
Storitve splošnega pomena v 
policentričnem omrežju središč  

Pomen dostopnosti do storitev ter 
zagotavljanja storitev v okviru središč 

policentričnega sistema za prostorski ter 
usklajen regionalni razvoj 



Vloga policentričnega razvoja središč 

 

• Kohezivnost 

– Zagotavljanje enakomernih življenjskih razmer za 
prebivalce. 

• Konkurenca 

– Omogočanje gospodarskim subjektom, da so 
gospodarsko uspešni 



Razvoj policentričnega sistema v 
Sloveniji (Drozg 2005) 

 
• 60-ta:  

– Regionalni plan Republike Slovenije; 

• 70-ta:  
– Resolucija o dolgoročnem razvoju Socialistične republike 

Slovenije 
– Ustava SFRJ 

• 80-ta: 
– Dolgoročni plan SRS 

• 2004: 
– SPRS 



Spremenjene razmere (Veneri 2013) 



Izhodišča za opredelitev 
policentričnega omrežja središč v 

Sloveniji 
• Centralizacija; 

• Reforma lokalne samouprave; 

• Digitalizacija s povečano rabo interneta; 

• Izgradnja avtocestnega križa in razvoj 
motorizacije; 

• Suburbanizacija in postsuburbanizacija; 

• Terciarizacija gospodarstva in privatizacija 
služb v javnem interesu; 

• Investicije v izgradnjo poslovnih con. 





EU 

• EPRP 

• ESPON 

• Storitve splošnega in splošnega gospodarskega 
pomena 

 

 



Storitve splošnega pomena 

so storitve, ki jih javni organi države članice 
razvrstijo kot storitve v splošnem interesu in se 
torej zanje uporabljajo posebne obveznosti 
javne službe. Pojem zajema gospodarske 
dejavnosti in tudi negospodarske storitve. 



Storitve splošnega gospodarskega 
pomena 

so gospodarske dejavnosti, ki se opravljajo v 
splošno javno korist in se na trgu brez javnega 
posredovanja sicer ne bi opravljale (oz. bi se 
opravljale pod drugačnimi pogoji v smislu 
kakovosti, varnosti, cenovne dostopnosti, enake 
obravnave ali splošnega dostopa).  



Storitve splošnega pomena 

• zdravstvena nega 
• varstvo otrok 
• oskrba starejših 
• pomoč invalidom 
• socialna stanovanja 
• izobraževanje, usposabljanje in posredovanja dela 
• dolgoročna oskrba 
• dostop do trga dela in ponovne vključitve vanj 
• oskrba in socialno vključevanje ranljivih skupin 



Storitve splošnega gospodarskega 
pomena 

• Poštne storitve (treba zagotavljati najmanj 5 dni v tednu) 
• Osnovne bančne storitve 
• Promet (JPP, letališča, pristanišča) 
• Energetika 
• Elektronske komunikacije in omrežja 
• Preskrba z vodo 
• Ravnanje z odpadki 
• Televizijske storitve 
• Dobava elektrike 
• Zavodi za zaposlovanje 
• Prva pomoč/urgentni centri 
• Zdravstveno zavarovanje 



Primeri iz tujine 



Vprašanje morfoloških in funkcijskih 
meril 

• absolutna pomembnost = morfološki pristop 

• relativna pomembnost = funkcijski pristop 

 



morfološka in funkcijska merila 
Burger & Meijers 2011 



morfološka merila - primeri 

 

 



Morfološka merila – primeri v SLO 

• Ravbar, 1997: dinamika gradnje in tipi stavb 
(npr. delež enostanovanjskih hiš, pozidanost) + 
gostota prebivalcev in delovnih mest (nad 300 
na km2). 



morfološka merila – primeri v SLO 

• Ravbar, 1997: dinamika gradnje in tipi stavb 
(npr. delež enostanovanjskih hiš, pozidanost) + 
gosposta prebivalcev in delovnih mest (nad 
300 na km2). 

• Pichler-Milanović, Drobne, Konjar 2014: 
gostota in število prebivalcev znotraj 
določenih poligonov 



funkcijska merila – primeri 



funkcijska merila – primeri v SLO 

• Preprosta merila (lokacijski koeficient, merila 
specializacije, …) 



funkcijska merila – primeri v SLO 

• Preprosta merila (lokacijski koeficient, merila 
specializacije, …) 

• Kompleksnejša merila (funkcionalne urbane 
regije…) 

– kombinacija morfoloških in funkcionalnih meril 



funkcijska merila – primeri v SLO 

• Preprosta merila (lokacijski koeficient, merila 
specializacije, …) 

• Kompleksnejša merila (funkcionalne urbane 
regije…) 

– kombinacija morfoloških in funkcijskih meril 

• Funkcionalne urbane regije: 

– 80 % držav jih opredeljuje z dnevno mobilnostjo 

– dostopnost do storitev (izohrone, …). 

Drobne, Senekovič, Lisec, 2014 

Drobne, Konjar, Lisec, 2010 



Morfološka in funkcijska merila - delavnica  

• merila niso zapovedana, pogosto so rezultat subjektivne 
presoje 

• veliko kakovostnih raziskav tudi v Sloveniji, veliko načinov in 
metod določanja 

DELAVNICA: 

• ali sploh potrebujemo morfološka in funkcijska merila za 
določanje omrežja središč? 

• PRAVILO: naj bodo čim bolj enostavna, po možnosti že 
opredeljena 

• katere raziskave so primerne? Katera merila in mejne 
vrednosti so primerne za določanje omrežja središč? 

• merila za konkurenčnost in kohezivnost… 



Vprašanje somestij in delitev funkcij 

• Spremembe v poselitvi in razporeditvi 
gospodarskih dejavnosti: RAZPRŠITEV 

• Spremembe v upravljanju z viri: SODELOVANJE 

• Spremembe v načinu delovanja: E-uprava, E-
zdravje, E-davki, E-delo, E-trgovina, E-učenje … 

• Potreba po nadgradnji teorije centralnih 
krajev: HORIZONTALNO POVEZOVANJE MEST 



Somestja na višji ravni 

• Slovenj Gradec–Ravne na Koroškem–Dravograd 

• Koper–Izola–Piran 

• Trbovlje–Hrastnik–Zagorje ob Savi 

• Brežice–Krško–Sevnica 

• Jesenice–Radovljica 

 

• Domžale–Kamnik 

• Šmarje pri Jelšah–Rogaška Slatina 

 







Somestja na nižji ravni 

• OPN vs RPE 

• Pridružena naselja – morfološka merila 

• Somestja – funkcijska merila 







Vprašanje somestij in delitev funkcij – 
odprta vprašanja 

• Kaj so merila in kriteriji združevanja 
mest/naselij v somestja? 

• Katere metode uporabiti za opredelitev 
somestij? 

• Do katere prostorske ravni združujemo mesta 
v somestja? 

• Kako odpraviti zagate v administrativni 
opredelitvi/zamejitvi naselij/somestij? 



Predlog hierarhije centralnih naselij 

1. Nacionalno središče mednarodnega pomena 

2. Središče nacionalnega pomena 

3. Središče regionalnega pomena 

4. Središče medobčinskega pomena 

5. Središče lokalnega pomena 

6. Središče vicinalnega pomena 

 



Širši nabor centralnih funkcij po ravneh 
centralnosti 

1. Nacionalno središče mednarodnega pomena

    
•  sedež univerze   

•  narodno gledališče   

•  UKC   

•  višje sodišče  

 



2. Središče nacionalnega pomena    

  

•  visokošolske inštitucije   

•  srednja šola z več kot tremi srednješolskimi  
 programi   

•  večja splošna bolnišnica   

•  okrožno sodišče   

•  pokrajinski muzej   

•  gledališče   

 



3. Središče regionalnega pomena    

  
•  višješolske inštitucije   

•  srednja šola   

•  trgovina (splošna/specializirana)   

•  okrajno sodišče   

•  izobraževanje odraslih   

•  bolnišnica  

 



4. Središče medobčinskega pomena    

  

 veterinarska postaja   
 zdravstveni dom   
 UE (GURS, FURS)   
 okrajno sodišče   
 dom za ostarele   
 zavod za zaposlovanje   
 center za socialno delo   
 matična knjižnica   
 muzej/razstavišče   
 policijska postaja   
 komunalni servis   
 notar   
 glasbena šola   
 služba nujne medicinske pomoči   
 VEM (vse na enem mestu)   
 štab civilne zaščite  
 



5. Središče lokalnega pomena    

  
•  osnovna šola   
•  bencinski servis   
•  banka   
•  zdravstvena postaja   
•  lekarna   
•  policijska pisarna   
•  trgovina    
•  knjižnica   
•  kulturni dom   
•  sedež občine   
•  športni objekt   
•  skrb za starejše   
•  postajališče JPP    
•  pošta   
 



6. Središče vicinalnega pomena    

  

•  krajevna skupnost   

•  trgovina z mešanim blagom   

•  podružnična osnovna šola   

•  gostilna ali gostišče   

•  postajališče javnega prometa z vsaj 4 pari voženj na  
 dan   

•  bankomat   

•  poštni nabiralnik   

•  vrtec   

•  sedež društva   

•  širokopasovni internet    

 



RAZPRAVA 



Delo po delavnicah 

1. Kritično vrednotenje predlaganih ravni centralnosti s 
pripadajočimi funkcijami (Moderatorici: dr. Nika Razpotnik 
Visković in Petra Rus) 

 

2. Morfološka in funkcijska merila za opredeljevanje 
centralnih naselij (Moderator: dr. David Bole) 

 

3. Delitve funkcij in somestja (Moderator: dr. Jani Kozina) 

 

4. Alternativne oblike zagotavljanja funkcij (Moderator: dr. 
Janez Nared) 



Delo po delavnicah 

Posamezna delavnica bo trajala 40 minut. 

 

Vsak udeleženec se udeleži dveh delavnic. 

 

Na koncu bo plenarna predstavitev rezultatov. 

 

Morebitna navzkrižja in odprta vprašanja bomo 
razrešili prek elektronskega vprašalnika. 


