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1 UVOD 

Jedro diplomskega dela je ureditev urbanega središča Pivke tako, da bo idejna zasnova 
gradila javni prostor z zelenimi sistemi, reševala problem nepovezanosti prostora, 
prometne preobremenjenosti, uredila prostor, ki bi spodbujal vnašanje programov in 
pripomogla k izboljšanju bivalne kvalitete lokalnih prebivalcev. Pri tem bo upoštevala 
naravne in zgodovinske danosti prostora, značilnosti lokalne identitete ter osnovne principe 
berljivosti prostora. Ukvarja se z vprašanjem kako umestiti javne prostore v Pivki. 

Cilj naloge je bil izdelati idejno zasnovo ureditve jedra Pivke. Pri tem bi obstoječi prostor 
nadgradili z ureditvijo novih javnih prostorov in te povezali v smiselno celoto z urejenimi 
povezavami ter nadgradili zeleni sistem. Ureditev bi vključevala tudi pešpoti, ureditev trga 
in umestitev novih programov v prostor. Promet skozi jedro bi razbremenili in preusmerili. 
Sanirali bi degradirane prostore, ki so posledica propadajoče lesne industrije v Pivki in jih 
spremenili v javne prostore. Oblikovali bi privlačne ambiente, ki bi spodbujali ljudi, da bi 
se zadrževali v njih. 

Zasnova bo prikazala možne rešitve obstoječih prostorov, ob predpostavki, da so ti 
prometno preobremenjeni in nepovezani. Ureditev prostora bi z umestitvijo novih 
programov poživila pivško jedro in ga naredila tudi bolj privlačnega ter prepoznavnega za 
obiskovalce in tako imela gospodarski pomen s spodbujanjem lokalnega turizma. Z 
razvojem turistične ponudbe v Pivki se pojavljajo tudi potrebe po novih javnih prostorih. Z 
ureditvijo bi tem potrebam tudi zadostili. 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

- Problem Pivke je prometna preobremenjenost jedra Pivke.  

- Jedro Pivke je težko prepoznavno kot središče naselja, javni prostori med seboj 
delujejo nepovezano. Trenutno stanje ne spodbuja vnašanja novih programov v 
prostor.  

- V prostoru je zaradi opuščanja industrije ostalo več degradiranih območij, na 
katerih bi lahko vzpostavili javne prostore.  

- Jedro diplomskega dela je ureditev urbanega središča Pivke tako, da bo idejna 
zasnova gradila javni prostor z zelenimi sistemi, reševala problem nepovezanosti 
prostora, prometne preobremenjenosti, uredila prostor, ki bi spodbujala vnašanje 
programov in pripomogla k izboljšanju bivalne kvalitete lokalnih prebivalcev. Pri 
tem bo upoštevala naravne in zgodovinske danosti prostora, značilnosti lokalne 
identitete ter osnovne principe berljivosti prostora. Ukvarja se z vprašanjem kako 
umestiti javne prostore v Pivki. 
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1.2 DELOVNA HIPOTEZA 

Zasnova bi prikazala možne rešitve obstoječih prostorov, ob predpostavki da so ti 
prometno preobremenjeni in  nepovezani. 

Ureditev prostora bi z umestitvijo novih programov poživila pivško jedro in ga naredila 
tudi bolj privlačnega ter prepoznavnega za obiskovalce in tako imela gospodarski pomen s 
spodbujanjem lokalnega turizma. 

Z razvojem turistične ponudbe v Pivki se pojavljajo potrebe po novih javnih prostorih. 

1.3 METODE DELA 

- Preučitev naravne in zgodovinske danosti prostora z analizami (prostorskih potencialov, 
gradnikov prostora, grajenega tkiva, zelenega sistema, značilnih prerezov…) na podlagi 
kartografskega, slikovnega in drugega gradiva po vzoru elaborata Ilirska Bistrica, idejna 
prostorska zasnova. 

- Preučitev zgodovine prostora, razvoja krajine in dejavnikov, ki so jo oblikovali. 

- Pridobitev in pregled strokovnih podlag, ki so izdelane na ravni občine. 

- Opredelitev meril za oblikovanje javnih prostorov in utemeljitev, kateri bi bili smiselni v 
danem prostoru. 

- Pregled primerov dobrih praks ureditev javnih prostorov v Sloveniji. 

- Opredelitev območja v katerega bi umestili nove javne prostore. 

- Na podlagi analiz in meril izdelati idejno zasnovo ureditve . 

1.4 CILJI NALOGE 

Cilj naloge je izdelati idejno zasnovo ureditve jedra Pivke . Pri tem bi obstoječ prostor 
nadgradili z ureditvijo novih javnih prostorov in te povezovali v smiselno celoto z 
urejenimi povezavami ter nadgradili zelen sistem. Ureditev bi  vključevala tudi pešpoti, 
ureditev trga in umestitev novih programov v prostor. Promet skozi jedro bi razbremenili 
in preusmerili. . Sanirali bi degradirana prostore, ki so posledica propadajoče lesne 
industrije v Pivki in jih spremenili v javne prostore. Oblikovali bi privlačne ambiente, ki bi 
spodbujali ljudi, da bi se zadrževali 
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2 KRATEK ORIS PIVKE 

2.1 LEGA 

Pivka leži v Pivški kotlini. Zanjo je značilno, da jo obdajajo kraške planote in sicer na 
severu Nanos in Hrušica, na vzhodu in jugovzhodu Javorniki in Snežnik, na zahodu 
Slavenski ravnik. (Kovačič, 1975). 

Pivška kotlina se s svojimi prehodi odpira na več strani in je tako povezana s sosednjimi 
pokrajinami. Na severu jo omejuje gričevnat svet Postojnskih vrat z nadmorsko višino 610 
m, na jugozahodni in južni strani pa iz nje vodi več prehodov mimo Primoža in Taborskega 
grebena v dolini Reke (Kovačič, 1975). 

Skozi kotlino teče reka Pivka, ki izvira pri Zagorju, glavnino vode dobiva pri bruhalniku v 
Pivščah, ob večjem deževju pa še iz obrobnih izvirov nižje na poljih. Značilnost reke je 
nizek strmec, čigar posledica je počasen tok v številnih zavojih. Ob močnih padavinah reka 
Pivka poplavlja. Z leve strani se ob deževju vanjo stekajo studenci, ki izvirajo na meji fliša, 
z desne, kraške strani pa se zliva vanjo voda iz bruhalnikov. Ne gre pa brez omembe 
presihajočih jezer, ki so značilnost območja (Kovačič, 1975). 

Na podnebne značilnosti Pivške kotline vplivata lega, oblika terena in nadmorska višina. 
Pivška kotlina leži na prehodu med celinsko Slovenijo in Jadranom, vendar ima občutni 
vpliv celinske notranjosti. Na celinski značaj vplivata zaprtost kotline in nadmorska lega 
na višini 500 m (Kovačič, 1975). 

 
Slika 1: Ortofoto posnetek širšega območja Pivke (Podatki …,2016) 
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3 KRATKA ZGODOVINA 

Prvi dokazi o bivanju ljudi na območju Pivke so že iz paleolitika. Najdišča, kot so Betalov 
in Zakajen spodmol, Postojnska in Otoška jama, Ovčji in Županov spodmol, jama v Lozi 
pri Orehku ter Parska golobina, so v zavetnih legah pod previsnimi stenami (Kovačič, 
1975). 

Naselitev v železni dobi je bila že obsežnejša, in sicer na kraškem in flišnem ozemlju. 
Dokazi o tem se kažejo v množici gradišč. O gradiščih pričajo tako imena krajev, kot 
arheološka najdišča, kot so Goli vrh pri Razdrtem, na Starem gradu (691 m), pri Hruševju, 
na Kaculju (648 m), pri Šmihelu pod Nanosom, na Gradišču pri Selcah, na Gradišču in 
Primožu nad Pivko (Kovačič, 1975).Arheološko območje Kerin (Dediščina.si …,2016b) je 
datirano v pozno bronasto dobo, železno dobo in rimsko dobo, arheološko območje Sv. 
Primož (Dediščina.si …,2016a) pa v železno dobo in rimsko dobo.  

Pivka je zaradi svoje lege in geografskih značilnosti že od nekdaj imela pomembno vlogo. 
v prometnih povezavah. To so prepoznali že Rimljani, ki so na tem območju zgradili ceste. 
Dokaze zanje so našli pri Razdrtem. Od tu je cesta vodila k Stranam, k Šmihelu pod 
Nanosom in k Strmici. Druga Rimska cesta je potekala pod Primožem (718 m) pri Pivki in 
Šilentabru. Imela je povezovalno vlogo, in sicer med Javorniško planoto in Košansko 
dolino. Rimske naselbine, med drugim na Soviču pri Postojni, na Gradišču pri Slavini in na 
Taboru, pa nakazujejo da območje za Rimljane ni imelo samo prometne vloge, ampak je 
bilo tudi kraj bivanja (Kovačič, 1975). Lokacijo antične naselbine z obrambnim sistemom 
in kulturno plastjo pa so odkrili na arheološkem območju Sela pri Trnju (Dediščina.si 
…,2016c). 

Sledovi naselitve fevdalne dobe se kažejo v objektih, kot so Predjamski grad, grajske 
razvaline na Soviču nad Postojno in na Šilentabru ter Kalec pri Zagorju. Večina vasi 
Pivške kotline je omenjenih že leta 1498 (Kovačič, 1975). 

V zgodovini Pivke ima pomembno vlogo tudi vojska. Vojaška prisotnost je bila izrazita v 
času druge svetovne vojne. Dediščino, ki se je ohranila v prostoru, kot posledico vojn, so 
prepoznali tudi v občini Pivka. Tu se je leta 2004 začel proces, ki je vodil k ustanovitvi 
Parka vojaške zgodovine Pivka.  
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Slika 2: Območje Pivke prikazane v Franciscejskem katastru (GisKD …, 2016). 

Na sliki 2 je prikazan izsek iz Franciscejskem katastra. V času njegovega nastanka (1823 - 
1869) je imelo naselje Pivka še ime Šent Peter. Na karti je razviden starejši del naselja, ki 
se je razvil ob cesti pod vzpetino, kjer stoji cerkev. Prav tako se kaže, da je v prostoru 
prevladovalo kmetijstvo. V svetlo rjavi barvi so prikazane njive, medtem ko so travniki v 
zeleni barvi. Vidna je tudi razdrobljenost kmetijskih parcel, ki se je ohranila do danes. Te 
so po večini izrazito podolgovate oblike. 
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Slika 3: Območje Pivke prikazane v izseku specialki Avstro–ogrske monarhije 1:75.000. 5752, Sežana in 
Pivka iz leta 1882 in 1905 (dopolnjena 1909) (DEDI …, 2016). 

Na sliki 3, ki prikazuje izsek Specialke Avstro–ogrske monarhije, je že vidna posledica 
razvoja Pivke, za katero je vzrok izgradnja tržaške železnice leta 1857 in reške proge leta 
1873. Spremembe v primerjavi s Franciscejskem katastrom na sliki 2 se kažejo predvsem v 
razvoju naselja, saj so se nove stavbe pojavile v bližini železniške proge. Nova železniška 
proga je povzročila širjenje naselja iz starega vaškega jedra proti železniški postaji, hkrati 
pa zamejila širjenje naselja proti zahodu. 

3.1 GOSPODARSTVO 

Kot glavna gospodarska panoga je bilo v devetnajstem stoletju razvito kmetijstvo. 
Kmetijska dejavnost za preživetje ni zadoščala, zato so si prebivalci dopolnjevali prihodke 
z gozdarsko dejavnostjo v hrvaških gozdovih. Znanje, ki so si ga pridobili, so prenesli tudi 
v domače okolje, saj so jim je od srede devetnajstega stoletja družinski dohodek 
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dopolnjevali lokalni gozdovi. Prebivalstvo ob robu gozda se je ukvarjalo s sekanjem, 
tesanjem in nakladanjem lesa. Kot posledica zametkov lesne industrije se je pojavilo 
prevozništvo, saj se je pojavila potreba po prevozu lesa z gozdov do žag, ki so nastajale na 
več krajih v Pivški kotlini. Les so prevažali v Trst in druge obmorske kraje vse do 
zgraditve tržaške železnice leta 1857 in reške proge leta 1873 (Kovačič, 1975). 

V občini Pivka sta bili najpomembnejši gospodarski panogi lesnopredelovalna (tovarna 
Javor, ki počasi propada) in prehrambna industrija (Pivka perutninarstvo, ki ima še vedno 
pomembno gospodarsko vlogo). Severno od naselja Neverke se nahaja industrijsko obrtna 
cona z več gospodarskimi družbami. 

3.2 KULTURNA DEDIŠČINA 

Območje Pivke je glede na svojo velikost tudi bogato s stavbno dediščino. Med 
najstarejšimi na območju je sakralna dediščina, sledijo starejše domačije in stavbe zgrajene 
v času po izgradnji železniške proge skozi kraj. Prisotnost železniške proge je močno 
vplivala na nadaljnji razvoj kraja. 

Preglednica 1: Stavbna in kulturna dediščina v Pivki po dataciji (Register …, 2016). 

Stoletje Stavbna in kulturna dediščina 
15. stoletje Pivka - Cerkev sv. Petra 

Vaško jedro Pivke 

Radohova vas 

Pivka - Vas Hrastje 
 

16. stoletje Cerkev sv. Lovrenca v Radohovi vasi 
 

19. stoletje Pivka - Hiša Kolodvorska 19 

Pivka - Hiša Kolodvorska 33 

Pivka - Hiša Kolodvorska 39 

Pivka - Hiša Radohovska pot 1 
 

20. stoletje 
 

Pivka - Kapelica pri Škofovih 

Pivka - Vila Kosovelova 1 

Pivka - Spomenik NOB ob cesti Postojna-Ilirska Bistrica 

Pivka - Grobnica padlih borcev NOB na Habjanovem griču 

 

Na ožjem območju Pivke je evidentirana naslednja enota kulturne dediščine (Register …, 
2016):  

- Naselbinska dediščina z EŠD 26863 Pivka - Trško jedro,  

- Naselbinska dediščina z EŠD 16019 Pivka - Vaško jedro, 

- Sakralna stavbna dediščina – Pivka – kapelica pri Škofovih EŠD 17447,  



Ota J. Idejna zasnova ureditve jedra Pivke.                                                                                                        8 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2016   

 
 

- Memorialna dediščina z EŠD 4800 – Pivka - Spomenik NOB   

- Memorialna dediščina z EŠD 4801 – Pivka – Grobnica padlih borcev  

- Profana stavbna dediščina z EŠD 17443– Pivka – Hiša Kolodvorska 19 

- Profana stavbna dediščina z EŠD 17444 – Pivka – Hiša Radohovska pot 1.  

 
Slika 4: Prostorski prikaz kulturne dediščine v Pivki, M 1 : 10000 (Register …, 2016). 



Ota J. Idejna zasnova ureditve jedra Pivke.                                                                                                        9 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2016   

 
 

3.3 URBANISTIČNA ZASNOVA PIVKE  

Pivka predstavlja središčno točko občinskega prostora, saj se nahaja v osrednjem delu 
občine. Tu je gospodarsko, zaposlitveno, oskrbovalno, kulturno, športno in izobraževalno 
središče občine. Pivka predstavlja večjo urbano tvorbo s starim mestnim jedrom, 
ohranjenimi stavbnimi nizi in starejšimi zaselki. Naselje je imelo že v preteklosti 
pomembno vlogo v prostoru. Centralna lega ob pomembnih tranzitnih poteh je vplivala na 
razvoj naselja, saj skozi jedro poteka cestna in železniška povezava proti Hrvaški (Reki) ter 
Postojni, nato pa proti Ljubljani.  

 
Slika 5: Podrobna namenska raba OPN, M 1 : 10000 (iObčina …, 2016) 
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Slika 6: Elementi, ki opredeljujejo Pivko, M 1 : 10000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 

Na vzpetini v starejšem delu naselja se nahaja cerkev, ki zaradi svoje lege in oblike 
predstavlja prostorsko dominanto. Na severozahodni strani naselja se nahajajo stavbe, 
namenjene izobraževanju, kot so osnovna šola, stari in novi vrtec. V samem središču Pivke 
se nahajata objekt Občine Pivka in Hiša kulture. V naselje se z južno-vzhodne strani vriva 
industrijsko območje, kjer so objekti nekdaj uspešnega lesno proizvodnega obrata Javor 
Pivka. 
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Slika 7: Robovi, povezave, vozlišča,  poudarki, območja, M 1 : 10000  

Robove Pivke predstavljajo železniška proga na zahodni strani naselja, hribovito območje 
Kerina in Primoža na jugu, reka Pivka na vzhodu in ograjen del industrijske cone na 
sredini. Glavne povezave v Pivki so državna cesta Postojna - Pivka, odsek državne ceste 
Ilirska Bistrica –Pivka ter lokalne ceste, ki povezujejo pomembnejša območja med seboj. 
Glavni vozlišči se pojavita na stičišču cest, kjer se Kolodvorska cesta križa s Prečno ulico 
na zahodu in Postojnsko ulico na vzhodu, manjši vozlišči pa sta na severu, kjer se stikata 
Prečna in Kolodvorska ulica in na zahodu,v starejšem delu Pivke, pod cerkvijo. V prostoru 
sta dve dominanti. Glavna dominanta je Cerkev sv. Petra na vzpetini v starejšem delu 
Pivke in dimnik Javorja v industrijski coni. Kot območja bi predvsem poudarila območje, v 
katerem se izvaja predvsem izobraževalna dejavnost, z vrtci in osnovno šolo na zahodu, 
območje starejšega dela Pivke s cerkvijo in industrijsko območje na sredi kraja. 

ROBOVI 

POVEZAVE 

POTENCIALNA VOZLIŠČA 

POUDARKI 

OBMOČJA 
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Slika 8: Pomembne točke v centru Pivke in njihove povezave, M 1 : 5000. 

Točke na sliki 8 predstavljajo predvsem javne ustanove, ki imajo pomembno mestotvorno 
funkcijo. Okoli njih se pojavljajo manjši javni prostori, ki predstavljajo območja interakcij 
za lokalne prebivalce. Iz tega je izvzeto industrijsko območje, ki je od urbanega okolja 
ločeno tako z ograjo, kot z vegetacijo. 
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4 PROSTORSKE ANALIZE 

4.1 GRAJENO TKIVO 

4.1.1 Razvoj grajenega tkiva 

Izpred leta 1800 se je ohranila samo sakralna dediščina. Na območju naselja Pivka je 
ohranjena v 17. in 18. stoletju predelana gotska cerkev, ki stoji na vzpetini zahodno nad 
vasjo Pivka. Cerkev sv. Petra je sestavljena iz tristrano zaključenega prezbiterija, ladje in 
zvonika. Datira iz poznega srednjega veka, sredine 17. stol., 1619, 1644, 1652, 1653, 1665, 
tretje četrtine 18. stol., tretje četrtine 20. stol. in 1953-1958. Cerkev je spomenik lokalnega 
pomena, ki je bil razglašen z  Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna, (Uradne objave (Primorske novice), 
št. 29/84-337, Ur.l. RS, št. 30/91-1261 cit. po Register …, 2016b). 

Vaško jedro Pivke  (EŠD: 16019) je kategorizirano kot prvotno naselbinsko jedro Pivke 
ruralnega značaja. Domačije so stegnjene ali na vogel. Ohranjena je tlorisna zasnova in 
skromni kamnoseški detajli ter vodnjaki s talno vodo ali kapnico. Prve omembe kraja 
izhajajo iz leta 1400 in 1498, ki je bil tedaj imenovan Šempeter na Krasu. Datira iz prve 
četrtine 15. stol., 1400, in se je naprej razvijala v 17. stol., 18. stol., 19. stol. in 20. stol. 
(Dediščina.si…, 2016č). 

Naselje Pivke se priključuje Radohovi vasi (EŠD: 16020), tako da ju je danes že težko 
razločiti. Ta je gručasta, z domačijami v stegnjenem nizu, tudi na vogel, večinoma 
predelanimi, s strmimi dvokapnicami s čopi in frčadami. Vhodi so pod širokimi napušči. 
Ohranjeni so enostavni kamniti detajli in vodnjaki s talno vodo. Prva omemba vasi je iz 
leta 1498. Datira iz zadnje četrtine 15. stol., 1498, 18. stol., 19. stol., 20. stol. 
(Dediščina.si…, 2016d). 
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Slika 9: Prikaz objektov, ki so se ohranili izpred 1800, M 1 : 10000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 

Na sliki 9 je razvidno, da se znotraj naselja od objektov, zgrajenih izpred leta 1800,  
ohranil samo sakralni objekt in dve domačiji. 
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Slika 10: Prikaz objektov, ki so se ohranili izpred 1920, M 1 : 10000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 

Prikaz objektov, zgrajenih po 1920, prikazujejo posledice zgraditve tržaške železnice in 
pripadajoče infrastrukture leta 1857, ter posledice zametkov lesne industrije, saj je na 
današnjem industrijskem območju že takrat stala žaga.  
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Slika 11: Danes, M 1 : 10000 (kart. podl.: Podatki …, 2016).  

Danes je grajeno tkivo umeščeno ob glavne prometne poti. Naselje Pivka ni več ločena 
enota, temveč se povezuje v Petelinje na severni strani in Radohovo vasjo na jugovzhodu.  
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4.1.2 Smeri grajenega tkiva 

 

 
Slika 12: Smeri grajenega tkiva, M 1 : 10000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 

Smeri slemen objektov v prostoru potekajo večinoma vzporedno s cesto ob njih in so 
vzporedne s plastnicami. Posebnost so smeri slemen v starejšem delu Pivke, pod cerkvijo, 
kjer so ta postavljena pravokotno na smer ceste. Razlog temu je teren, saj so tudi ti objekti 
vzporedni s plastnicami. 



Ota J. Idejna zasnova ureditve jedra Pivke.                                                                                                      18 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2016   

 
 

 

Slika 13: Odnos grajeno – zeleno, M 1 : 10000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 

Območje grajenih struktur v naselju Pivka predvsem določajo naravne danosti, kot so 
predvsem z gozdom poraščeno hribovje na zahodu in jugu ter poplavno območje reke 
Pivke na zahodu.  
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4.1.4 Ožje območje grajenega tkiva – center Pivke 

 

 
Slika 15: Javne površine, M 1 : 2000.  

V centru Pivke so se javne površine vzpostavile predvsem ob poteh in se vrivajo v prostore 
med stavbami, kot je razvidno na sliki 15. Kot zanimivo območje se izpostavi sam center 
Pivke, na območju stičišča cest, kjer se Kolodvorska cesta križa s Prečno ulico na zahodu 
in Postojnsko ulico na vzhodu. Oblike kažejo na organski razvoj starejšega dela, kjer javne 
površine razmejujejo objekti, postavljeni v prostor tako, da so vzporedni s potmi, ki skozi 
prostor potekajo in terenom, v katerega so postavljeni. 

 
Slika 16: Smeri poti v starem delu Pivke, M 1 : 2000.  

Smeri poti v starem delu Pivke pogojujejo smeri cest, ki Pivko prepletajo. Smeri potekajo 
radialno v stičiščih poti.  
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Slika 17: Poti v strem delu Pivke, M 1 : 2000.  

Poti v starem delu Pivke so nastale v smeri proti bližnjim vasem, kar kaže na tranzitni 
značaj kraja. 

4.1.5 Prostorski potenciali 

Pivko razmejuje hribovit svet - na zahodu z Osojnico, na jugu s Krimom in Primožem in 
Javorniki na zahodu. Skozi območje teče reka Pivka s številnimi izviri. Kot posledica 
kraških procesov, so tu prisotna še presihajoča jezera, ki so eden izmed večjih turističnih 
privlačnosti kraja. Ta potencial je prepoznala tudi Občina Pivka, ki je leta 2014 ustanovila 
krajinski park Pivška presihajoča jezera in leta 2013 Ekomuzej pivških presihajočih jezer. 

 
Slika 18: Krajinski elementi, M 1 : 2000.  

Poleg zgoraj naštetih elementov je kot prostorski potencial pomembna železniška proga. 
Ta ima v Pivki tudi križišče. Pomembna je predvsem iz gospodarskega vidika, za transport 
lesa z bljižnih gozdov. 
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Slika 19: Smeri in vpetost mestnega tkiva  v naravno okolje, M 1 : 2000. 

Zaradi naravnih danosti prostora kot je relief in vodnega režima reke Pivke z občasnimi 
poplavami, je mestno tkivo umeščeno v naravno okolje tako, da njegove smeri potekajo v 
smeri glavnih prometnic proti Postojni na severu, Ilirski Bistrici na jugovzhodu in Sežani 
na jugozahodu. Naravno tkivo je na zahodu omejeno z železniško progo. Mestno tkivo na 
zahodu deloma razmejuje reka Pivka. 

 

Slika 20: Vpetost starega in novega dela mesta v naravno okolje, M 1 : 2000.  

Stari del Pivke se v naravno okolje vpenja v smeri vzhod-zahod, novejši del pa se na 
severu vpenja v severni in severozahodni smeri, na južnem delu pa v jugozahodni smeri. 
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Slika 21: Prikaz starega in novega dela Pivke, M 1 : 2000.  

Stari del Pivke se nahaja na dvignjenem terenu pod cerkvijo in se nadaljuje v samem 
centru naselja, novi del pa se širi proti severni in južni strani le-tega. 

Diplomska naloga se bo osredotočala predvsem na stari del v centru Pivke. To območje 
trenutno ne deluje centralno, saj ga deli cesta, ki je močno prometno obremenjena.  
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4.2 GRADNIKI PROSTORA 

4.2.1 Inventarizacija  

 
Slika 22: Ceste, M 1 : 15000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 

 

 
Slika 23: Železniška proga, M 1 : 15000(kart. podl.: Podatki …, 2016). 
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Slika 24: Voda in vodne površine, M 1 : 15000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 

 
Slika 25: Vzorci kmetijskih površin, M 1 : 15000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 
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Slika 26: Poselitev, M 1 : 15000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 
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4.3 KRAJINSKI VZORCI 

4.3.1 Kulturna krajina 

4.3.1.1 Širše območje 

Marušič (1998) uvršča območje Pivške kotline v kraške krajine notranje Slovenije, in sicer 
Pivško-Cerkniško planoto. Prepoznavnost vzhodnega dela tega območja so kraške oblike 
reliefa, ki so izrazite v verigi kraških polj ter višjih planotastih območjih na zahodni strani 
in mehkem, valovitem reliefu z zamočvirjenji po dolinah s skupinami visokih vegetacij na 
zahodnem delu (Marušič, 1998). 

Urbanizacija podeželja je potekala ob prometni mreži, v bližini večjih središč in ob vitalnih 
vaških naseljih. Tu je kmetijski prostor s težjimi pridelovalnimi razmerami, zato v prostoru 
poteka proces zraščanja, katerega posledica je pojav brezobličnih, težko prehodnih 
vegetacijskih mas z nejasnim gozdnim robom (Marušič, 1998). 

Krajinski vzorci, ki se pojavijo v območju so strnjeni gozdovi na hribovju (Javorniško-
Snežniško pogorje, Krim, Mokrec), kraška polja (Cerkniško, Logaško, Planinsko, Loški 
potok, Ponikve), členjena kmetijska krajina na razgibanem reliefu (Hrušica, Slemena, 
Goljanska Planota) in vodnate krajine (Postojnsko, Pivško) (Marušič, 1998). 

Značilnosti Pivške planote so valovit svet s stožčastimi vrhovi, odprtost prostora, 
tradicionalna kmetijska raba, turističnost območja, jame in gradovi ter presihajoča jezera. 
(Marušič, 1998). 

4.3.1.2 Ožje območje 

Marušič (1998) trdi, da je zgornja Pivka zaradi razvoja mesta Pivka, vojaških dejavnosti in 
predvsem prometnega položaja, izgubila nekdanje kakovosti, ter da se v prostoru 
prepletajo zelo kakovostni krajinski vzorci z razvrednotenimi območji. 

Vidne prostorske značilnosti ožjega območja Pivke daje kmetijska dejavnost. Ta v zadnjem 
času upada, zato so posledica tega procesa vidne v zaraščanju in zatravljanju ( Golobič in 
Penko Seidl, 2015). 

V naseljih so pogosti sadovnjaki, orane površine ob njih pa ustvarjajo krajinske vzorce. 
Njive se pojavljajo na rodovitnih zemljiščih, v dolinskem dnu, v dnu vrtač in na pobočnih  
uravnavah. Zaradi naravnih pogojev, kot so podnebne razmere, kjer je podnebje celinsko z 
mrzlimi zimami in burjo ter sušnimi poletji, nadmorske višine, reliefa in sestave tal s plitvo 
zemljino ter vodnega režima, kjer ob veliko padavinah vode iz podzemlja napolnijo jezera 
in reko Pivko, ki se nato razlije po dolini, v prostoru prevladuje živinoreja, saj so poplavni 
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travniki primerni samo za proizvodnjo krme. Zaradi naravnih danosti in rabe so v prostoru 
raznoliki tipi kulturne krajine ( Golobič in Penko Seidl, 2015). 

4.3.1.3 Značilni krajinski vzorci na območju Pivke 

A. Presihajoča jezera 

Območje presihajočih jezer oblikuje vzorec zelene ravnice brez višjega rastlinja v kraškem 
svetu (Marušič, 1998). 

B. Kraška gmajna 

Vzorec zaraščajoče kraške gmajne, s pasovi grmovnic in živic, je prisoten na robovih 
kotanje na privzdignjenem svetu (Marušič, 1998). 

C. Kraški travniki 

Vrtače z redkim rastlinjem in osamelimi drevesi in grmovjem so vidne na očiščenem svetu 
kraških travnikov (Marušič, 1998). 

4.3.1.4 Tipi kulturne krajine 

A. Dolinsko dno  

Tu se prepletajo ekstenzivni trakasti travniki in polja z vmesnimi mejicami in posameznimi 
drevesi. Ob robovih naselij so še dobro ohranjeni visokodebelni sadovnjaki starejših sort 
(Golobič in Penko Seidl, 2015). 

 
Slika 27: Dolinsko dno, izsek ortofoto posnetka (Podatki …, 2016). 
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B. Mozaična krajina 

Preplet ekstenzivno obdelanih vrtač, omejenih z gosto mrežo mejic in posameznih dreves, 
se nahaja na višje ležečih območjih s kraškim značajem. Tu je intenzivnost rabe prostora 
manjša. Ponekod so še ohranjeni sistemi suhozidov ( Golobič in Penko Seidl, 2015). 

 
Slika 28: Mozaična krajina in nasad sadnih dreves, izsek ortofoto posnetka (Podatki …, 2016). 

C. Kotanje jezer  

Na območju kotanj jezer so značilni ekstenzivni, mokrotni trakasti travniki, ki jih obdaja 
izrazit gozdni rob.  Travniki so del leta poplavljeni. Tu so se pojavile značilne rastlinske in 
živalske združbe ( Golobič in Penko Seidl, 2015). 

 
Slika 29: Kotanje jezer, izsek ortofoto posnetka (Podatki …, 2016). 

Č. Senožeti in pašniki  

Na pobočjih se nahajajo pašniki in travniki znotraj gozdov, ki so členjeni s posameznimi 
drevesi in drevesnimi gručami ( Golobič in Penko Seidl, 2015). 
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Slika 30: Senožeti in pašniki, izsek ortofoto posnetka (Podatki …, 2016). 

D. Gozd 

Na območju Javornikov so obsežni strnjeni jelovo-bukovi gozdovi, v nižinah pa je 
najpogostejši črni bor s toploljubnimi listavci. Ob reki Pivki prevladuje vrbovje (Golobič 
in Penko Seidl, 2015). 

 
Slika 31: Gozd, izsek ortofoto posnetka (Podatki …, 2016). 

Pri oblikovanju prostorske ureditve bom skušala čim bolj vključevati vzorce, ki se nahajajo 
v prostoru, kot so na primer mozaični preplet kmetijskih površin pri oblikovanju tlakov in 
vzorec posaditve sadovnjakov v mrežo, ki ga bom uporabila pri zasaditvi dreves v jedru 
Pivke. 
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5 PREGLED STROKOVNIH ANALIZ PODANIH S STRANI OBČINE PIVKA 

A. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 
OBMOČJE SREDIŠČA OBČINE PIVKA 

Diplomska naloga se naslanja na Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(nadaljnje OPPN) za območje središča občine Pivka, ki je bil pripravljen v skladu s 
Odlokom o prostorskem načrtu občine Pivka in nudi idejno zasnovo kot alternativo 
podanim rešitvam v OPPN središča občine Pivka.  

Območje OPPN obsega območje trške strukture ob Kolodvorski cesti med križiščema s 
Snežniško cesto in potjo na Orlek, območje novejše strukture ob Kolodvorski cesti med 
križiščema s Potjo na Orlek in križiščem z Ulico 27. aprila, ki se nahaja pretežno na 
zahodni strani Kolodvorske ceste, in delno degradirano območje z mešano strukturo med 
Kolodvorsko cesto, Radohovsko potjo in spomenikom NOB. 

Načrtovane prostorske ureditve, ki se povzamejo iz OPPN za območje občine Pivka so 
naslednje: 

Ureditev odprtega javnega prostora – trga na delu Kolodvorske ceste in ureditvijo 
mestnega trga z oblikovanjem površin za različne strukture uporabnikov odprtih javnih 
mestnih površin. 

Ureditev sejmišča z javnim parkiriščem za osebna vozila in ureditvijo zunanjih otroških 
igralnih površin za različne starostne skupine. 

Ureditev promenadne poti od bodočega trga do spomenika NOB v mestnem parku. 

Ureditev prometa za ožje in širše območje. 

Sama sem v diplomskem delu kot območje dodala še novo ureditev parka na vzhodnem 
delu naselja in vzpostavitev kolesarske poti, ki bi povezala obstoječo kolesarsko pot na 
severu naselja ob krožišču, ki poteka da Krpanovega doma. Predvideno bi potekala preko 
jedra Pivke in ga povezovala z novim parkom. Območje ureditve promenadne poti, ki bi 
potekala od bodočega trga do spomenika, sem načrtovala samo do območja degradiranega 
prostora ob poslovni stavbi Javor. 

B. OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE PIVKA 
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6 JAVNI PROSTORI 

Diplomska naloga se ukvarja z oblikovanjem javnih prostorov v centru Pivke. Glavno 
vodilo je bilo povezati s prometom razčlenjen prostor in ga urediti v smiselno celoto, ki bi 
povezovala javne ustanove in ostali program, ter omogočala tvorjenje novega programa. 
Pri oblikovanju prostora se pojavlja vprašanje, kakšne so lastnosti kvalitetno oblikovanih 
javnih prostorov in kdo so njegovi uporabniki, ter kako bi prostor oblikovali tako, da bi 
spodbujal umeščanje novih programov.  

6.1 OPREDELITEV ODPRTIH JAVNIH PROSTOROV 

6.1.1 Odprti javni prostor 

Goličnik (2008) ga opredeljuje kot »okolje, bodisi v javni ali zasebni lasti, vendar 
dostopno širši javnosti, ki ga zaznamuje  nenehen vzajemen odnos med njegovo fizično 
strukturo in nizi (možnih) dogodkov v njem«. 

Robbins (2008) pravi, da javno in zasebno ločeno glede na razliko med prostori 
posameznika in prostori družbe. Nadaljuje, da je lahko prostor opredeljen s termini 
kontrole ali svobode, z abstraktno idejo o vsakdanji rabi in kot stanje družbenega prostora. 

Verovšek (2008) opiše odprti javni prostor v mestu kot element urbanosti, ki odseva 
preteklo načrtovalsko prakso in mentaliteto socialnega prostora, hkrati pa daje mestu in 
njegovim delom znatno mero značaja. 

V diplomskem delu sem se osredotočila na ureditev odprtih javnih prostorov, ki bodo 
povzemali kvalitete, ki so opisane zgoraj, torej ureditev odprtih javnih prostorov, ki bodo 
dostopni vsem, se bodo vpeli v obstoječo strukturo naselja in bodo namenjeni tako 
lokalnim prebivalcem, kot tudi obiskovalcem Pivke.  

6.1.2 Pomen in vloga javnih prostorov 

Javni prostori dajejo okolju novo vrednost. Izboljšujejo kvaliteto življenja, še zlasti zeleni 
javni prostori, ki omogočajo preživljanje prostega časa in gibanje ter boljše bivanjsko 
okolje, še posebej v mestnem okolju (Thompson, 2008). Predstavljajo tudi vključujoč 
prostor in prostor za srečevanja, kjer se dogajajo interakcije med različnimi družbenimi in 
starostnimi skupinami (Thompson, 2008). Ima torej povezovalno vlogo v skupnosti. 
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6.1.3 Današnje stanje v Sloveniji 

Temelji odprtih javnih prostorov v Sloveniji so rezultat preteklih planiranj. Večina javnih 
prostorov izhaja iz časa, ko je bilo javno in kolektivno samoumevno in je zato bilo tudi 
ustvarjanje novih ureditev in vzdrževanje uspešnejše, vendar se je v devetdesetih, zaradi 
socio-ekonomskih razlogov pojavil preskok na posamično in privatno, kar se je odražalo v 
javnih prostorih (Simoneti, 2008). 

V zadnjem času se je povečalo število novih ureditev in prenov. Simoneti (2008) trdi da je 
razlog temu dokazovanje moči in sposobnosti, skrb za fizično in mentalno zdravje 
prebivalcev in ustvarjanje pogojev za gospodarski razcvet kraja. 

Goličnik (2008) pravi, da odnos do javnih odprtih prostorov v Sloveniji odraža na dva 
različna načina, in sicer so na eni strani potrebe po zagotavljanju odprtih površin jasno 
izražene in poudarjene kot dodana vrednost, ki zagotavlja boljšo kvaliteto prostora, po 
drugi strani pa so zaradi hitrega razvoja in favoriziranja zasebnega, ogrožena. 

6.1.4 Primeri dobre prakse 

6.1.4.1 Prenova Slovenske ceste 

 
Slika 32: Območje prenove slovenske ceste (Ljubljana …, 2016). 

S prenovo ceste se je v Ljubljani uredil prometni prostor, ki je namenjen predvsem 
javnemu prevozu, kolesarjem in pešcem. V prostoru so spremenili prometni režim, 
izpopolnili ulično pohištvo in predvsem uredili varen prostor za pešce. Nova ureditev 
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poenostavi prehode glavnih pešpoti v centru in poveča prostor za hojo in kolesarjenje 
(Nova…, 2016). 

6.1.4.2 Čufarjev trg 

Čufarjev trg predstavlja socialno središče ter prostor za prireditve in ima več funkcij. Sama 
lokacija Čufarjevega trga je v centru jeseniškega urbanega naselja. Ureditev trga 
predstavlja intervencijo v prostoru. Ta se kaže s preprosto a dinamično zasnovo. Sam 
prostor ureditve je členjen z belimi črtami, v njem je pa prisoten vodni element z 
umestitvijo več vodnih curkov (Landezine …, 2016). 

 
Slika 33: Prikaz Čufarjevega trga (Landezine …, 2016). 
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Slika 34: Prikaz vodnega elementa na Čufarjevem trgu (Landezine …, 2016). 

6.1.4.3 Ureditev javnih površin mestnega jedra Kranja 

Ureditev obsega prenovo javnih površin v Kranju. Ta poudarja urbani značaj mesta, daje 
prostoru prepoznavno vlogo in ga poenoti s tlakom. Ta ustvari kvalitetno površino 
namenjeno pešcem. Obnovljen je še vrt gradu Khislstein z Vovkovim vrtom in Pungert z 
otroškim igriščem pod drevesi in razglediščem nad kanjonom Kokre (Odprte hiše …, 
2016). 

 
Slika 35:Trubarjev trg (Odprte hiše …, 2016). 
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V svoji ureditvi se bom zgledovala po primerih ureditve tako Čufarjevega trga, prenove 
Slovenske ceste, kot ureditve javnih površin mestnega jedra Kranja. Prenova Slovenske 
ceste kaže, kako lahko s prometno preureditvijo in umestitvijo uličnega pohištva poživiš 
prostor in ga narediš bolj privlačnega za pešce in kolesarje. Čufarjev trg je prikaz, kako 
lahko z nekaj enostavnimi potezami, kot so kontrast barv, relief in umeščanje vertikale z 
vodnimi curki, ustvarimo kvaliteten prostor, medtem ko ureditev javnih površin mestnega 
jedra Kranja prikazuje, kako se lahko že s premišljeno uporabo tlaka definira prostor. Sama 
bom prostor trga preoblikovala tako, da bom z različno uporabo tlaka definirala odprte 
javne površine. Te se bodo izmenjevale in tako ustvarile ritem v prostoru, hkrati pa prostor 
delile na pregledne enote. V prostoru bom zasnovala tudi novo prometno ureditev, ki ga bo 
naredila bolj privlačnega za pešče. 

6.1.5 Kakšne so lastnosti kvalitetnih javnih prostorov 

Andersson (2008) omeni kot primer dobrih lastnosti javnih prostorov idejo CUSAP – 
Copenhagen Urban Space Action Plan, ki opredeljujejo, da dober javni prostor izboljša 
dnevno kvaliteto življenja in funkcionira kot prostor srečanja znotraj mest. 

Goličnik (2008) kot kvaliteto javnih odprtih prostorov poudari, da je kvaliteta v manj 
pomensko določenih prostorih ali njihovih delih, ki so zaradi tega privlačni za razvoj 
spontanih in neformalnih oblik uporabe. Omeni še, da se kvalitete prostora kažejo v 
prisotnosti uporabnikov in raznovrstnem programu, opremi, vzdrževanju ter udobju. 

Trieb (2008) trdi, da kvalitetni javni prostori niso samo prostori polni ljudi, življenja in 
aktivnosti, ampak so kvalitetni tudi tisti prostori, ki nudijo oddih od vrveža. Meni, da mora 
biti dobra zasnova oblikovana tako, da prostori v njej služijo različnim stopnjam velikosti 
skupin uporabnikov, od posameznika do večjih skupin. Poudari, da prostori ne smejo 
preveč definirati uporabe, ampak naj jo samo uokvirijo. S tem da zasnova priložnost 
ljudem, da na njej izvajajo različne dejavnosti in ustvarjajo nove nepredvidljive programe 
(Trieb, 2008). 

Corbert (2004) opredeli kvalitetno oblikovan prostor kot območje dobre prostorske 
organizacije, ki je lahko berljiv, z urejeno cestno zasnovo, ki omejuje nered, uporablja 
enostavno paleto kvalitetnih materialov, spoštuje in poudarja lokalne značilnosti, uporablja 
preprost, čist dizajn in vzdržuje ter nadgrajuje obstoječe okolje.  

V diplomskem delu bom prostor oblikovala tako, bo ta izboljšal dnevno kvaliteto življenja, 
funkcioniral kot prostor srečanja znotraj mesta, da prostori v njem služijo različnim 
stopnjam velikosti skupin uporabnikov, da bo omogočal razvoj spontanih in neformalnih 
oblik uporabe, imel dobro prostorsko organizacijo in bo lahko berljiv. 
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6.1.6 Aktivnosti in uporabniki v javnih prostorih 

Pri načrtovanju javnih prostorov se moramo vprašati, kakšne dejavnosti se pojavljajo v 
njih. Dejavnosti so odvisne od uporabnikov, a jih vseh zaradi neskončnih možnosti in 
domišljije tako otrok, kot odraslih, ne moremo predvideti, kot tudi ne uporabe prostora v 
katerem se dejavnosti izvajajo.  

V javnih prostorih lahko sedimo, hodimo, stojimo, ležimo, izvajamo aktivnosti povezane z 
rekreacijo, se igramo, pogovarjamo in beremo. Uporabniki javnih prostorov so vsi, ki 
izvajajo dejavnosti v njem. Uporabniki so odvisni od lokacije odprtih javnih površin in 
dejavnosti, ki se v njih izvajajo. 

Danes je vedno več ljudi, ki preživlja čas individualno, bodisi z računalnikom ali 
pametnim telefonom. Da bi take uporabnike privabili, bi bilo potrebno prilagoditi prostor 
za njihove potrebe, kot je na primer prostor za sedenje z mizo in brezplačen dostop do 
medmrežja preko brezplačnih wi-fi točk. S tako ureditvijo bi javni prostor dobil novo 
funkcijo in omogočal dostop širši množici uporabnikov. 

Ureditev jedra Pivke bo zasnovana tako, da bo služila tako lokalnemu prebivalstvu in 
obiskovalcem Pivke vseh starostnih skupin (otroci, mlade matere, mladostniki, odrasli, 
starejši). 

Dejavnosti, ki bodo prisotne v prostoru: 

- Ureditev trga na Kolodvorski cesti predvideva dejavnosti, kot so sprehajanje, 
kolesarjenje, nakupovanje in srečevanje,  

- ureditev prostora, ki ga omejujeta na zahodu stavba občine in na vzhodu stavba 
Hiše kulture, bo namenjena počitku, sedenju, druženju, srečevanju in zbiranju,   

- ureditev degradiranega prostora na zahodu Kolodvorske ceste ob poslovni stavbi 
Javor in na severu industrijskega območja Javor Pivka, bo omogočala sprehajanje, 
druženje, sedenje, sprehajanje psov, igro in nakupovanje. 

- ureditev prostora, kjer se trenutno nahaja Sitor Stiskalnica, bo imelo izrazito 
rekreativno funkcijo, zato se bo v njem hodilo, teklo, kolesarilo, igralo športne igre 
in tudi sedelo ter ležalo. 

 

 



Ota J. Idejna zasnova ureditve jedra Pivke.                                                                                                      38 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2016   

 
 

6.1.6.1 Stanje v Pivki 

V Pivki je malo javnih površin, ki bi spodbujale aktivno uporabo in omogočale več 
različnih dejavnosti, ter spodbujale tvorjenje novega programa. Kot urejeno javno 
površino, bi izpostavila predvsem prostor pred Krpanovem domom, z urejeno tlakovano 
površino in pripadajočim zelenjem ter park na južni strani naselja.  

6.2 OPREDELITEV OBMOČIJ JAVNIH PROSTOROV 

Na podlagi analiz sem ureditev javnega prostora umestila na naslednja območja: 

1. Območje starejšega dela naselja, kjer se Kolodvorska cesta križa s Prečno ulico na 
zahodu in Postojnsko ulico na vzhodu. 

Območje je zelo prometno obremenjeno. V njem so med pomembnejšimi mestotvornimi 
objekti stavba Občine Pivka in Hiša Kulture. Prostoru dajejo kvaliteto fasade starejših 
stavb. 

 

 
Slika 36: Pogled s križišča s Postojnske ulice.  
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Slika 37: Pogled s križišča s Prečne ulice.  

2. Območje, ki ga omejujeta na zahodu stavba občine in na vzhodu stavba Hiše kulture. 

Prostor je trenutno namenjen parkirišču. Ureditev bi skušala narediti bolj zanimivo za 
lokalne prebivalce, kot manjši prostor za prireditve v okviru hiše kulture in za vsakdanjo 
uporabo uslužbencev bližnjih stavb, ki bi ga lahko uporabljali v času malic. Zanimiv je 
predvsem zaradi oblike terena, ki se nivojsko niža od zahoda proti vzhodu.  

 
Slika 38: Območje, ki ga omejujeta na zahodu stavba občine in na vzhodu stavba Hiše kulture.  
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Slika 39: Območje, ki ga omejujeta na zahodu stavba občine in na vzhodu stavba Hiše kulture.  

 
Slika 40: Območje, ki ga omejujeta na zahodu stavba občine in na vzhodu stavba Hiše kulture.  

3. Območje degradiranega prostora na zahodu Kolodvorske ceste ob poslovni stavbi Javor 
in na severu industrijske cone. 

Območje trenutno služi kot parkirišče in ne deluje dokončano. V njem so vidne tudi 
posledice žledoloma, ki so prostor še dodatno degradirale.  
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Slika 41: Območje degradiranega prostora na zahodu Kolodvorske ceste ob poslovni stavbi Javor.  

4. Območje, kjer se trenutno nahaja Sitor Stiskalnica, vzhodno od Hiše Kulture. 

 
Slika 42: Območje Sitor Stiskalnice.  

Industrijski objekt se preseli v industrijsko cono Neverke in na izbranem območju uredi 
park z izrazito rekreacijsko funkcijo. 
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7 ZELENI SISTEM 

7.1 ZELENE POVRŠINE 

Javne zelene površine so mestne prvine, ki pomembno vplivajo na bivalne kvalitete. So 
enakovredna in nenadomestljiva prostorska prvina, z oblikovalsko strukturnimi, 
funkcionalno programskimi in zdravstveno higienskimi funkcijami, ki je postala del 
mestnega tkiva. Zelene površine, ki se pojavljajo v mestih, ločimo na javne in poljavne, 
kjer se javnost kaže z načinom rabe in dostopnostjo in ne z lastnino. Njihov pomen se 
razvija v skladu z razvojem mest. Pomembne so tudi zato, ker se velik del mestnega 
življenja odvija v njih (Simoneti, 1997). 

 
Slika 43: Gozdne površine, M 1 : 5000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 
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Območje Pivke obdajajo gozdovi na jugu in na zahodni strani do železniške proge .Prisotni 
so predvsem na vzpetinah, ki so bile neprimerne za kmetijsko uporabo. Zadnje čase je 
zaradi opuščanja kmetovanja vedno več zaraščanja gozdov. 

 
Slika 44: Zeleni koridorji, M 1 : 10000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 

Zeleni koridorji se v prostoru pojavljajo predvsem ob linijskih elementih, ob železniški 
progi, ob reki Pivki ter na mejah kmetijskih zemljišč. S temnozeleno barvo je so na sliki 44 
prikazane z gozdom pokrite površine. 
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Slika 45: Zeleni sistem, M 1 : 10000.  

Pivko z vseh strani obdaja narava. Na zahodnem delu prevladuje gozd, na vzhodnem delu 
pa so prisotne kmetijske površine do Javornikov. S temnozeleno barvo je na sliki 45 
prikazan gozd, s svetlozeleno pa obstoječe javne zelene površine. Javne zelene površine v 
samem mestnem tkivu so prisotne na severno-zahodnem delu naselja, na območju, na 
katerem se nahajajo vrtci, osnovna šola in športno rekreacijske površine stadiona, v obliki 
zasaditev lipovih drevoredov ob cesti ter območju parka na jugu. 
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Slika 46: Odnos grajeno-zeleno, M 1 : 10000 (kart. podl.: Podatki …, 2016). 

Na sliki 46 so s temnozeleno barvo prikazane gozdne površine, s sivo pa grajeno tkivo. 

V naselju prevladuje kot uporabljena drevesna vrsta lipa. Ta je že tradicionalno prisotna na 
slovenskem območju. Na pivškem je prisotna navadno ob cerkvah ali v središčih vasi. 

Z ureditvijo bi skušali nadgraditi zeleni sistem z umestitvijo novih urejenih zelenih 
površin. Pri tem bi upoštevali naravne danosti okolja. 

Predlog ureditve predvideva umestitev novih zelenih površin. 



Kolodvorska cesta

Park

Pokopališče

Površine za oddih, rekreacijo

Park

Druge urejene zelene površine

Druge urejene zelene površine

LEGENDA:

NOVE JAVNE ZELENE POVRŠINE

REKA PIVKA

OBSTOJEČE JAVNE ZELENE POVRŠINE

NOVA ZASADITEV

OBSTOJEČA ZASADITEV

OBMOČJE INTERPOLACIJE

7.1.1 Prikaz javnih zelenih površin v Pivki, M 1 : 5000
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8 PROMET 

Naselje Pivka ima ugodno prometno lego na meji med Srednjo in Zgornjo Pivko ter ob 
prehodu iz Pivške kotline v Košansko dolino, oziroma v porečje reke Reke. Tu je križišče 
cest, ki peljejo proti Divači, Ilirski Bistrici in Snežniškemu pogorju. Od železniške proge 
Ljubljana - Trst se odcepi proga proti Ilirski Bistrici in Reki (Štrekelj in sod., 2009). 

Glavni problem v prostoru je predvsem prometna preobremenitev državne ceste skozi 
naselje. Ta se kaže predvsem v poletnih mesecih. Cesta deli naselje in omejuje gibanje. 

Občina Pivka skuša z OPN prestaviti glavno cesto G1-6, ki vodi skozi naselje ter umestiti 
obvoznico Pivka. 

8.1 PROMETNA ZASNOVA 

Danes predstavlja glavno os cestne povezave v Pivki državna cesta Postojna - Pivka, in 
odsek državne ceste Ilirska Bistrica – Pivka, po katerih prehaja tranzitni promet s težkimi 
tovornimi vozili. Problem nastane predvsem zaradi državne ceste Postojna - Pivka, na 
območju, ki poteka po Kolodvorski ulici, saj ta prostor deli in degradira urbani prostor, 
hkrati pa je prometno preobremenjena s tovornimi vozili. Promet zaradi hrupa, ki ga 
povzroča, tudi niža kvaliteto bivanja v prostoru. 

8.2 PROMETNA UREDITEV 

8.2.1 Širše območje 

Kot pogoj za ustvarjanje odprtih javnih prostorov, preureditev predvideva preusmeritev 
državne ceste Postojna Pivka tako, da se ta preusmeri s starega vaškega jedra. Predvidena 
preusmeritev je na odsek državne ceste Ilirska Bistrica – Pivka, kjer se odcepi preko 
rondoja in prečka industrijsko območje,ter se priključi na svojo traso ob železniški postaji.  

Umestitev pogojujejo predvsem naravne značilnosti (relief), bližine stanovanjskih objektov 
in uporaba prostora. Cesta je umeščena južno, tako da se umakne bližini šol in vrtcev, tako 
da se izogne nevarnim mestom za učence, hkrati pa povezuje železniško postajo, do katere 
potujejo tovorna vozila z odsekom državne ceste Ilirska Bistrica –Pivka. 
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Slika 48: Prikaz šolskih poti v naselju Pivka, M 1 : 10000 (iObcina.si …, 2016). 



Kolodvorska cesta

Kolodvorska cesta

Kolodvorska cesta

Snežniška cesta

Postonjska cesta

R 95

R 80 

R 90 

R 100

PREDVIDENA OBVOZNA CESTA

Odcep Postojna-Pivka

Širina voznega pasu 2 x 3,5 m
Širina pločnika 2 x 1,5 m
Skupaj 10 m

Širina voznega pasu 2 x 3,5 m
Širina pločnika 2 x 1,5 m
Skupaj 10 m

Dolžina  548 m
Hitrostna omejitev 50 km/h

OBSTOJEČA DRŽAVNA CESTA

Odcep Ilirska Bistrica -Pivka

Širina voznega pasu 2 x 3,5 m
Širina pločnika 2 x 1,5 m
Skupaj 10 m

OBSTOJEČA DRŽAVNA CESTA

8.2.2 Prikaz širšega območja prometne ureditve - državni nivo
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Kolodvorska cesta

R 95

R 80 

R 90 

R 100

JUŽNI RONDO

SEVERNI RONDO

PREDVIDENA OBVOZNA CESTA

Odcep Postojna-Pivka

Širina voznega pasu 2 x 3,5 m
Širina pločnika 2 x 1,5 m
Skupaj 10 m

Širina voznega pasu 2 x 3,5 m
Širina pločnika 2 x 1,5 m
Skupaj 10 m

Dolžina  548 m
Hitrostna omejitev 50 km/h

OBSTOJEČA DRŽAVNA CESTA

Odcep Ilirska Bistrica -Pivka

Širina voznega pasu 2 x 3,5 m
Širina pločnika 2 x 1,5 m
Skupaj 10 m

OBSTOJEČA DRŽAVNA CESTA

Enosmerna cesta
Širina pasu 3,5 m

Parkirišče
38 PM

Dvosmerna kolesarska pot
Širina profila 2,5 m

Parkirišče
10 PM

Dvosmerna kolesarska pot
Širina profila 2,5 m

Dostopna cesta
Širina pasu 4 m

Parkirišče
4 PM

Dvosmerna kolesarska pot
Širina profila 2,5 m

Parkirišče
4 PM

Enosmerna cesta
Širina pasu 3,5 m

Peš pot

Parkirišče
13 PM

Parkirišče
11 PM

Parkirišče
5 PM

Parkirišče
5 PM

Parkirišče
4 PM

Enosmerna cesta
Širina pasu 3,5 m

P1

P2

P4

P3

P5

Enosmerna cesta
Širina pasu 3,5 m

8.2.3 Prikaz širšega območja prometne ureditve, M 1 : 5000
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Slika 50: Prikaz širšega območja prometne ureditve, M 1 : 5000.
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Slika 50: Prikaz širšega območja prometne ureditve, M 1 : 5000.
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8.3 OŽJE OBMOČJE  

Stari del se preoblikuje v ulico mestnega značaja, kjer je dovoljen samo lokalni promet. 
Zapre se Kolodvorska ulica na dolžini, kjer se križa s Postojnsko ulico in Prečno ulico, ter 
na tem mestu uredi trg. S tako zasnovo bi razbremenili jedro Pivke in mu povrnili trški 
značaj. 

Del Kolodvorske ulice med trgom in novim odcepom se omeji za promet, tako da bo 
dostop dovoljen samo za lokalne prebivalce in prepovedan za tovorna vozila.  

Odcep državne ceste Ilirska Bistrica – Pivka se poveže z enosmerno ulico do parkinega 
prostora ob tržnici in se nato nadaljuje na Kolodvorsko ulico. 

Na območju Sitor Stiskalnice se uredita dve enosmerni cesti. 

Uredi se kolesarska pot, ki povezuje Kolodvorsko ulico z bregom reke Pivke. 

Ožje območje ureditve prometne zasnove desno na območju med odsekom državne ceste 
Ilirska Bistrica – Pivka in železniško postajo. 

Ožje območje ureditve prometne zasnove jedra Pivke na področju sedanjega poslopja 
Sitor. 



R 95

R 80 

R 90 

R 100

JUŽNI RONDO

PREDVIDENA OBVOZNA CESTA
Širina voznega pasu 2 x 3,5 m
Širina pločnika 2 x 1,5 m
Skupaj 10 m
Dolžina  548 m
Hitrostna omejitev 50 km/h

Odcep Ilirska Bistrica -Pivka
Širina voznega pasu 2 x 3,5 m
Širina pločnika 2 x 1,5 m
Skupaj 10 m

OBSTOJEČA DRŽAVNA CESTA

8.3.1 Ožje območje ureditve prometne zasnove desno na območju med odsekom državne ceste Ilirska Bistrica - Pivka in železniško postajo, M 1 : 2000
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Širina voznega pasu 2 x 3,5 m

OBSTOJEČA DRŽAVNA CESTA

Enosmerna cesta
Širina pasu 3,5 m

Parkirišče
38 PM

Dvosmerna kolesarska pot
Širina profila 2,5 m

Parkirišče
10 PM

Dvosmerna kolesarska pot
Širina profila 2,5 m

Dostopna cesta
Širina pasu 4 m

Parkirišče
4 PM

Dvosmerna kolesarska pot
Širina profila 2,5 m

Parkirišče
4 PM

Enosmerna cesta
Širina pasu 3,5 m

Peš pot

Parkirišče
13 PM

Parkirišče
11 PM

Parkirišče
5 PM

Parkirišče
5 PM

Parkirišče
4 PM

Enosmerna cesta
Širina pasu 3,5 m

Enosmerna cesta
Širina pasu 3,5 m
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          sedanjega poslopja Sitor, M 1 : 2000

Slika 52: Slika 53: Ožje območje ureditve prometne zasnove desno na območju med odsekom državne ceste Ilirska Bistrica - Pivka in železniško postajo in ožje območje ureditve prometne zasnove jedra pivke na področju sedanjega poslopja Sitor, M 1 : 2000.
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9 IDEJNA ZASNOVA UREDITVE 

9.1 OBMOČJA INTERPOLACIJ 

Območja interpolacij se nahajajo na štirih območjih: 

1. Območje, kjer se Kolodvorska cesta križa s Prečno ulico na zahodu in Postojnsko ulico 
na vzhodu. 

2. Območje, ki ga mejita na zahodu stavba občine in na vzhodu stavba Hiše kulture. 

3. Območje degradiranega prostora na zahodu Kolodvorske ceste ob poslovni stavbi Javor. 

4. Območje, kjer se trenutno nahaja Sitor Stiskalnica. 



4

Kolodvorska cesta

1

2

3

LEGENDA:

2

3

4

1 Območje, kjer se Kolodvorska cesta križa s Prečno ulico na zahodu in Postojnsko ulico

Območje degradiranega prostora na zahodu Kolodvorske ceste ob tovarni Javor

Območje, ki ga mejita na zahodu stavba Občine Pivka in na vzhodu stavba Hiše kulture

Območje, kjer se trenutno nahaja Sitor Stiskalnica

9.1.1 Območja interpolacij, M 1 : 5000
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9.2 IDEJNA ZASNOVA UREDITVE CENTRA PIVKA 

Odprti javni prostor sem umestila v starejši del naselja na:  

1. Območje, kjer se Kolodvorska cesta križa s Prečno ulico na zahodu in Postojnsko ulico 

na vzhodu. 

Tu bi se ureditev osredotočala predvsem na umiritev prometa, povezavo prostora in 

tvorjenja javnih površin. Na tem območju bi se uredila promenada v smeri zahod - vzhod. 

Linijo bi poudaril drevored, ki bi potekal ob njej. Za drevesno vrsto sem predvidela lipo, ki 

je prisotna v Pivki v večini drevoredov, hkrati pa ima kot drevo, ki je predstavljalo socialni 

center v vaseh tradicionalno vlogo tako na Pivškem, kot tudi v Sloveniji. Tlak se izmenjuje 

v vzorcu, ki spominja na mozaični vzorec travnikov.  

2. Območje, ki ga meji na zahodu stavba občine in na vzhodu stavba Hiše kulture. 

Območje bi imelo prehoden značaj, hkrati pa bi tvorilo tudi manjše prostore, primerne za 

preživljanje odmorov za uslužbence, ki so zaposleni v bližini, ter kot prostor za druženje 

pred / med prireditvami, ki bi se izvajale v Hiši Kulture. Teren, ki se spušča, pogojuje 

izvedbo stopnic, ki še dodatno razčlenijo prostor. Stopnice prevzamejo tudi vlogo prostora 

za sedenje. Drevesa so zasajena v mrežnem vzorcu, ki spominja na zasaditve bližnjih 

sadovnjakov. Južni del je namenjen predvsem pešcem in kolesarjem. Tu se tlakovana 

površina vriva med zelene površine, ki so predvidene v severnem delu industrijske cone 

Javorja. Teren bi bil tu oblikovan tako, da bi se tlakovane površine postopoma spuščale z 

blagim naklonom proti vzhodu.  

3. Območje degradiranega prostora na zahodu Kolodvorske ceste ob poslovni stavbi Javor. 

V prostor bi umestila trg, ki bi predvidel več različnih programov, kot so na primer 

tradicionalni semenj, ki je v Pivki enkrat mesečno, prostor za prireditve s stopnicami na 

zahodu, ki povezujejo Kolodvorsko ulico s prostorom in dajejo prostoru značaj amfiteatra,  

urejenim otroškim igriščem in prostorom za sedenje, ter predvideva točko za prost dostop 

do medmrežne povezave, ki bi spodbujala uporabo prostora. Prostor je oblikovan tako, da 

lahko služi več funkcijam, na primer prazen kot trg za prireditve, z umestitvijo stojnic pa 

postane tržnica. Trg na vzhodu deli sklop treh paviljonov, ki lahko služijo kot pokriti del 

tržnice, ali pa kot razstavni prostor. Zahodno od paviljonov sem umestila zeleno površino, 

katere ureditev omogoča sedenje in sprehajanje. Desno od tržnice sem predvidela parkovne 

površine na začetku industrijskega območja tovarne Javor. Tu je zaradi industrije prostor 

trenutno močno degradiran. Idejna zasnova predvidi, da se v severnemu delu industrijske 

cone Javor uredi zelena površina. Zasaditev na jugu interpolacijskega območja tvori rob, ki 

ločuje industrijske objekte od jedra Pivke. Pri tem sem predpostavila, da bo v prihodnosti 

urbanističnega razvoja kraja industrijsko območje umaknjeno iz prostora. Ureditev 

parkovnih površin ohranja območje kot javni prostor, hkrati pa osi poti ponujajo možnost 
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nadaljnje povezave območja jedra Pivke z območjem industrijske cone ne glede na 

program, ki bi ga umestili v prostor. 

4. Območje, kjer se trenutno nahaja Sitor Stiskalnica.  

Objekt Sitor Stiskalnice bi predvidoma prestavila v industrijsko cono Neverke in na 

njegovo mesto umestila park z izrazito rekreacijsko funkcijo. V park sem umestila 

balinišče, nogometno igrišče, igrišče za košarko in tenis igrišče. V parku se prepletajo poti 

tako, da členijo prostor na manjše, bolj obvladljive enote, katerih funkcija ni točno 

določena, zato omogočajo spontano rabo prostora, bodisi za rekreacijo, piknik, ležanje itd. 

Med parkovne površine so umeščene drevesne zasaditve, ki nudijo senco, hkrati pa delijo 

park na manjše ambiente, ki so vizualno ločeni. Park je povezan s peš potjo in kolesarsko 

potjo tako s centrom Pivke, kot tudi z obrežjem reke Pivke.  



Kolodvorska cesta

LEGENDA:

TLAKOVANE POVRŠINE

TRAVNATE POVRŠINE

REKA PIVKA

TLAKOVANE POVRŠINE

NOVA ZASADITEV

OBSTOJEČA ZASADITEV

OBMOČJE INTERPOLACIJE

9.2.1 Idejna zasnova ureditve centra Pivka, M 1 : 5000
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Slika 55: Idejna zasnova ureditve centra Pivka, M 1 : 5000.
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Slika 56: Območje, kjer se Kolodvorska cesta križa s Prečno ulico na zahodu in Postojnsko ulico in območje, ki ga mejita na zahodu stavba občine in na vzhodu stavba Hiše kulture, M 1 : 1000.

PREREZ A - A'

PREREZ B - B'

Slika 58: Prerez B - B'

Slika 57: Prerez A - A'
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Slika 59: Območje degradiranega prostora na zahodu Kolodvorske ceste ob tovarni Javor, M 1 : 1000.

PREREZ C - C'

Slika 60: Prerez C - C'



D'

D

TRAVNATE POVRŠINE

REKA PIVKA

NOVA ZASADITEV

OBSTOJEČA ZASADITEV

OBMOČJE INTERPOLACIJE

LEGENDA:

9.2.4 Območje, kjer se trenutno nahaja Sitor Stiskalnica, M 1 : 1000
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PREREZ D - D'

Slika 62: Prerez D - D'
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9.2.5 Prostorski prikaz 

 
 
Slika 63: Prostorski prikaz. 
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10 SKLEP IN RAZPRAVA 

Z diplomskim delom sem podala rešitev ureditve urbanega središča Pivke. Naloga se 
ukvarja z vprašanjem, kako nadgraditi obstoječi prostor s prometno preureditvijo in 
umestitvijo novih javnih prostorov. 

Na podlagi preučitve naravnih in zgodovinskih danosti prostora ter procesov, ki so vplivali 
na razvoj mesta, sem določila potenciale in probleme v prostoru. Kot potenciale sem 
vzpostavila naravne danosti prostora, ki se kažejo v kraški pokrajini, kot problem pa sem 
izpostavila prometno preobremenjenost naselja, ter pomanjkanje javnih površin, primernih 
za druženje lokalnega prebivalstva in obiskovalce. 

Naloga rešuje  prometno situacijo v Pivki in predlaga nove možne rešitve, ki bi 
razbremenile jedro Pivke. Predvideva zaprtje dela Kolodvorske ulice in omejitev za tovorni 
promet na njej ter umeščanje novih povezav, ki bi nadomestile funkcijo tega dela ceste. 
Rešitev predlaga umestitev odseka državne ceste, ki bi povezovala odsek državne ceste 
Ilirska Bistrica – Pivka z odsekom državne ceste Postojna - Pivka, kjer se novi del odcepi 
preko rondoja in prečka industrijsko območje ter se priključi na traso ob železniški postaji.  

Na podlagi analiz sem se odločila, da je smiselna preureditev v jedru starega dela Pivke ter 
v njegovi bližini na območjih, ki so degradirana zaradi industrijske rabe. 

Podala sem predlog, kako umestiti nove programe, tako da ti poživijo pivško jedro in ga 
naredila tudi bolj privlačnega ter prepoznavnega za obiskovalce ter izboljšala berljivost 
prostora. Predlog nove ureditve se ukvarja tudi s sanacijo degradiranih območij, ki so 
posledica opuščanja industrije v Pivki in žledoloma. Predlog upošteva naravne in 
zgodovinske danosti prostora, značilnosti lokalne identitete ter osnovne principe berljivosti 
prostora. 

Z ureditvijo bi zadostili potrebam po novih javnih prostorih, ki so nastale z razvojem 
naselja. 
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11 POVZETEK 

Naloga se ukvarja z ureditvijo jedra Pivke, pri čemer upošteva obstoječi prostor, ki ga  
nadgradi z ureditvijo novih javnih prostorov in te poveže v smiselno celoto z urejenimi 
povezavami ter nadgradi zeleni sistem. Pri tem upošteva naravne in zgodovinske danosti 
prostora, značilnosti lokalne identitete ter osnovne principe berljivosti prostora. Ukvarja se 
z vprašanjem kako umestiti javne prostore v Pivki. 

Zasnova prikaže možne rešitve obstoječih prostorov ob predpostavki, da so ti prometno 
preobremenjeni in nepovezani. Predlog ureditve je zasnovan tako, da z umestitvijo novih 
programov poživi jedro Pivke in ga naredi tudi bolj privlačnega ter prepoznavnega za 
obiskovalce. 
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