalnost območja in stabilnost

-Nekatere višinske gabarite: vzdolž Celovške ceste je višinski gabarit na

njegovega socialnega kapitala.

gradbeni liniji omejen na P+M+4 zaradi zagotavljanja kakovosti bivanja

Z vidika trajnostnega mesta ima prenova obstoječih stavb več prednos-

v stavbah, ki je boljša v večji oddaljenosti od prometnice, ter zaradi zago-

ti pred novogradnjami. Ker se za rušenje, pridobivanje materialov za

tavljanja kakovosti javnega prostora ob cesti.

gradnjo in gradnjo porabi zelo veliko energije, ki se tudi ob bistveno
boljši energetski učinkovitosti novogradenj med obratovanjem stavb le

Natečajna rešitev namenoma ne določa podrobneje tipologije zazidave,

počasi povrne, velja prenova v celotnem življenjskem ciklu stavb za

višinskih gabaritov ali faktorjev zazidanosti, ki so sicer prav tako pogos-

energetsko učinkovitejšo. Prenova tudi zmanjšuje snovne tokove v in iz

ta merila za zasnovo grajene strukture. Prav tako ne določa niti bolj

območja in s tem potrebe po transportu in ravnanju z gradbenimi

SRVHEQDREUDYQDYDYRJDOD±XPLNRGJUDGEHQHOLQLMH]D
doseganje prehodnosti in odprtosti prostora

podrobnih meril, npr. velikosti in oblikovanja objektov ali velikosti in

odpadki. Poleg tega se lahko pri prenovi stavb bolje ohrani obstoječi

oblike gradbenih parcel.

REPRþMHRGSUWHJDSURVWRUD

socialni kapital območja, ker prenova zmanjša potrebe po trajnih pre-

drevored z zeleno površino
drevored
vodni element

Prinaša pa rešitev primer možnega razvoja grajene strukture v naslednjih

selitvah prebivalcev in podjetij. Različna starost stavb, ki jo povzroči

dveh desetletjih, pri čemer je predstavljeni primer zgolj ilustracija ene

taka postopna preobrazba, je tudi eden od pogojev za vitalnost lokalne-

izmed možnosti razvoja območja, na kateri so v čim večji meri prikazane

lokacija vrtca

ga gospodarstva, ki za uspešno delovanje potrebuje tako storitve z

SRVWDMDOLãþHDYWREXVQHOLQLMH
SRVWDMDOLãþHWUDPYDMDLQåHOH]QLFH
prehodi in podhodi

usmeritve, ki jih podaja natečajna rešitev.

visoko kot tudi tiste z nižjo dodano vrednostjo, potrebne za razvoj prvih.

faktor izrabe: 1,00
STEGNE

faktor izrabe: 1,50

ULICA
ULICA

ULICA

10.580 m2
0,16
1.700m2
1,00
10.580 m2
mešana raba

ULICA

ULICA

ULICA

1.6
4.010 m2
0,00
0 m2
1,50
6.020 m2
mešana raba

ULICA

1.10
1.9
5.390 m2
0,22
1.170 m2
2,00
10.780 m2
mešana raba

15.940 m2
0,58
9.300 m2
1,00
15.940 m2
mešana raba

ULICA

1.8

ULICA

KUHLJEVA

1.7

ULICA

STEGNE

E

3.950m2
0,00
0 m2
2,00
7.900 m2
mešana raba

NSKE BRIGAD

ULICA

1.5
2.750 m2
0,00
0 m2
3,00
8.250 m2
mešana raba

3.620 m2
1,556
5.640 m2
3,00
10.860 m2
mešana raba

JUDGEHQDPHMD]DYVHHWDåH
SUHSRYHGRJUDMHYDQMDGRYROMHQRYLVRNRSULWOLþMH

ULICA LJUBLJA

CELOVŠKA CESTA

ULICA

1.4

faktor izrabe: 3,00

ULICA

1.3
11.660 m2
0,14
1.580 m2
2,00
11.790 m2
mešana raba

3.930 m2
0,47
1.840 m2
3,00
11.790 m2
mešana raba

faktor izrabe: 2,00

KUHLJEVA

1.2

1.1

-Regulacijske črte: opredeljene so izbrane regulacijske linije, gradbene

Grajena struktura v območju prenove se bo zaradi omejenosti trga

BRAVNIýARJEVA ULICA

3.1

dostopnostjo do JPP glede na njegovo zmogljivost in oddaljenost
postajališč;

KUHLJEVA ULICA

ULICA LJUBLJA

VRBSKA ULICA

-Faktor izrabe zemljišča: opredeljuje gostoto dejavnosti in je pogojen z

STEGNE

5.070 m2
0,46
2.330 m2
1,50
7.610 m2
mešana raba

lokacija osnovne šole

STE
SERVIS

NA CESTA

SITUACIJA
A - PRED
PREDLOG PLANSKIH OPREDELITEV
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5. Opis zasnove javnega odprtega prostora in
zelenih površin

prostora bolj kot tipologija stavb ključne dejavnosti, ki jih omogočajo in
ponujajo ureditve in stavbe ob njih. Za proces prenove in oživljanje
območja je zato ključen odnos stavb do javnega prostora. Za kakovost

Ljudje si želijo živeti v območjih s privlačnim javnim prostorom, v
hodljivih soseskah in zelenem okolju, zato je vrednost nepremičnin v
zelenih četrtih znatno višja. Privlačnost javnega prostora je pogojena po
eni strani z ureditvijo, ki je prijazna predvsem do pešcev in kolesarjev,
po drugi strani pa z živahnostjo javnega prostora.

5.1

Ulična mreža kot nosilec javnega prostora

Zasnova natečajne rešitve temelji na omrežju privlačnih javnih prostorov. Omrežje sloni na bivalnih ulicah, ki omogočajo varno in prijetno
bivanje na prostem, hojo in preprosto prečkanje meja območja proti
Dravljam in Stegnam. Za vitalnost ulic in učinkovitejšo rabo prostora
skrbi princip souporabe prostora (“shared space”) s strani pešcev, kolesarjev in lokalnega avtomobilskega prometa, pri čemer velja načelo
prednosti šibkejšega udeleženca v prometu (hierarhija pešec – kolo –
motor – avto).

in zanimivost javnega prostora so potrebne izložbe in programi, ki v
prostor privabljajo različne in stalne obiskovalce. V nasprotju s
trgovinami v nakupovalnih središčih, ki se obračajo v notranjost le teh,
se morajo lokali in dejavnosti, ki sooblikujjeo privlačen javni prostor
obračati navzven, na ulico in druge javne prostore. Rešitev zato določa
več tipov fasad pritličij stavb glede na odnos do javnega prostora:
- Aktivna fasada: neposredno odpiranje dejavnosti v pritličju stavbe v
javni prostor. Po možnosti se del dejavnosti odvija tudi v javnem prostoru
pred stavbo, npr. gostinski vrtovi, stojnice, urbana oprema;
- Odprta fasada: vizualna komunikacija dejavnosti v pritličju stavbe z
javnim prostorom, npr. izložbe, zastekljene fasade javnih in skupnostnih
objektov;
- Zaprta fasada: ni neposrednega odnosa med dejavnostjo v pritličju
stavbe in javnim prostorom, npr. slepa fasada ob ulici, fasada stanovanja neposredno ob ulici ali v visokem pritličju;

5.2

Trgi in parki

- Umaknjena fasada: pritličje stavbe se odpira v javni prostor prek pol-

Poleg ulic omrežje javnih prostor tvorijo še trgi in parki, ki so različno

javnega prostora, npr. predvrta ali zelenice;

veliki in kot taki tudi različno uporabni. Večji večfunkcionalni javni odprti

- Ograjena: stavba ima ograjen zasebni prostor, od javnega prostora jo

prostori so npr. ob Celovški cesti pri nakupovalnem središču Mercator,

ločuje ograja, npr. enostanovanjske hiše z vrtom.

ob trgovini Hofer, ter vzdolž Ceste Ljubljanske brigade. Vsi javni odprti

V območju predvsem ob pomembnejših ulicah z več prometa pešcev

prostori so urejeni na raščenem terenu, ki omogoča rast visokih dreves

zagovarjamo bolj aktivne in odprte fasade. Ograjeni so lahko le vrtovi

in tako zagotavlja dobre mikroklimatske pogoje (vlažnost zraka, nižje

družinskih hiš.

temperature) in boljše zadrževanje odvečnih padavinskih vod.
Vsi javni odprti prostori, tako ulice kot trgi, so bogato ozelenjeni in
dobro opremljeni z urbano opremo, ki zagotavlja gibanje brez ovir,
varnost in prijetnost rabe ter tako podpira zadrževanje v janvme prostoru
in prostočasno rabo javnega prostora. Pomembna prvina vseh ureditev
trgov in parkov ter tudi nekaterih ulic, ki pomembno povečuje
privlačnost za rabo, so vodne ureditve, ki jim vodo zagotavlja tudi
zbiranje odvečne padavinske vode s streh in tlakovanih površin.

5.3

5.5

Zeleni sistem

Zeleni sistem v območju tvorijo vse zelene površine, ne glede na lastnino, uporabnost in lego. Konkretno so to javne zelene površine kot so
parki, zelene obcestne ureditve in koridorji, ter zelene površine v zasebni lasti kot so vrtovi in ureditve pred in med objekti ter tudi zelene strehe in ograje.
Javne zelene površine so vse urejene na raščenem terenu in pod njimi

Javni prostori v zasebni lasti

Mrežo javnih prostorov dopolnjuje tudi ponudba javno dostopnih prostorov v zasebni lasti znotraj stavbnih otokov, ki pa so za javnost uporabni
na različne načine, od povsem javnega do pol in omejeno javnavnega.

Aktivno opuščanje nepotrebnih ograj

Pri prenovi se zato uveljavlja načelo ukinjanja vseh ne nujno potrebnih

torej ni garaž, kar omogoča rast visokih dreves in postavlja te površine

ograj ter omogočanja javne rabe čim večih ureditev odprtega prostora.

v vlogo nosilnih prvin sistema. Vse zasaditve so mešane, tako višinsko
kot vrstno (drevo, grm, trajnica) kar zagotavlja večjo stabilnost nasadov

5.4
SITUACIJA - primer možnega razvoja

Odnos pritličij stavb do javnega prostora

Za živost in živahnost javnega prostora so ob fizični ureditvi javnega

in večjo prostorsko pestrost. Območja javnih zelenih površin vključujejo
tudi nova otroška igrišča v območju.
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Zelene površine v zasebni lasti pomembno dopolnjujejo zeleni sistem

Potrebni pa bodo povezani ukrepi na ravni mesta, ki bodo na vse

in zato je tudi njihovo urejanje regulirano. Pomembna sta količina

mogoče načine spodbujali razvoj potovanj peš in s kolesom ter z JPP,

zelenih povšrin in raščenega terena v okviru stavbnih otokov.

medtem ko hkrati ne bodo spodbujali potovanj z osebnim avtom.
Sklopi ukrepov prometne politike, ki jim sledi predlagana zasnova

Zeleni koridorji so tako drevoredi in ulična drevesa kot tudi sistem za

prometne ureditve v obravnavanem območju so:

zadrževanje viškov padavinske vode. Vse odvodnjavnaje je urejeno z
odprtim sistemom kanalov in suhimi zadrževalniki, ki so del ureditev

- Omogočanje privlačnih pešpoti ter kratkih povezav, ter urejanje območij

uličnega in javnega prostora. Drevoredi v območju so značilno

s prednostjo pešcev;

premenjalni,sestavljeni iz različna vrst dreves in doplnjeni s skupinami

- Omogočanje širokih in varnih kolesarskih povezav po območju in proti

dreves in posameznimi soliterji. Zeleni koridorji so predvsem vzdolžne

drugim območjem;

ulice vzporedne Celovški cesti in tudi nekatere od prečnih ulic.

- Omogočanje učinkovitega mestnega potniškega prometa na ločenem

Urejanje zelenih streh pomembno prispeva k zadrževanju padavinske

vozišču s prednostjo v križiščih po Celovški cesti, ter močne vpetosti v
regionalno omrežje javnega potniškega prometa;
- Onemogočanje privlačnosti za osebni promet znotraj območja.

ZGORAJ - površina parkirišča za en avtomobil zadošča za parkiranje desetih koles

6.2

Razvoj območja v navezavi na javni potniški promet

Območje Partnerstva Celovška ima odlične pogoje za to, da se razvija v
Pridobivanje zelenih površin z višino objektov in umestitvijo mirujočega prometa

navezavi na javni potniški promet (angl.: “Transit Oriented
Development”), s čimer so cilji prometne politike lažje dosegljivi.

LEVO - Dublin, “shared space”; DESNO - Proga za tramvaj kot zeleni koridor

vode in zmanjševanju ogljičnega odtisa stavb, zato mora postati pravilo

Zaradi osrednje vloge Celovške ceste, ki je in bo še bolj nosilka

za vse novogradnje v območju, kakor tudi za nadzidave obstoječih stavb.

zmogljivega javnega potniškega prometa, ter postajališča gorenjske

Dopolnjuje se lahko s fotovoltaičnimi sistemi po strehah.

železnice, lahko dostopnost območja v veliki meri temelji na JPP.

Zeleni sistem se navezuje tudi na okoliška območja, na zahodu preko

Dejavnosti je zato potrebno zgostiti v neposredni bližini postaj

izdatno ozeljenjene Celovške ceste proti pokopališču in zelenim površi-

zmogljivega mestnega prometa ter v manjši meri ob postajališču

nam stanovanjskih sosesk v Dravljah. Na severpreko Trate proti

primestne železnice. To je vodilo za določanje faktorjev izrabe.

Šentvidu, na vzhod preko novih peš podhodov pod gorenjsko železnico

Obenem je mogoče v povezavi z območji Dravelj in Stegen razvijati vse

in novih drevoredov ulic v Stegnah proti obsavski krajini.

ključne storitve za vsakdanje potrebe prebivalcev in zaposlenih znotraj
območja, s čimer se zmanjšuje potreba po prometu izven območja.
Zaradi razmeroma majhnih razdalj v prečni smeri je znotraj območja

6. Opis zasnove prometne ureditve in mobilnosti

mogoče razviti ugodne pogoje za opravljanje dnevnih opravkov peš ali
s kolesom, kar je v tesni povezavi z razvojem privlačnega in povezane-

Spremembe potovalnih navad so pogoj za spremembo značaja

ga javnega prostora. Oboje skupaj zagotavlja dobro hodljivost območja

LEVO - Malmo Augustenborg - voda v urbanem okolju

območja. V izhodišču zasnove območja je zato omogočanje spremem-

(angl.: “walkability”), ki je značilnost zelenih četrti.

SPODAJ - Soseska Hundsund V Oslu, vodni motiv na tlakovani površini

be potovalnih navad, tako na ravni mestne četrti, kot na ravni mesta v
povezavi s funkcionalno regijo.

6.1

Cilji in ukrepi prometne politike

6.3

Zasnova prometnih omrežij in mobilnosti

6.3.1

Omrežje cest in ulic

- Preobrazba Celovške cesta

Na ravni mesta je cilj spremeniti razmerje med prometnimi načini v prid

Z izgradnjo avtocestnega predora pod Šentvidom se je prometni značaj

JPP ter kolesarskemu in peš prometu na tak način, da bo tretjina poti

Celovške ceste v tem delu mesta močno spremenil. Ni več potrebe, da

opravljenih z JPP, tretjina peš in s kolesom, tretjina pa z avtom. Če naj

bi prevzemala daljinski tranzitni promet, pač pa pretežno le še notranji

Partnerstvo Celovška postane vzorčna zelena mestna četrt, bi lahko bili

mestni promet ter promet iz smeri Škofje Loke in Medvod, namenjen

cilji na ravni četrti celo ambicioznejši, vendar pa ocenjujemo, da je

proti centru mesta oz. iz njega ter proti avtocestnemu obroču. S tem so

glede na sedanje stanje, ko je skoraj 70% poti opravljenih z avtom, cilj

se odprle možnosti za preureditev v mestno cesto, na kateri se cilj

na ravni mesta že dovolj zahteven, a v naslednjih 15 letih dosegljiv.

pretočnosti za avtomobilski promet podredi opredeljenim ciljem
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LEVO - Shema rabe in funkcije
SPODAJ - Shema javni prostori in pritličja

vr

A

i

B
i

i
G

i

A

V

B
A

V

prometne politke. Poudarjeno vlogo v prometni funkciji ceste dobi

- Povezava preko železniške proge

zmogljiv JPP, bodisi tramvaj bodisi hitri avtobus, ki v predlagani rešitvi

Ena ključnih strategij rešitve je povezava območja s sosednjimi območji

poteka v ločenem poteku po sredini vozišča. Avtomobilskemu prometu

Dravelj in Stegen. Medtem ko povezavo z Dravljami omogoča preobraz-

so še vedno namenjeni štirje vozni pasovi, od katerih si dva kot sedaj

ba Celovške ceste v mestno cesto, pa je za povezavo s Stegnami treba

deli tudi s sekundarnimi avtobusnimi linijami, vendar pa se promet

prečiti gorenjsko železniško progo, ki bo skladno z načrti za ureditev

umirja z večjim številom prehodov za pešce in priključkov stranskih ulic

ljubljanskega železniškega vozlišča postala še širša ovira. V ta namen se

z desnim zavijanjem brez pasov za zavijanje. S tem se tudi bistveno

obstoječemu podhodu doda še tri podhode za peš in kolesarski promet.

izboljša prehodnost Celovške za pešce in kolesarje ter omogoči

Prehodnost prostora in povezanost območij pa bi se bistveno povečala,

povezavo območja z Dravljami. Obenem se z več priključki izboljša tudi

če bi bilo mogoče v okviru rešitve ljubljanskega železniškega vozlišča

napajanje območja za interni avtomobilski promet in dostavo. Levo zav-

niveleto železnice v poteku preko območja med obvoznico in Trato dvi-

ijanje s pasom za zavijanje s Celovške je mogoče v križiščih pri

gniti za okoli 2 metra. S tem bi bilo mogoče precej ceneje izvesti

Dekorativni, s staro Vodnikovo ter z Bravničarjevo.

podhode, zato povečati njihovo število, in predvsem izvesti prehode z

- Zgostitev ulične mreže

zelo majhno nivojsko razliko. Omogočena bi bila tudi povezava zelenih

Gosta mreža ulic ni le nosilec javnega prostora območja, temveč je

površin na obeh straneh proge ter umestitev programa v prostore pre-

ključna tudi s prometnega vidika. Ulice omogočajo intenzivno

hodov pod železnico. Možnost izvedbe tega predloga sicer ne vpliva na

povezanost zlasti za kolesarski in peš promet, hkrati pa tudi regulirano

izvedljivost rešitve.

dostopnost za lokalni avtomobilski promet. Znotraj območja je večina
Š
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ulic urejena za souporabo motornega prometa, kolesarjev in pešcev na

6.3.2

skupni površini (“shared space”) v treh različnih profilih, ločene

Osnovna usmeritev je bistveno povečanje ponudbe JPP, integracija

površine pa ima poleg Bravničarjeve tudi ulica Cesta v Kleče , ki se

različnih vrst in ravni prometa v enoten sistem ter hierarhična členitev

preko Celovške ceste nadaljuje v staro Vodnikovo cesto, ter Cesta

linij JPP. Konkretni ukrepi:

Ljubljanske brigade. Med Bravničarjevo ulico in območjem Geoplina se

- Zmogljiv javni promet – prvenstveno tramvaj, lahko pa tudi hitre avto-

uredi podvoz pod gorenjsko železnico, z enakim prometnim režimom kot

busne linije (BRT) – vzdolž Celovške ceste po ločenem vozišču je nosilec

Cesta Ljubljanske brigade, ki poveča prehodnost prostora med

javnega potniškega prometa, saj povezuje območje z ostalimi predeli

Litostrojsko in predvidenim novim podvozom na Trati.

mesta in regije (npr. prek predvidenega vozlišča JPP in P+R v

- Kolesarske povezave

Stanežičah). Izvedbe postaj so v rešitvi povzete predvsem po primerljivih

Osnovna usmeritev je omogočanje prijetnega in varnega kolesarskega

tramvajskih sistemih v Franciji (Strasbourg). Lokacije postaj ostajajo na

prometa v celotnem območju ter ureditev povezav s sosednjimi

lokacijah sedanjih avtobusnih postaj, za dostop do njih pa se izkoristijo

območji. Kolesarskemu prometu so namenjene vse ulice znotraj

tudi obstoječi podhodi pod Celovško cesto, ki se navezujejo tudi na pro-

območja, po obodnih cestah ter dveh prečnih ulicah pa so urejene

gram v stavbah na vzhodni strani Celovške. Prek postaje Dravlje se

kolesarske steze na ločenih površinah. Kolesarske steze so v križiščih

navezujejo tudi medkrajevne avtobusne linije ter lokalna avtobusna linija,

obravnavane na način, ki omogoča čimbolj varno, hitro in udobno kole-

ki območje Dravelj in Draveljske gmajne prek območja Partnerstva

sarjenje (kolesarska površina brez nivojskih razlik). V povezavi s cilji

Celovška pripenja na železniško in tramvajsko postajališče.

prometne politike je mogoče vzdolž Celovške ceste zeleni val prilagodi-

- Prečna oz. sekundarna avtobusna linija poteka po Stegenski strani

ti kolesarjem.

gorenjske železnice, se naveže na postajo primestne železnice in pri

- Hodljivost

Dekorativni prečka Celovško cesto.

Celotno območje je v prvi vrsti prilagojeno pešačenju po vsakdanjih

- Postajališče gorenjske železnice omogoča prevzemanje dnevnih

opravkih. S tem se poudarijo učinki, ki ga imajo pešci na urejanje mest-

migracij v okviru funkcionalne regije in navezavo na prečno oz. sekun-

nega prostora. Hodljiva mesta so urejena tako, da spodbujajo

darno avtobusno linijo.

pešačenje, in s tem svojim prebivalcem omogočajo višjo kakovost
življenja, boljše psihofizično počutje, večjo povezanost in višjo stopnjo
varnosti ter ob tem ponujajo tudi dobre možnosti za razvoj lokalnih
storitev.

6.3.3

Zasnova javnega potniškega prometa

Mirujoči promet

Enostransko ali dvostransko kratkotrajno parkiranje je omogočeno po
večini ulic v območju. S tem je omogočena dostopnost do lokalnih

9
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Premik v kulturi mobilnosti

storitev za nujne primere, ni pa dopustno dolgotrajnejše parkiranje.

- socialne in psihološke koristi: estetske prednosti, vizualna zaščita,

Temu so namenjene garažne hiše pod novimi objekti. Normative za

rekreacija, večja socialna interakcija ljudi.

parkirna mesta je potrebno prilagoditi značaju zelene četrti in ciljem

Konkretno to omogoča izboljšanje mikroklime, izboljšanje kvalitete

prometne politike, večji del parkirnih mest ne sme biti lastniško vezan,

zraka, zmanjšanje količine odpadnih meteornih voda ter zmanjšanje

pač pa mora biti omogočena učinkovita uporaba razpoložljivih parkirnih

hrupa.

mest s pomočjo ukrepov parkirne politike.

7.1

Predlagamo spremembo parkirnega standarda v Ljubljanskem OPN za

Posebnost zasnove predstavlja sistem odvodnjavanja, ki zagotavlja

trajnostno sosesko Partnerstvo Celovška. Veljavni normativi za

visoko sposobnost zadrževanja odvečnih padavinskih voda in počasno

parkirišča po naši presoji dražijo predvsem stanovanjsko in celo social-

ponikanje viškov padavin v območju ter predvideva tudi zbiranje in

no stanovanjsko gradnjo in vzpodbujajo avtomobilski promet, kar je v

ponovno uporabo sivih vod. Preko zelenih streh se zbira deževnica iz

nasprotju s sprejetimi načeli.

streh za splakovanje stranišč, pranje oblek in zalivanje, zagotovljeno je

Komunalna infrastruktura

zadrževanje vode v suhih zadrževalnikih in odprto prevajanje vode v
6.3.4

Postajališča mestnega kolesa in parkirišča za kolesa

Postajališča sistema mestnega kolesa so predvidena v okviru odprtih

zbiralnike ter ločevanje hišne kanalizacije na sivo in rjavo kanalizacijo
ter rumeno vodo.

javnih prostorov v neposredni bližini vseh treh postaj tramvaja ter ob
postajališču železnice blizu stavbe Sparkasse. Postajališče je smiselno

7.2

dodati tudi na stegenski strani železnice, v bližini postaje prečne avto-

Osnovna usmeritev v zvezi z energetsko infrastrukturo je visoka

Energetska infrastruktura

busne linije in peš podhoda pod železniško progo.

energetska učinkovitost objektov in območja kot celote, kar vključuje

Parkiranje koles se zagotavlja predvsem decentralizirano, kar pomeni,

tudi čimvečji delež lokalne proizvodnje energije.

da je treba nekaj kolesarskih stojal postaviti na javno površino pred
vsakim vhodom, ali vsaj dvakrat na vsaki stranici posameznega
stavbnega otoka. Kjer širina pločnika tega ne omogoča, je treba za kolesarska stojala predvideti prostor v pasu za parkiranje avtomobilov. Poleg
tega se pri vsakem postajališču mestnih koles predvidi vsaj enako
število javnih kolesarskih stojal, večja koncentracija je še ob vsaki
postaji tramvaja in ob javnih objektih.

7.2.1

Toplotne izgube stavb

Zmanjševanje toplotnih izgub stavb na najmanjšo možno mero je že z
današnjo tehnologijo cenovno povsem dosegljivo, obenem pa se z
rastjo cen energije tudi doba vračila investicije skrajšuje.
7.2.2

Lokalna proizvodnja energije

Lokalna proizvodnja energije je možna za ogrevanje in hlajenje objektov
ter za proizvodnjo električne energije. Nekatere od tehnologij za lokalno

7. Opis zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja,
izkoriščanja obnovljivih virov energije in
trajnostnega razvoja območja

proizvodnjo energije za ogrevanje in hlajenje so že danes cenovno zelo
dostopne (toplotne črpalke, sončni kolektorji), tako da jih je smiselno
vključiti v merila in pogoje za urejanje območij.
Lokalna proizvodnja električne energije je zaradi velikega povpraševan-

Za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja so najbolj pomembne
strnjene zelene površine na raščenem terenu. Te omogočajo:

ja v zadnjih letih še vedno razmeroma draga, vendar cena hitro pada. Če
upoštevamo dolgoročnost Partnerstva Celovška, je smiselno predvideti,
da bo velik delež površin streh in južnih fasad stavb pokrit s
fotovoltaičnimi elementi.

Trajnostni razvoj je proces vključevanja ne izključevanja

.2.3

Obstoječi energetski vodi

- okoljske koristi: osenčenje, kontrola vetrov, izhlapevanje vode, kvalite-

Predvidena je prestavitev vseh nadzemnih električnih vodov v podzemne

ta zraka, proizvajanje kisika, zmanjševanje onesnaženja, zmanjševanje

kablovode, prav tako pa je postopno smiselno pod terenom izvesti tudi

koncentracije CO2, obnavljanje podtalnice, ublažitev hrupa, živalski

vse vrste transformatorskih postaj, predvsem v območjih visoke izrabe

habitati,

zemljišč.

- ekonomske koristi: višje vrednosti nepremičnin, manjša poraba
energije za hlajenje, gretje objektov, zmanjševanje obremenitev na

7.3

komunalne čistilne sisteme,

Osnovna usmeritev je seveda ločeno zbiranje odpadkov v okviru objek-

Ravnanje z odpadki
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tov in naprav za zajem odpadkov po območju. V območjih z visoko
izrabo zemljišč so ti objekti in naprave podzemni. V teh območjih je
možna tudi izvedba centralnega pnevmatskega zbiranja in ločevanja
odpadkov, kot je že uveljavljeno po svetu.

8. Opis etapnosti izvajanja
Ker rešitev ne predvideva trdne predpisane stavbne strukture ampak
namesto tega opredeljuje robne pogoje, je za faznost na voljo
neskončno kombinacij, kar rešitev dela izrazito fleksibilno in
demokratično. Faznosti izvajanja v klasičnem smislu tako ne moremo
opredeliti, ker je shema odprta za pobude za prenovo, vsako parcelo ali
njen del je mogoče prenoviti ločeno kadarkoli. Prikazana etapnost
temelji na štirih fazah, ki so v grobem določene:
1. Prva etapa predvideva gradnjo na zemljiščih evidentiranih in v
natečajni nalogi opredeljenih pobud, ki so najverjetnejše za izvedbo v
bližnji prihodnosti ter vse ureditve javnih površin in stavb, ki so nujne za
sočasno izvedbo;
2. V drugi etapi so upoštevane gradnje in ureditve, ki so časovno
razmeroma neodvisne od ostalih, predvsem pa niso pogojene z večjimi
posegi v infrastrukturo, predvsem z izgradnjo tramvaja ali železnice;
3. V tretji etapi so veliki infrastrukturni projekti, ki niso verjetni v zelo
bližnji prihodnosti, ampak bo njihova izvedba zaradi zahtevnosti projektiranja in posegov trajala dlje.
4. V četrti etapi so ureditve in gradnje, ki niso smiselne pred gradnjo
večjih infrastrukturnih projektov obvozne ceste na severu, Celovške
ceste s tramvajem ali gorenjske železnice.
Podrobnejša faznost ureditve za rešitev ni bistvena, saj je za uspešno
regeneracijo območja najvarnejša postopna prenova, ki omogoča sobivanje starega in novega v vsakem trenutku.
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