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Sokrat 
grški filozof in dramatik  |  469–399 pr. n. št.

UStvarjamo ProStore. 
SPoštljivo, Skrbno in PreUdarno. 

Posegi v prostor, ki jih načrtujemo, nam pomenijo več kot le 
izpolnjevanje obveznosti do vas, naših naročnikov. Zavedamo 
se, da s svojimi izdelki soustvarjamo skupno dobro. da puščamo 
sledi, ki se trajno zapišejo v prostor in so odsev časa, v katerem 
so bile ustvarjene. trudimo se, da s spreminjanjem podob hkrati 
oblikujemo pozitivne misli in vzbujamo prijetne občutke.
Strokovna in osebnostna različnost nam v povezani skupini dajeta 
dodatno moč. vodijo nas vrednote, ki so nam skupne.
Z nenehnim izobraževanjem in sodelovanjem želimo napredovati. 
vztrajno in zanesljivo. največji strokovni izziv nam je razumeti 
in povezovati različne stroke ter s prepletom strokovnih znanj 
dosegati prave rešitve. rezultat je vedno kompromis, vendar je 
večkrat ravno dober in zdrav kompromis najboljši rezultat. 
verjamemo, da bo svet okoli nas iz dneva v dan boljši. bolj čist, 
bolj zdrav in bolj urejen. Storili bomo vse, da k temu prispevamo 
po najboljših močeh. 

Za lepši prostor. Za boljše življenje. Za nas in za prihodnost.

leon kobetič 
direktor podjetja locus

daleč največja in najbolj 
občudovana oblika modrosti 
je potreba po snovanju in 
lepšanju mest ter skupnosti.
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Strokovne podlage za načrtovanjn e poselitve
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naše Storitve 
na PodroČjU ProStorSkeGa naČrtovanja

 izdelava strokovnih podlag za urbani razvoj, razvoj ali ohranjanje 

  dejavnosti v krajini, demografski razvoj ter razvoj družbene in 

  gospodarske infrastrukture

 izdelava sektorskih in celovitih strategij prostorskega razvoja

 izdelava urbanističnih in krajinskih načrtov

 izdelava državnih in občinskih prostorskih načrtov na strateški

  in izvedbeni ravni

 izdelava podrobnih prostorskih načrtov

ProStorSko 
naČrtovanje

rešitve, ki So boljše od idej 

teče ko’ 

urca!

44,77 %

tomaž  
 Mesto je zgrajeno iz različnih prostorov. Vsak izmed njih nosi skrivnosti, 

doživetja in občutke, povezane v zgodbe. Z ustvarjalnim načrtovanjem 
skušamo zgodbe ujeti, jih povezati v prostoru in času ter ustvariti mesta,  
ki kot namazan mehanizem postanejo delujoča celota.  tomaž



kljUČni iZZivi 
na PodroČjU ProStorSkeGa naČrtovanja

 ničelna rast stavbnih zemljišč

 pametna mesta kot razvojna jedra

 učinkovita prenova pred novogradnjo

 prava mera regulacije za usklajevanje javnega interesa in 

  investicijskega razvoja

 ekonomsko vzdržno in vitalno podeželje

Sloni se nenehno premikajo, njihova prilagodljivost in iznajdljivost 
pa jim pomagata, da je vsaka nova lokacija njihov dom.to, 

spet sem

 v  finalu.

Za ProStore SoŽitja 

 ProStorSko naČrtovanje

 Z vsakim udarcem, z vsako potezo igro lahko dobiš ali izgubiš. A igra je 
le del načrtovane poti, napolnjene z osebami, prostori in čustvi. Z jasno 
vizijo, skrbnim načrtovanjem in inovativnimi pristopi iščemo prave 
poti in poteze, ki so boljše od konkurence.  leon

v   91   % (5471) naselij v Sloveniji živi manj kot   500  ljudi.

leon  



naše Storitve 
na PodroČjU komUnalneGa GoSPodarStva

 izdelava strokovnih podlag za razvoj infrastrukturnih sistemov

 izdelava kategorizacij javnih cest

 izdelava operativnih programov odvajanja in čiščenja odpadnih vod

 vzpostavitve in vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture

 prostorske analize za potrebe opremljanja z gospodarsko 

   javno infrastrukturo

komUnalno
GoSPodarStvo

nevidni SiStemi Za Zdravo okolje
mami, 

všeč mi je,

ko smo skupaj.

 Voda je vir življenja in največje naravno bogastvo. Mogoče jo 
prepogosto jemljemo kot nekaj samoumevnega. Vendar ni tako. Zapleteni 
in uporabniku nevidni sistemi komunalne oskrbe nam z brezhibnim 
delovanjem omogočajo sodoben način življenja. Z načrtovanjem teh 
sistemov tudi mi pomagamo k boljši oskrbi. Za zdravo okolje. Za še več 
brezskrbnih dni.   andrej

15,75 %

  andrej



kljUČni iZZivi 
na PodroČjU komUnalneGa GoSPodarStva

 prilagoditev cest in ulic nižjim hitrostim, kolesarjem in pešcem

 ureditve lastništva javnih površin in določitve javnega dobra

 kakovostna dostopnost do javnih in skupnih storitev ter površin

 izboljšanje prostorskih podatkov gospodarske javne infrastrukture

 vzpostavitev 'pametnih' sistemov komunalnega opremljanja

 v Sloveniji je zgrajenih  1,94  km javnih cest na prebivalca.

Sloni so izjemno inteligentna bitja. Prav tako kot ljudje gradijo ceste in iščejo 
podzemne vodne vire, ki služijo celotnemu okolju, v katerem živijo.

veš, da nisem 
vedel, da na 
leto izdelajo 
več kot 100 

milijonov koles.

Za Sodoben naČin Življenja

 komUnalno GoSPodarStvo

 Podobe, ki drvijo mimo nas, ustvarjajo nove slike, ideje, navdihe. Včasih 
potrebujemo, da se čas za trenutek ustavi, da zberemo misli. Na vlaku je 
to tako preprosto. Ravno zato si z načrtovanjem celostnih trajnostnih 
rešitev prometnih sistemov prizadevamo za zmanjšanje odvisnosti 
od avtomobila in za dvig zavesti o drugačnih oblikah prevoza.   Urša

Urša  



naše Storitve 
na PodroČjU okoljSkih PreSoj

 izdelava strokovnih podlag za potrebe presoj vplivov na okolje

 izdelava okoljskih poročil

 vodenje postopkov celovite presoje vplivov na okolje (CPvo)

 spremljanje stanja okolja

okoljSke 
PreSoje

Previdno daneS Za varen jUtri
Čau lado! 

mi greš 

pomagat v 

gmajno?

 Ob prehitrem sodobnem načinu življenja pogosto z nostalgijo 
razmišljamo o preteklih časih. Videti je, da je bilo takrat vse bolj 
preprosto, čeprav ne tudi lažje. Sožitje z naravo in spoštovanje tradicije 
je bilo del vsakdanjika. Na temelju teh vrednot ter znanj naših dedkov in 
babic želimo načrtovati našo prihodnost. Trudimo se spoštovati včeraj, 
da lahko danes ustvarjamo za boljši jutri.  nina

8,63 %

nina  



kljUČni iZZivi 
na PodroČjU okoljSkih PreSoj

 okoljske presoje kot proces optimizacije v celovitem 

  razvojnem načrtovanju

 določitev varstvenih režimov prostora s celovitim 

  prostorskim načrtovanjem

 oblikovanje okoljskih kazalnikov za spremljanje stanja okolja

 opredelitev omilitvenih ukrepov za zmanjšanje podnebnih sprememb

na poplavnih območjih stoji 27.361 oz.   5,3   % vseh stanovanjskih 
stavb v Sloveniji.

Sloni ob utiranju novih poti odstranjujejo stara drevesa, s tem ustvarjajo
 nov prostor za podrast in ohranjajo življenjski cikel drugim bitjem.od spodaj 

je bilo 

videti težje.

Za trajnoStni raZvoj

 okoljSke PreSoje

 Hoditi po tleh nam ni več dovolj. Radi bi odkrivali nove prostore. Vendar 
je vsak prostor tudi nekomu dom, in prav je, da smo v tujem domu vljudni 
in spoštljivi. Prepoznati prostorske konflikte in jih uspešno uskladiti med 
seboj, nas dviguje na višjo raven. Dobesedno.   irena, klemen

  irena

  klemen



naše Storitve 
na PodroČjU Urbane ekonomike

 svetovanje pri vzpostavitvi sistemov za odmero komunalnega prispevka

 svetovanje pri vzpostavitvi sistemov za odmero davka na nepremičnine 

  (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča)

 izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč za posamezne investicije

 prostorske analize ekonomskih posledic prostorskega načrtovanja in 

  komunalnega opremljanja

Urbana
ekonomika

raCionalni PremiSlek je nePreCenljiv
brez skrbi, 

vse se da 

rešiti.

 Vsakdanje življenje zahteva iskanje ravnovesja in stalno tehtanje naših 
odločitev. Strokovnih, poslovnih ali osebnih. In če je treba tehtati med 
časom in denarjem, mi vedno izberemo čas. Čas za ljudi.  metka, manca

10,65 %

  manca

  metka



kljUČni iZZivi 
na PodroČjU Urbane ekonomike

 uskladitev vzdržnega sistema javnih dajatev za zagotavljanje 

  komunalnega standarda

 komunalni prispevki, davki in druge javne dajatve kot mehanizem 

  prostorske politike

 uvedba ekonomskih presoj v strateško načrtovanje in upravljanje s prostorom

 z investicijskim načrtovanjem usklajeno opremljanje stavbnih zemljišč

Povprečni strošek gradnje kilometra lokalne ceste znaša   400  tisoč evrov. 

Sloni zelo učinkovito razporejajo svoje 
moči in tudi zato živijo tako dolgo.

tele še, 

potem pa kar 

računček, 

prosim.

Za UČinkovite UkrePe

 Urbana ekonomika

 Učinkovitost našega poslovanja se kaže v zadovoljstvu naših 
naročnikov, kakovost naših rešitev pa v zadovoljstvu uporabnikov 
prostorov. Naj so le-ti majhni ali veliki, vsakdanji ali posebni. 
Najpomembneje je, da so polni nasmejanih ljudi.  nina

nina  



naše Storitve 
na PodroČjU Sodelovanja Z javnoStmi

 usklajevanje interesov pri posegih v prostor

 aktivno sodelovanje pri oblikovanju predpisov o urejanju prostora

 priprava strokovnih člankov, strokovnih predavanj in drugih 

  oblik sodelovanja s strokovno javnostjo

 priprava javnih predstavitev in javnih obravnav, prostorskih delavnic 

  ter drugih oblik sodelovanja z javnostmi

Sodelovanje
Z javnoStmi

ko nam vraČate veČ 
Gaja, 

prideš še 

ti dol?

 Da ujamemo bistvo, je včasih potreben pogled z drugega zornega 
kota. Prave slike prostora vidimo skozi vaše oči, oči uporabnikov. S 
pozornim opazovanjem skušamo razumeti, zato da lahko skupaj 
načrtujemo in gradimo naše skupne prostore.   Sergija, jasmina, iztok

11,09 %

Sergija  

jasmina  

iztok  



kljUČni iZZivi 
na PodroČjU Sodelovanja Z javnoStmi

 spodbujanje zanimanja in zavedanja javnosti o prostorskih izzivih

  ter problemih

 povezovanje strokovnih javnosti za interdisciplinarno obravnavo prostora

 izobraževanje otrok in mladine o prostoru

 uvajanje novih metod za ozaveščanje javnosti

kot odgovor na Podnebni vrh 2014 se je na ulicah new Yorka zbralo   400 
tisoč aktivistov.

Sloni so družabna in empatična bitja, ki skrbijo za starejše, 
bolne ter žalujejo za umrlimi. Zelo radi se igrajo in celo rišejo.

trije ga 

bomo

pa menda ja

premaknili!

Za Premišljene SkUPne rešitve

 Sodelovanje Z javnoStmi

 Brez posameznikov ni ekipe, kot ekipa pa lahko dosegamo 
nepredstavljivo. Zato načrtujemo skupaj. Slišimo glas posameznika, 
spoštujemo voljo skupin ter se trudimo za dogovore in soglasja. Saj 
imamo le kot celota priložnost za napredovanje.   tosja, nuša

nuša  
  tosja



naše Storitve 
na PodroČjU ProStorSke informatike

 načrtovanje prostorskih informacijskih sistemov

 vzpostavitve in vzdrževanje zbirk prostorskih podatkov 

 obdelava zbirk podatkov in prostorske analize

 strokovno in tehnično svetovanje

ProStorSka
informatika

ko nam številke odkrijejo, kar Smo le SlUtili
Priden si. 

kaj bi jaz

brez tebe!

 Vsak človek ima svoj značaj, želje, potrebe. In občasno vsi potrebujemo 
pomoč.  Našim naročnikom skušamo približati svoje znanje in 
izkušnje, ko jih potrebujejo. In najbolj veseli smo rešitev, s katerimi 
preprečimo težave, še preden nam zrastejo čez glavo. Učinkovito in 
neopazno.  Uroš

9,11 %

  Uroš



kljUČni iZZivi 
na PodroČjU ProStorSke informatike

 varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja

 prostorizacija zbirk podatkov

 uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za razvoj 

  in upravljanje mest ter naselij

 obvladovanje velikih količin podatkov (‘big data’)

 zagotavljanje prostorskih podatkov za aktivno spremljanje stanja 

  v prostoru in za učinkovito ukrepanje

največja slovenska občina je od najmanjše večja:

vsak slon ima svoj značaj, ki v čredi opravlja svojo vlogo. 
vodstveno funkcijo pa vedno prevzame ena izmed samic.

Uf, skoraj ji je 
uspelo. očitno 

bom moral 
spremeniti 

taktiko.

Za raZUmevanje odloČitev

 ProStorSka informatika

 Številke, besede, podobe. Nešteto kombinacij, in vsaka je nova 
priložnost. Za učenje, za napredovanje. Korak za korakom, poteza za 
potezo. Po nove izzive, v nove prostore.  maja

82   -krat po površini
812  -krat po številu prebivalcev

maja  



oblikUjemo PrihodnoSt. 
Z Znanjem, ZanoSom in viZijo. 

Pred nami je vznemirljiva prihodnost.
leta 2050 bo na Zemlji živelo skoraj 10 milijard ljudi, od tega v 
urbanem okolju več kot 70 %, v razvitem svetu pa skoraj 90 %. 
naša mesta bodo čista in zdrava. bodo jedra razvoja, bivanja in 
dela ter prostori sožitja. inteligentne javne storitve nam bodo 
zagotavljale varno in zdravo življenje. individualnost bomo 
nadomestili s povezanimi skupnostmi. Zasebna lastnina ne bo 
več ovira javnemu interesu. Skoraj brezplačno bomo izmenjavali 
informacije, storitve in dobrine. naša domovanja bodo tehnološko 
napredna, energetsko samozadostna in okoljsko nevtralna. Zelene 
površine – urbana pljuča, se bodo raztezale povsod. Pročelja in 
strehe hiš bodo postali naši skupni parki. Zrak bo čist, spet bomo pili 
vodo iz rek. energijo bomo pridobivali izključno iz obnovljivih virov. 
odpadke bomo v celoti ponovno uporabili, večinoma kar neposredno 
v lastnem gospodinjstvu. v pametnih mestih se bomo prevažali z 
avtomatsko vodenimi vozili, z javnim prevozom, kolesarili bomo in 
pešačili. Podeželje nam bo zagotavljalo zdravo hrano ter varno in 
zdravo okolje za živali in rastline. Znanje in razumevanje naravnih 
procesov, ki bo izhajalo iz preteklih neprijetnih izkušenj in spoznanj 
o podnebnih spremembah, nam bo omogočalo kot enakim in 
enakopravnim sobivanje z vsemi živimi bitji.

na modrem planetu bo lepo živeti.
Walt disney

animator in filmski producent  |  1901–1966

Sanje lahko uresničimo, 
če imamo le pogum, 

da jim sledimo.
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