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Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, 

Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja in pripravljavci novega priročnika in novega 

priporočila, vabi na predstavitveni seminar 

 

Nov priročnik Načrtovanje in organizacija 

gradbene parcele stavbe in 

novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih 

površin 

v ponedeljek, 22. 11. 2021, ob 10.  uri  na spletni platformi Zoom 

(dogodek bo trajal do predvidoma 12. ure) 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu državnega prostorskega reda izdalo nov 

priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo 

Ozelenitev streh in vertikalnih površin. 

 PRIROČNIK NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA GRADBENE PARCELE 

STAVBE  
Priročnik obravnava načrtovanje in organizacijo gradbene parcele stavbe (GPS). Načrtovanje 

se nanaša predvsem na določanje velikosti in oblike GPS, organizacija pa na delitev površine 

gradbene parcele stavbe na podenote in poteka na dveh ravneh – osnovni in podrobnejši.  

Osnovna organizacija GPS je rezultat upoštevanja treh vidikov trajnostnega razvoja: 

ekonomskega, okoljskega in socialnega. Ti vidiki so medsebojno soodvisni in tesno 

prepleteni, večkrat izključujoči se kot skladni, neravnotežje med njimi pa vodi v konfliktna 

razmerja. Pri osnovni organizaciji GPS so opredeljena načela in podane usmeritve za 

določanje ustreznih razmerij in deleža med prekritim delom GPS in raščenim delom GPS.  

Podrobnejša organizacija GPS se nanaša na delitev prekritega in raščenega dela GPS na 

podrobnejše podenote ter na njihova medsebojna velikostna in funkcionalna razmerja. 

Določa razmerja med na primer zemljiščem pod stavbo, zemljiščem pod pripadajočimi 

pomožnimi objekti, utrjenimi zunanjimi površinami in podobno.  
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Cilj priročnika je podati navodila in priporočila za strokovno določanje GPS, kar naj 

pripomore k prostorskim ureditvam, ki bodo zagotavljale kakovostno bivanje v 

stanovanjskih stavbah, objektih družbene infrastrukture, na delovnih mestih, v proizvodnih 

in trgovskih območjih ipd.  

➢ Priročnik je dosegljiv TUKAJ.   

 PRIPOROČILA OZELENITEV STREH IN VERTIKALNIH POVRŠIN  
Priporočila obravnavajo umeščanje, načrtovanje in vzdrževanje zelenih površin na objektih, 

kot so strehe in vertikalne površine.  

Ozelenjene fasade stavb z vzpenjavkami in s travo prekrite strehe so nam že znane podobe. 

Danes so novi predvsem tehnološki pristopi, ki s tehnologijo in materiali omogočajo, da 

najrazličnejšo vegetacijo namestimo na tiste dele stavb, kjer to do zdaj ni bilo mogoče. Hkrati 

s takšnimi ozelenitvami dosegamo tudi boljšo izolacijo stavb, posamezne prej neuporabne 

prostore naredimo bivalne, okolico pa bolj prijetno.  

Zelene strehe in vertikalne ozelenitve dajejo mestom in drugim urbanim naseljem poseben 

pečat, saj vplivajo na izgled, oblikovanost in delovanje urbanega prostora, izboljšujejo 

mikroklimatske razmere v urbanem prostoru, izboljšujejo kakovost bivalnega okolja, so 

privlačne za prebivalce in obiskovalce mest in naselij ter nudijo življenjski prostor rastlinam 

in živalim v mestu. V naših mestih in urbanih naseljih so te ozelenitve sorazmerna novost, 

vendar je njihov pomen ob naraščanju prebivalstva, intenzivnejši urbanizaciji ter 

spreminjanju podnebnih razmer zaradi svojih različnih koristnih učinkov, ki jih imajo v 

prostoru, vse večji tako v svetu kot pri nas.  

Priporočila na državni ravni podajajo najrazličnejše možnosti uporabe zelenih streh ter 

vertikalne ozelenitve stavb in gradbenih inženirskih objektov. Priporočila obravnavajo 

uporabo zelenih streh in vertikalne ozelenitve za različne namene, jih razvrščajo v različne 

kategorije glede na njihove tehnološke in gradbene lastnosti, podajajo usmeritve za 

vzdrževanje ter širok nabor uporabnih rastlin.  

➢ Priporočilo je dosegljivo TUKAJ.  

Dogodek je brezplačen! 

Prijavite se na spletni strani SOS: TUKAJ. 

 

Vljudno vabljeni! 

Sekretariat SOS 
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