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Predgovor

Projekt »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa
in vzpostavitev ažurnega registra« (št. V6-1510) poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (od oktobra 2015 do junija 2017) ob sofinanciranju Agencije RS za raziskovalno dejavnost in
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Interdisciplinarni konzorcij izvajalcev združuje
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (vodilni partner projekta), Fakulteto za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani in Geodetski inštitut Slovenije.
Z različnimi oblikami diseminacije rezultatov projekta želimo v prvi vrsti seznaniti pristojna resorna ministrstva, regionalne razvojne agencije in občine, nenazadnje pa tudi investitorje, strokovno
in drugo javnost. Predvsem pa želimo spodbudit in vključiti v razvojno-prostorsko načrtovanje
regionalne deležnike, ki smo jih prepoznali kot pomemben člen pri vzpostavitvi bolj sistematičnega prepoznavanja in spremljanja pojava FDO v Sloveniji. Vse bolj se kaže, da učinkovito razvojno
načrtovanje na regionalni ravni nujno vključuje tudi prostorske elemente razvoja. V ta namen
smo oblikovali delovno gradivo oz. e-priročnik, s katerim želimo prispevati k večjemu upoštevanju
in sistemskemu vključevanju degradiranih območij v (prostorski) razvoj ter na ta način zmanjšati
nove posege in investicije na še ne pozidana kmetijska in gozdna zemljišča.
Obstoječe gradivo vključuje le najpomembnejše raziskovalne in aplikativne rezultate projekta,
zato je priročnik pripravljen na strnjen a pregleden način. V njem so na kratko predstavljena
temeljna metodološka izhodišča, obsežneje in sistematično vključeni rezultati analiz evidentiranih FDO za Vašo statistično regijo ter nakazane možnosti učinkovitejšega ravnanja (ukrepanja)
ter reševanja problematike vezane na FDO. Na kratko je predstavljen tudi načrtovan sistem za
vzdrževanje in ažuriranje evidence FDO v prihodnje – trenutno še pod okriljem naročnika projekta (MGRT).
Gradivo naj bo v pomoč vsem zainteresiranim za boljše razumevanje funkcionalno degradiranih
območij, ki lahko predstavljajo zelo pomembno informacijo o stanju v prostora. Spodbujanje
razvoja antropogeno že preoblikovanega, a neizkoriščenega prostora ter s tem ohranjanje obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljišč pa mora prerasti v skupen interes in cilj na lokalni, regionalni
in državni ravni. Čeprav je Slovenija v marsičem že zamudila priložnost za bolj trajnostno naravnan (prostorski) razvoj, pa prav v sanaciji, reaktivaciji ali renaturaciji FDO vidimo priložnost za bolj
odločno naravnanost v varovanje strateških naravnih virov – kar prostor nedvomno je.

Vodja projekta
dr. Barbara Lampič
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Kriteriji za opredelitev in zajem FDO
1. Opredelitev in zajem funkcionalno degradiranih območij
(FDO) v Sloveniji
Na osnovi obsežnega pregleda domače in tuje znanstvene in strokovne literature ter relevantnih projektov, lahko
opredelimo širši nabor skupnih lastnosti obravnavanih definicij degradiranih območij. V nadaljevanju navajamo
najpogostejše, ki so:








nezadostna izkoriščenost območja,
različne oblike onesnaženosti,
zmanjšana vrednost območja,
viden vpliv predhodne rabe območja,
stanje zapuščenosti in zanemarjenosti,
potencial za razvoj,
potreba po sanaciji in revitalizaciji.

V obstoječi raziskavi se osredotočamo predvsem na funkcionalno degradirana območja (FDO), ki pogosto predstavljajo potencial za nadaljnji razvoj. Izhodišče za evidentiranje FDO v prostoru je opredelitev tistih območij, ki so
brez funkcije oz. se določena funkcija izvaja v omejenem obsegu. Temu smo prilagodili splošno opredelitev FDO,
ki pokriva širok spekter degradiranih območij, ne le za namen tega projekta, temveč tudi za kasnejšo uporabo v
celovitem sistemu spremljanja FDO v Sloveniji.

Funkcionalno degradirano območje (FDO) je nezadostno izkoriščeno
ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano
uporabno vrednostjo, ki lahko predstavlja potencial za razvoj. FDO
razvojno aktiviramo s sektorsko usklajenimi predpisi in ukrepi
za prenovo in reaktivacijo oz. lahko območje z določenimi ukrepi
povrnemo v stanje pred izvajanjem dejavnosti.
1.1 Osnovni kriteriji za opredelitev FDO
1. Opuščenost (funkcionalna degradacija)
 opuščeno (100 %): na območju se ne izvaja nobena dejavnost in je v celoti opuščeno
 pretežno opuščeno območje (50 do 99 %): območje (tudi tista območja z objekti) je v večjem delu opuščeno, v delu pa še potekajo določene dejavnosti
 delno opuščeno (10 do 50 %): območje, ki je v večjem delu še v funkciji, del območja oz. objektov pa je opuščen in brez funkcije
 ni opuščeno (0 do 10 %): ta kategorija je lahko le na območju FDO za bivanje – stara dotrajana območja
(izrazita fizična degradacija, poslabšane razmere za bivanje) ali podtip FDO staro mestno ali vaško jedro
Območja, kjer zaznamo opuščenost prostora in/ali objektov do 10 % celotne površine, ne uvrstimo med FDO. Kategorija ni opuščeno (v šifrantu ločena samostojna kategorija) se lahko pojavi le pri tipu FDO za bivanje (podtip stara
dotrajana območja) in podtipu FDO staro mestno ali vaško jedro.

2. Kriterij zajema – minimalna velikost območja
Kriterij zajema v mestih in mestnih naseljih (upoštevana opredelitev SURS, 2003) je minimalna površina 0,2 ha,
ostala območja (odprti prostor) pa morajo obsegati najmanj 0,5 ha (dovoljeno 20 % odstopanje).
Ustrezna velikost FDO: v splošnem se upošteva zaključena območja, ki obsegajo najmanj 5.000 m2. Določitev minimalne površine FDO izhaja iz naših dosedanjih izkušenj, poznavanja razmer na terenu in tudi sorodnih tujih praks.
5

CRP V6-1510 Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

Kriteriji za opredelitev in zajem FDO
Kriterij minimalne velikosti 5.000 m2 ne velja za območja mest in mestnih naseljih, kjer je minimalna velikost FDO
2.000 m2. Zaradi specifičnih razmer predlagamo, da se dovoli 20 % odstopanja od zahtevane velikosti, če se popisovalcu FDO zdi dovolj pomembno in smiselno za vključitev v evidenco in nadaljnjo obravnavo. To pomeni, da bodo
v evidenci na območju mest in mestnih naselij tudi FDO manjša od 2000 m2, (1600 m2)na območju t .i. odprtega
prostora pa tudi FDO z minimalno velikostjo 4000 m2. Naj poudarimo, da se velikostna izjema uporabile v izjemnih
primerih.
Zamejitev FDO po mejah parcel. Predhodne preveritve poteka meje FDO in poteka meje EUP (enote urejanja prostora) so pokazale veliko mero ujemanja meje območij. Z vidika izvajanja vseh nadaljnjih ukrepov pa je smiselno,
da uskladimo meje FDO s parcelami, kar bo pomembno olajšalo nadaljnje postopke v sistemu sanacije in revitalizacije FDO. Samo izjemoma ne določimo mejo FDO po parcelni meji (npr. pri cestah).

1.2 Dopolnilni kriteriji za oris razmer
1. Fizična degradacija
 ni vzdrževano
 slabo vzdrževano
 dobro vzdrževano
Vzdrževanost kaže na fizično kondicijo območja. Za opredelitev teh značilnosti na terenu so predstavljeni podrobnejši opisi in primeri, da lahko enotno ovrednotimo območja in objekte na njih. Vzdrževanost območja/objektov ni
osnovni kriterij za opredelitev območja v FDO (z izjemo tipa FDO za bivanje - stara dotrajana območja in podtipa
FDO starega mestnega ali vaškega jedra).

2. Socialna degradacija
Zabeležimo zgolj sum socialne degradacije. Podrobneje opredelimo še vrsto socialne degradacije in sicer lahko za
posamezno FDO označimo več možnosti:
 prisotnost vandalizma, poškodovanost zgradb
 zmanjšana varnost, nadpovprečna prisotnost kriminala, slab sloves
 prisotnost specifičnih etničnih skupine (getoizacija)

3. Okoljska degradacija
Zabeležimo zgolj oceno potencialnega negativnega vpliva na sestavine okolja (vode, tla, zrak, vegetacijo, površje,
drugo (da/ne)) z obrazložitvijo. Označimo vse elemente, za katere domnevamo (podatki občine in drugi viri) in
strokovno utemeljeno ocenjujemo, da so oz. so bili v preteklosti ogroženi zaradi izvajanja dejavnosti na območju.

1.3 Posebni kriterij – samo za določene tipe FDO
1. Čas opuščenosti (FDO prehodne rabe)
Kriterij čas opuščenosti upoštevamo le pri tipu FDO prehodne rabe v primeru, če se na območju odvija začasna
raba oz. če gre za opuščen projekt, gradbišče.
 Opuščeno gradbišče uvrstimo med FDO takrat, kadar gradbišče oz. območje miruje vsaj eno leto (prisotni
očitni znaki zaustavitve aktivnosti, preverimo na občini, pri lastniku).
 Območje značilne prehodne rabe uvrstimo med FDO takrat, kadar je prehodna (začasna) raba prisotna do
treh let. Kadar je začasna raba prisotna več kot tri leta (se »uveljavi« v prostoru) območje ne uvrstimo med
FDO. Neskladnost rabe s prostorskim aktom ne rešujemo preko FDO.Opredelitev tipov FDO in pojasnila k
tipologiji
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...
Opredelitev tipov FDO
2. Opredelitev tipov FDO in pojasnila k tipologiji
Pri opredelitvi FDO smo izhajali iz predhodne dejavnosti (pred opustitvijo) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega prostorskega načrta (Pravilnik …, 2004), na osnovi katerega smo uskladili terminologijo FDO.
Določili smo 9 osnovnih tipov FDO. 5 tipom FDO na prvi ravni smo določili tudi podtipe na drugi ravni (15 podtipov
FDO).
FDO obrambe,
zaščite in reševanja
/ stat. regija
Jugovzhodna
Slovenija / vojašnica
Cikava
FDO kmetijske
dejavnosti /
Pomurska stat.
regija / valilnica
FDO za bivanje
/ Zasavska stat.
regija / kolonija 1.
maja

FDO storitvene
dejavnosti / Gorenjska
stat. regija / stara
Ekonomska šola
FDO infrastrukture
/ Podravska stat.
regija / mejni
prehod Šentilj

FDO za bivanje
/ Pomurska stat.
regija / gradbišče
Gornja Radgona
FDO industrijskih in
obrtnih dejavnosti
/ Podravska stat.
regija / opekarna
Košaki

FDO infrastrukture /
Goriška stat. regija /
remiza in vodni stolp
7
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Opredelitev tipov FDO
Preglednica 1: Podrobnejši opis in pojasnila opredeljenih tipov in podtipov FDO
ID

Tip FDO

1

FDO kmetijske dejavnosti

Podtip

Opis in primeri FDO
Degradirana območja in objekti ,kjer se je ali se delno
še izvaja kmetijska proizvodnja, skladiščenje, predelava,
reja živine ali intenzivna pridelava poljščin.
Primeri: območja nekdanjih kmetijskih farm z objekti
za rejo živine, skladiščenje pridelkov in krme, predelavo
pridelkov, rastlinjaki, steklenjaki.

2

FDO storitvenih
dejavnosti

2.1 FDO javnih storitev

Degradirana območja in objekti, kjer so se ali se delno
še izvajajo izobraževalne, zdravstvene, kulturne, verske
in druge javne dejavnosti.
Primeri: vrtci, osnovne in srednje šole, zdravstveni
domovi, knjižnice.

2.2 FDO poslovnih, trgovskih
in drugih storitvenih
dejavnosti

Degradirana območja in objekti, kjer so se ali se delno
še izvajajo poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti.
Primeri: območja tehnoloških parkov in poslovnih
con, če tam prevladujejo poslovna, trgovska in druge
storitvene dejavnosti, skladišča, v kolikor so skladiščni
prostori del opuščene primarne dejavnosti.

2.3 FDO starega mestnega ali
vaškega jedra

Degradirana območja funkcionalno izpraznjenih središč
mest in drugih naselij, v katerih so (bile) prisotne
storitvene dejavnosti, a se le-te opuščajo.
Primeri: središča vasi in naselij, ki jih je prizadela
opuščanje ali selitev storitvenih dejavnosti v sodobna
nakupovalna središča večjih mest.

3

FDO turistične,
športnorekreacijske in
športne dejavnosti

Degradirana območja in objekti, kjer so se ali se
delno še izvajajo turistične, športne in/ali rekreacijske
dejavnosti.
Primeri: opuščeni bazeni, hoteli, gostišča v sklopu
turistično-rekreacijske infrastrukture.

4

FDO industrijskih in
obrtnih dejavnosti

Degradirana območja in objekti, kjer so se ali se delno
še izvajajo industrijske in/ali obrtne dejavnosti.
Primeri: območja nekdanjih industrijskih oz. večjih
obrtnih obratov s pripadajočimi zemljišči, industrijske in
obrtne cone.

5

FDO obrambe, zaščite in
reševanja

Degradirana območja in objekti, kjer so se ali se delno
še izvajajo dejavnosti obrambe, zaščite in reševanja.
Primeri: vojašnice, skladišča, naprave in vadbeni
poligoni, strelišča s pripadajočimi zemljišči, karavle.

6

FDO pridobivanja
mineralnih surovin

6.1 FDO rudnika

Degradirana območja in objekti, kjer se je ali se delno
še izvaja rudarjenje.
Primeri: območja rudnikov, zaradi rudarjenja
degradiran prostor, jalovišča.

8

6.2 FDO kamnoloma,
peskokopa

Degradirana območja in objekti, kjer se je ali se delno
še izvaja pridobivanje kamenih agregatov ter območje
ni sanirano.

6.3 FDO gramozne jame

Degradirana območja in objekti gramoznih jam, kjer se
je pridobivanje gramoza prenehalo, območje pa ostalo
neurejeno za katerokoli drugo rabo.
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Opredelitev tipov FDO
ID

Tip FDO

Podtip

Opis in primeri FDO

6.4 FDO ostala območja
pridobivanja mineralnih
surovin

Degradirana območja in objekti, kjer se je pridobivanje
mineralnih surovin prenehalo, območje pa ostalo
neurejeno za katerokoli drugo rabo
Primeri: glinokopi.

7

FDO infrastrukture

7.1 FDO prometne
infrastrukture

Degradirana območja in objekti, kjer se je izvajal
kopenski, zračni ali vodni promet, območja in objekti pa
niso več v funkciji ali je funkcija delno opuščena.
Primeri: opuščene ceste, parkirišča, železnice, črpalke,
cestninske postaje, železniške in avtobusne postaje,
logistični in prometni terminali (vključno s skladišči),
mejni prehodi, letališča s pripadajočimi objekti
(hangerji), opuščene žičnice.

7.2 FDO okoljske
infrastrukture

Degradirana območja in objekti okoljske infrastrukture
kot so nesanirana odlagališča odpadkov, divja
odlagališča odpadkov, opuščene čistilne naprave, ipd.

7.3 FDO ostale gospodarske
javne infrastrukture

Degradirana območja in objekti gospodarske javne
infrastrukture, ki niso več v uporabi ali so le delno v
uporabi.
Primeri: območja opuščenih bioplinarn, fotovoltaike
ipd.

7.4 FDO zelene infrastrukture

Degradirana območja in objekti zapuščenih in
neurejenih zelenih površin v naseljih, neurejene in/
ali zapuščene odprte parkovne površine, vrtičkarske
površine, ipd.
Primeri: zapuščena ali neurejena območja zelenih
površin v naseljih, parkov, otroških igrišč, neurejene in/
ali zapuščene vrtičkarske površine ipd.

8

FDO prehodne rabe

8.1 FDO opuščenega
gradbišča

Območja in objekti, ki še niso v funkciji (rabi) kateri so
bili namenjeni ter so še neizgrajena.
Primeri: gradbene jame in delno zgrajena območja opuščena gradbišča stanovanjskih sosesk, trgovskih
središč, poslovnih con v začetni fazi gradnje.

8.2 FDO značilne prehodne
rabe

Degradirana območja in objekti, ki niso v funkciji, kateri
so bila namenjena. Trenutno se na teh območjih odvija
oblika začasne rabe.
Primeri: začasna parkirišče, tudi prazna območja, kjer je
bila gradbena struktura porušena z namenom razvoja
novih dejavnosti.

9

FDO za bivanje

9.1 FDO za bivanje nedograjena stanovanjska
območja

Degradirana območja in objekti namenjeni pretežno
bivanju, ki niso izgrajeni ali pa so izgrajeni in še niso
predani v funkcijo oziroma je v funkciji le del objektov.
Primeri: nedokončana investicija, nekateri objekti
še neizgrajeni. Praviloma okolica (še) ni urejena,
nenaseljeni objekti lahko že propadajo, neizvedene
investicije pa bistveno slabšajo pogoje bivanja v
naseljenih objektih.

9.2 FDO za bivanje - stara
dotrajana območja

Degradirana območja in objekti z opuščeno ali delno
opuščeno funkcijo bivanja ali območja bivanja z izrazito
fizično degradacijo prostora in objektov.
Primeri: stara, dotrajana stanovanjska območja
z vidnimi znaki fizične degradacije (gradovi, vile,
nevzdrževane rudarske kolonije ipd.) pogosto tudi
neurejenimi skupnimi površinami. Objekti so lahko tudi
nevarni.

9
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Analize evidentiranih FDO v Gorenjski statistični regiji

3. Analize evidentiranih FDO v
Gorenjski statistični regiji
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POSAVSKA
STATISTIČNA REGIJA

ZASAVSKA
POMUSKA
STATISTIČNA REGIJA STATISTIČNA REGIJA

PODRAVSKA
STATISTIČNA REGIJA

STATISTIČNA REGIJA
JUGOVZHODNA SLOVENIJA

GORIŠKA
STATISTIČNA REGIJA

GORENJSKA
STATISTIČNA REGIJA

Prikaz in primerjava skupnih površin FDO po tipih in po regijah

FDO industrijskih in
obrtnih dejavnosti

FDO infrastrukture

km

FDO kmetijske
dejavnosti

FDO obrambe, FDO prehozaščite in
dne rabe
reševanja

FDO pridobivanja mineralnih
surovin

FDO storitve- FDO turistične, špor- FDO za
nih dejavnosti tnorekreacijske in bivanje
športne dejavnosti

Gorenjska statistična regija
V Gorenjski statistični regiji je bilo skupaj
popisanih 74 funkcionalno degradiranih
območij (FDO) v skupni površini 239,60 ha.

Kranj

Prikaz skupne velikosti površin
vseh funkcionalno degradiranih
območij v Gorenjski statistični
regiji v primerjavi z mestom Kranj

Prikaz skupne velikosti površin vseh tipov
funkcionalno degradiranih območij v Gorenjski statistični regiji.

FDO industrijskih in
obrtnih dejavnosti

FDO infrastrukture

FDO obrambe, FDO
zaščite in reše- prehodne
vanja
rabe
FDO kmetijske
dejavnosti

FDO pridobivanja
mineralnih surovin
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FDO storitvenih FDO turistične,
dejavnosti športnorekreacijske in
športne dejavnosti
FDO za bivanje

Gorenjska statistična regija
Tipi degradiranih območij:
IND
FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti
INF
FDO infrastrukture
KMD FDO kmetijske dejavnosti
OBR FDO obrambe, zaščite in
reševanja
PRE
FDO prehodne rabe
MIN FDO pridobivanja mineralnih
surovin
STO
FDO storitvenih dejavnosti
TUR FDO turistične,
športnorekreacijske in športne
dejavnosti
BIV
FDO za bivanje

Število in vsota površin FDO po različnih tipih degradiranih
območij v Gorenjski statistični regiji

Skupaj popisanih 74 FDO v skupni
površini 288,80 ha.

Število FDO

Površina FDO (ha)

100

Po površini in po številu prevladujejo
FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti
(20) ter FDO pridobivanja mineralnih
surovin (16), velik delež degradiranih
površin pa je tudi na območju FDO
infrastrukture.

90

86,31

80
70
60

53,44

50

37,56

40
30
20

20
6

10

Številčno so bolj zastopane še FDO
turistične, športnorekreacijske in
športne dejavnosti (12), vendar je
njihova površina manjša (20,7 ha).

20,02

16
8,80

4 4,87

1

0

IND

INF

KMD

MIN

OBR

2 4,08

PRE

20,75
12

10

3 2,79

STO

TUR

BIV

Stopnja opuščenosti evidentiranih FDO
v Gorenjski statistični regiji
100%

141,65 ha FDO je pretežno opuščenih,
54,31 ha pa delno opuščenih.

90%

5

80%

7

70%

4

60%
50%
40%

2

7

3
1

12

2

8

30%
20%
10%

6

2
3

2
1

INF

1

1

0%

IND

5

KMD

delno opuščeno (do 50 %)

MIN

OBR

PRE

pretežno opuščeno (50 do 99 %)
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1

1

STO

TUR

povsem opuščeno

BIV

Gorenjska statistična regija
Stopnja opuščenosti FDO po površini (ha)
v Gorenjski statistični regiji

FDO v Gorenjski statistični regiji so v
večji meri pretežno opuščena zemljišča (141,65 ha) oziroma skupaj skoraj
60 % vseh FDO.

54,31 ha
23%

Delno opuščenih je 54,31 ha oziroma 23 %; povsem opuščenih FDO je
42,64 ha oziroma 18 %.

141,65 ha
59%

delno opuščeno (do 50 %)

42,64 ha
18%

povsem opuščeno

pretežno opuščeno (50 do 99 %)

Površina in delež lastništva FDO po tipih lastnikov v
Gorenjski statistični regiji
27,58 ha
11%

Večina FDO je v zasebnem lastništvu.
Njihova skupna površina znaša 147,64 ha,
državnih je 27,58 ha, javno-zasebnih je
54,25 ha in 9,01 ha je občinskih zemljišč.

54,25 ha
23%

147,76 ha
62%

Zgolj 6 % zemljišč je dobro vzdrževanih
(15,09 ha), prevladujejo nevzdrževana
(188,99 ha) s kar 79 odstotki oziroma
slabo vzdrževanih je 34,52 ha.

9,01 ha
4%

državno

15,09 ha
6%

občinsko

zasebno

Število in površina FDO po po sumu na socialno
degradacijo območij v Gorenjski statistični regiji

Površina in delež FDO glede na
oceno vzdrževanosti v Gorenjski
statistični regiji
34,52 ha
15%

javno-zasebno

Število FDO

Površina FDO (ha)

160

151,45 ha

140
120
100
80
57,35 ha

60
40
188,99 ha
79%

20

43
29,80 ha

22
9

0
dobro vzdrževano

slabo vzdrževano

ni vzdrževano

prisoten vandalizem,
poškodovanost, uničenost
zgradb, okolja, nesnaga

zmanjšana varnost, prisotnost
kriminala, slab sloves
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ni opredeljeno

Gorenjska statistična regija
Kljub sprejetim načrtom obnove,
se ta v večini primerov še ni začela. Vzroki so največkrat v lastništvu
ali velikih finančnih vložkih, ki se
investitorjem ne splačajo. Pridobitev
kohezijskih sredstev lahko učinkovito
pripomore k obnovi FDO. K (ne)uspešni obnovi v veliki meri prispevajo
tudi odnosi med lastniki območja in
okoliškimi prebivalci. Občine pomagajo s pripravo prostorskih aktov
(OPPN).

V primeru državnega lastništva
je obnova odvisna tudi od interesov
posameznega lastnika (ministrstva,
Slovenske železnice ...). V primeru
mešanega javno zasebnega lastništva
prav tako nastopajo težave pri dogovarjanju glede obnove FDO. Sicer pa
je obnova otežena predvsem zaradi
lastnikov, ki so v stečajnih postopkih
in nimajo finančnih sredstev.

Interesi vključenih akterjev so
zelo različni. Največ težav nastopa
zaradi mešanega ali razpršenega lastništva ali pa lastniki nimajo interesa
za obnovo FDO. Investitorji si tudi
ne pridobijo ustreznih dovoljenj za
dejavnost, zato je ne morejo izvajati. Občine imajo na voljo premalo
sredstev za obnovo, tudi če je interes
zanjo prisoten.

Časovni okvir prenove FDO
v Gorenjski statistični regiji
21,02 ha
9%

28,67 ha
12%

38,62 ha
16%

150,30 ha
63%

v času do 2 leti

v času 2 do 5 let

v času 5 do 10 let

se ne ve, neopredeljeno

Za večino, več kot 64 % FDO ali skupno 150,30 ha občine še nimajo časovnega okvirja obnove ali revitalizacije analiziranih območij.

Gorenjska statistična regija po obsegu in številu FDO ni izjema, saj tudi tu
izstopajo FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti ter pridobivanja mineralnih
surovin. Skoraj za vsa območja so sprejeti ali predvideni načrti obnove oz.
so za obnovo podane vsaj pobude. Le za tri območja v bližnji prihodnosti
ne vidijo razvojnih perspektiv. Pri realizaciji načrtov se prav tako srečujejo s
težavami glede lastništva in pomanjkanja sredstev. Tudi v tej statistični regiji
je na nekaterih območjih solastnica država oz. pravni subjekti, ki jih ima
država v lasti (Slovenske železnice, DUTB…), ki po mnenju občin prepočasi
sprejemajo odločitve.

Predvideni načrti prenove FDO
v Gorenjski statistični regiji
48,76 ha
20%

Lastniki ne sodelujejo z občino,
zato njihovi načrti niso znani ali pa
nimajo želje po spremembi.

3,26 ha
1%
127,82 ha
54%
58,76 ha
25%

imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana
imamo že sprejet načrt za območje
nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti sprememb, razvoja
nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude

OPOMBA: Vsebinski komentarji k posameznim odgovorom so v besedilu na levi.
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Pregledovalnik za vodenje evidence FDO
4. Predstavitev spletne aplikacije in
pregledovalnika za vodenje evidence FDO
Za namen vzpostavitve evidence funkcionalno degradiranih območij (FDO) smo izdelali spletno aplikacijo
za vnos popisanih FDO. Izvedena je kot samostojno
razvit modul platforme Drupal. Aplikacija je razvita v
slovenskem jeziku in služi digitalizaciji popisanih FDO z
namenom vzpostavitve evidence FDO.

4.1 Funkcionalnosti spletne aplikacije
Spletna aplikacija ima naslednje funkcionalnosti:






vnos FDO,
urejanje FDO,
prikaz FDO,
prenos podatkov popisanih FDO,
osnovni analitični prikaz FDO.

4.2 Ravni dostopa do aplikacije z
naborom pravic in prikazi podatkov
FDO

Vstopna stran spletne aplikacije za vzpostavitev evidence FDO

Aplikacija je javno dostopna vsem uporabnikom, ki
želijo pregledovati podatke popisa FDO. Kljub temu
so v spletni aplikaciji urejene različne ravni dostopa z
različnim naborom pravic in sicer:
 raven neregistriranega uporabnika,
 raven popisovalca in
 raven administratorja portala.
Osnovna raven pravic dostopa do aplikacije je namenjena neregistriranim uporabnikom. Omogoča pregledovanje podatkov FDO. Uporabnik lahko pregleduje podatke
popisa s pomočjo pregledovalnika FDO, ki za kartografsko osnovo uporablja Googlove kartografske podlage.
V zavihku »Kartografski prikaz FDO« se prikažejo zajeta
FDO za celotno Slovenijo.
FDO lahko prikazujemo glede na izbrane kriterije in
sicer:
 po statističnih regijah,
 občinah,
 prikaz po tipih FDO in
 stopnjah opuščenosti.
Po izboru kriterija se v pregledovalniku pokažejo ustrezna FDO. Ob izbranem FDO se v pregledovalniku za javni
vpogled prikažeta ime in površina FDO. S klikom na ime
FDO se prikažejo opisni podatki za izbrano FDO.
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Prikaz FDO na Googlovi kartografski podlagi s povezavo
na opisne podatke izbranega FDO
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Pregledovalnik za vodenje evidence FDO
Naslednja raven uporabe je raven popisovalca FDO
(tudi vnašalca podatkov). Ta nivo omogoča, poleg
kartografskega pregleda, še pregled vseh vnesenih
podatkov FDO, popravljanje že obstoječih FDO,
pregled vseh FDO, dodajanje in izvoz FDO .
Najvišja raven uporabe je raven administratorja, ki
ima poleg pravic popisovalca še pravice za urejanje
šifrantov, urejanje podatkov o popisovalcih in pravice za administracijo sistema Drupal (trenutno je to
Geodetski inštitut Slovenije).
Popisovalci/vnašalci in administratorji se morajo v
aplikacijo prijaviti preko spletnega vmesnika. Registracija in prijava v sistem poteka po uveljavljenem
načinu. Aplikacija dovoljuje, da se lahko sami registrirajo preko spletnega vmesnika oziroma jih lahko
ustvari administrator portala. Zaradi večje varnosti
je javna registracija onemogočena.

Prikaz dela opisnih podatkov za izbrano FDO

Po opravljeni registraciji se v zavihku Popis degradiranih območij prikaže seznam vnesenih FDO. Spletna oblika omogoča poleg prikaza tudi dodajanje
fotografij, novih FDO in izvoz podatkov. Iz aplikacije
lahko izvažamo .shp datoteko posamičnega FDO
ali vse zajete FDO v eni .shp datoteki. Izvoz opisih
podatkov je mogoč v obliki .XLS datoteke.

Seznam FDO z možnostjo urejanja popisnega lista, dodajanja novih FDO in izvoza podatkov
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Pregledovalnik za vodenje evidence FDO
V aplikaciji smo izdelali tudi analitični prikaz podatkov,
ki omogoča grafični in tabelarični prikaz glede na izbrane kriterije in sicer:





statistično regijo,
občino,
število in velikost FDO in
po tipih in stopnji opuščenosti.

Aplikacija je dostopna na povezavi http://crp.gis.si oziroma na http://194.249.0.48/drupal_crp/.

Analitični prikaz evidentiranih FDO po izbranih kriterijih FDO
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Ažurna evidenca fdo v Sloveniji
5. Podpora za delovanje ažurne evidence fdo v Sloveniji
Glavni aplikativni rezultati projekta so a) izveden popis
FDO v Sloveniji, b) izdelava prilagojene aplikacije za
vnos, urejanje in pregledovanje FDO ter c) zasnova sistema dolgoročnega spremljanja pojva FDO. Za
oblikovanje slednjega smo zasnovali predlog za ažurno
spremljanje pojavnosti FDO v slovenskem prostoru.
Delujoč sistem spremljanja FDO vključuje tako ciljno
spremljanje dejanskega stanja in procesov v prostoru
od »spodaj navzgor« kot tudi sočasno ozaveščanje v
smeri povečanja zavedanja o vrednosti prostora. Za dolgoročno spremljanje pojava FDO v prostoru kot nujno
prepoznavamo sodelovanje nacionalne, regionalne in
lokalne ravni.
V okviru obstoječe evidence (in projekta) ostaja odgovorno za spremljanje FDO Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, v nadaljevanju pa se bo odgovornost predvidoma prenesla na Ministrstvo za okolje in
prostor.
Predvidene naloge, ki bodo podpirale delovanje ažurne evidence FDO v Sloveniji so, ob zaključku projekta,
sledeče:
MGRT (naročnik projekta) – ostaja odgovorno za
delovanje aplikacije in ažurnost podatkov po zaključku
projekta z naslednjimi aktivnostmi:
 Zagotavlja delovanje obstoječe aplikacije (pregledovalnik, shranjevanje in urejanje podatkov, izvoz
podatkov).
 Zagotovi dopolnitev obstoječe evidence (7 statističnih regij) v še preostalih statističnih regijah
Slovenije – zajem na območju celotne Slovenije.
 Zagotavlja spremljanje oz. shranjevanje sprememb v okviru obstoječe evidence (vodi historiat
sprememb).
Odgovorne regionalne razvojne agencije – predstavljajo pomemben člen v komunikaciji med nacionalno
in lokalno ravnjo. Dolgoročno se bo njihova vloga pri
razvojnem načrtovanju razširila tudi na prostorsko načrtovanje na regionalni ravni. Pri vzdrževanju evidence
FDO bodo njihove predvidene aktivnosti:
 Z dodeljenimi pravicami urejevalcev aplikacije
bodo odgovorni za vnos sprememb v aplikacijo
FDO (enkrat letno).
 V dogovoru s pristojnim ministrstvom bodo letno
pozvali občine svoje regije k posredovanju sprememb.
 Enkrat letno vnos posredovanih sprememb (vezanih na FDO) v aplikacijo.
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Občine – na poziv pristojne regionalne razvojne agencije bodo letno:
 Preverili podatke o FDO v občini, jih po potrebi
ustrezno dopolnili.
 Javili spremembe pristojni regionalni razvojni
agenciji (v predpisani obliki).

5.1 Postopek ažuriranja in evidentiranja
FDO – občine
Ob pozivu (enkrat letno, prvič predvidoma novembra
2017) bodo lokalne skupnosti preverile stanje FDO (po
potrebi tudi na terenu) in spremembe javile pristojnim
regionalnim razvojnim agencijam.
Poziv s strani RRA bo vključeval tudi seznam z opisi vseh
obstoječih FDO v občini. V posredovan obrazec bodo
pristojni na občini (predstavnik z oddelka za okolje in
prostor) za posamezno FDO označili naslednje vrste
sprememb:
a. ni sprememb: na območju FDO ni prišlo do
nobenih sprememb, vsi podatki o FDO in njegova
površina ostajajo nespremenjeni.
b. spremembe posameznih atributivnih podatkov
o FDO: na območju je prišlo do določenih sprememb npr. pri lastništvu, stopnji opuščenosti ipd.
c. sprememba površine FDO: prišlo je do povečanja, zmanjšanja območja FDO (posredovan nov
zaris območja FDO).
d. izbris FDO zaradi reaktivacije: na območju je
prišlo do oživitve dejavnosti (obstoječe ali nove)
in ga ne uvrščamo več v FDO.
Ločeno izpolni nov popisni obrazec za na novo prepoznana FDO.
Pričakujemo, da bo na letni ravni prišlo do razmeroma
maloštevilnih sprememb in dopolnitev, tako da bo dela
na ravni občine praviloma malo (za občine brez FDO
in manjše občine s posameznimi FDO nekaj ur dela, za
večje občine, kjer bo prišlo do sprememb v površini
FDO ali do pojava novih FDO, pa predvidoma 8 do 12 ur
dela). Poziv bodo prejele tudi občine, ki do sedaj niso
imele evidentiranih FDO. Če občina na svojem območju ne zazna FDO, to javi pristojni regionalni razvojni
agenciji.
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Ažurna evidenca fdo v Sloveniji
5.1.1 Pregled in dopolnjevanje podatkov
vezanih na FDO
V nadaljevanju podajamo le predlog postopka ažuriranja obstoječih evidenčnih podatkov, ki pa se bo ob sami
izvedbi ustrezno prilagodil in dopolnil.

Izvedbeni koraki ažuriranja podatkov s strani
občine
Pomembno da:
 Za vsako že evidentirano FDO občina označi tip
spremembe na popisni list (oblika posredovanega
popisnega lista še ni določena).
 Za vsako na novo predlagano FDO občina izpolni
nov popisni obrazec.
 Da predstavnik občine sistematično pregleda vsa
že posredovana območja ter vključi morebitna
nova FDO.
 Zabeležite in posredujte podatke tudi za t. i.
»vprašljiva« območja; njihovo vključitev bomo
strokovno ovrednotili in preverili.

Evidentiranje sprememb na obstoječih FDO
1.
2.
3.
4.
5.

Vnesite zahtevane spremembe na posredovanih
popisnih listih.
Terenski ogled območja samo v primeru spremembe površine obstoječega FDO.
Oddaja ažuriranih podatkov pristojni RRA.
Popisni listi obstoječih FDO – spremembe označene.
Zaris spremenjenega območja FDO (zaris spremembe na podlagi namenske rabe prostora in
katastra).

Primer na terenu zarisanega območja FDO.

Vključitev novega FDO
Vključitev novega FDO zahteva pridobitev nekoliko
večjega števila informacij ter dodaten terenski ogled
lokacije.
1. Izpolnite zahtevane rubrike popisnega lista (podrobnejša vsebina s pojasnili v nadaljevanju).
2. Terenski ogled območja:
a. Dopolnitev rubrik na popisnem listu ob ogledu
terena.
b. Fotografiranje degradiranega območja (3 do 5
fotografij območja, ki predstavljajo sestavni del
informacij o FDO in se vnesejo v aplikacijo).
c. Natančna oznaka mej območja na tiskani karti!
3. Za vsako novo FDO zaris območja na predlogi,
karti (ali izdelava poligonskega sloja podatkov z
mejo območja) na način, da so razvidne parcele.
4. Oddaja ažuriranih podatkov pristojni RRA
a. Popisni list z informacijami o FDO (oblika določena naknadno).
b. Fotografije v digitalni obliki.
c. Zaris območja FDO v tiskani obliki (zaris na podlagi namenske rabe prostora in katastra) oz. shp
datoteke za posamezna nova območja FDO.
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Ažurna evidenca fdo v Sloveniji
5.1.2 Vsebina popisnega lista
 ID degradiranega območja:
---

V primeru pojava novega FDO zapišemo »delovni« ID.
V primeru popravkov ali vnosov sprememb
bo ID FDO že določen.

 Ime degradiranega območja: večina lokacij FDO
ima ime, bodisi ime podjetja, tovarne ipd., sicer
sami določite ime (ime naselja, opisno; npr. Naklo
- deponija). Pri obstoječih FDO imen praviloma
ne spreminjamo.
 Regija, občina in naselje, kjer se nahaja FDO. V
primeru, da se območje nahaja na meji občin ali
naselij, zapišemo območje, kjer se nahaja pretežni del FDO.
 Popisovalec na občini: Ime in priimek, kontaktni podatki. Če je informator še druga oseba, jo
zapišemo (tudi njegov kontakt zaradi morebitnih
dopolnitev).
 Tip in podtip FDO: izhajamo iz dejavnosti, ki se
je na območju odvijala pred opustitvijo oz. delno
opustitvijo dejavnosti. V pomoč naj vam bo
podroben opis tipov FDO in primerov v uvodnem
delu publikacije.
 Leto vzpostavitve območja, izgradnja (podamo vsaj
okvirno letnico).
 Prisotnost objektov: Na terenu preverjena prisotnost objektov za hitre analize podatkov. Izberi
eno od ponujenih možnosti.
1

da

2

ne

3

enostavni, hitro odstranljivi objekti

 Opuščenost FDO: Štiri kategorije: povsem opuščeno, pretežno opuščeno (opuščenega več kot
50 % območja, stavb), delno opuščeno (od 10 do
50 %) in ni opuščeno (ta se praviloma pojavlja le
na FDO za bivanje). Izberemo eno od ponujenih
možnosti.
1

povsem opuščeno

2

pretežno opuščeno (50 do 99 %)

3

delno opuščeno (10 do 50 %)

4

ni opuščeno (0 do 10 %)

 Pri FDO prehodna raba (gradbišča, značilna prehodna raba) zabeležimo leta mirovanja gradbišča
oz. čas prisotnost začasne rabe (npr. začasna
parkirišča).
 Lastništvo FDO: Definirane štiri kategorije. Ta
podatek pridobiti na terenu, pri sogovornikih na
občini. Navedemo število in ime lastnikov (če so
podatki na voljo). Izberemo eno od ponujenih
možnosti.
1

zasebno

2

državno

3

občinsko

4

javno-zasebno

 Vzdrževanost oz. stanje FDO: Tri kategorije fizične degradacije: ni vzdrževano, slabo vzdrževano,
dobro vzdrževano (območje s stavbami). Izberi
eno od ponujenih možnosti. re za razmeroma subjektivno ocenjevanje razmer, popisovalec zgolj
označi stanje na terenu.
1

ni vzdrževano

2

slabo vzdrževano

3

dobro vzdrževano

 Socialna degradacija - sum: Prepoznamo jo po
različnih kriterijih. Na terenu označiti ustrezne
vrste socialne degradacije, po potrebi dodaten
opis. Ta tip degradacije se praviloma pojavlja v
urbaniziranem prostoru.
1

prisoten vandalizem, poškodovanost zgradb

2

zmanjšana varnost, prisotnost kriminala, slab
sloves

3

prisotnost specifičnih etničnih skupine (getoizacija)

 Okoljska degradacija - sum: Možnih več odgovorov, kategorij. Potencialen vpliv na : vode, zrak,
1

vode

2

zrak

3

tla

4

vegetacija

5

površje

6

drugo

 Opuščenost FDO opis: dodatna kategorija za
opis, komentar.
 Leto opustitve dejavnosti: pri povsem opuščenih
območjih zabeležimo dejansko leto opustitve.
Podatek pridobimo iz različnih virov, pri lastniku,
drugje na terenu. Zadostuje ocena.
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 Razvojni načrti za FDO, tudi opisno, podate stališče in poznavanje razmer s strani občine. Oznaka
ene kategorije.
1

imamo že sprejet načrt za območje

2

imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana

3

nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude

4

nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti
sprememb, razvoja

 Razvojne ovire pri aktiviranju FDO – stališče oz.
poznavanje občine. Izbrati vse ustrezne izmed
ponujenih možnosti.
1

lastništvo

2

finančni viri

3

sprejemanje ustreznega prostorskega akta

4

varstveni režimi

5

drugo

Na povsem opuščenem območju hotela Zlatorog so načrti za ponoven zagon dejavnosti, časovno pa oživitev
območja ni mogoče opredeliti.

 Časovni okvir reaktivacije, sanacije. Ocena
predstavnika občine. Izbrati eno od ponujenih
možnosti.
1

v času do 2 leti

2

v času 2 do 5 let

3

v času 5 do 10 let

4

se ne ve, neopredeljeno

 Dobrodošle dodatne info s strni občine. Opisno!
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5.2 Navodila za vnos podatkov v
spletno aplikacijo – regionalne razvojne
agencije
Vzdrževanje in ažuriranje Evidence funkcionalno degradiranih območij bo izvedeno preko aktivne vloge lokalnih skupnosti in regionalnih razvojnih agencij. Lokalne
skupnosti bodo ob pozivu preverile stanje FDO na
terenu in spremembe javile pristojnim regionalnim razvojnim agencijam, ki bodo javljene spremembe vnesle
v aplikacijo.
V nadaljevanju so opisani postopki prijave in vnosa podatkov ter napotki za izdelavo poligonskega sloja – torej
predvidene naloge, ki jih bodo izvajale pristojne regionalne razvojne agencije.

5.2.1 Prijava in navigacija
Aplikacija je dostopna na http://crp.gis.si oziroma
na http://194.249.0.48/drupal_crp/
Ko bodo razvojne agencije pozvane k urejanju podatkov
in vnosu sprememb, bodo predhodno dobile ustrezna
obvestila o dostopu. V nadaljevanju na kratko predstavljamo glavne korake celotnega postopka.

Prijavite se prek prijavnega obrazca:

Ob prijavi se na mestu prijavnega obrazca pojavi meni
za navigacijo. Izberite »Pregled podatkov funkcionalno
degradiranih območij (FDO)«:
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Prikaže se tabela vseh že vnešenih funkcionalno degradiranih območij (FDO). Spustite se do konca tabele, kjer
se nahaja niz gumbov. Kliknite na gumb »Dodaj funkcionalno degradirano območje«:
Odpre se forma za vnos FDO:

5.2.2 Vnos podatkov
Atributni podatki
Atributne podatke vnašate prek enostavnih vnosnih
polj sestavljenih iz tekstovnih polj, visečih menijev ali
izbornih polj. Vsako vnosno polje je označeno s kratkim
opisom, ki je v pomoč pri izpolnjevanju. Posebna polja
so opisana v spodnjih poglavjih.

Vnos lokacije
Lokacijo FDO določate v razdelku »Lokacija«. Lokacijo
določite s klikom na karto. Z vlekom karte (levi gumb na
miški) in približevanjem pogleda karte (vrtenje srednjega gumba na miški, ali gumba »+« in »-» na karti) lahko
povečate merilo pogleda in izboljšate določitev lokacije
na karti. Ob kliku na karto se avtomatsko določi občina
ter statistična regija lokacije. Naselje, v katerem se FDO
nahaja, pa vpišete sami.

Vnos »shapefile« datotek
Geometrično predstavitev FDO vnašate prek datotek
tipa »shapefile« in sicer prek razdelka »Priloge SHP«.
»Shapefile« tip je sestavljen iz več posamičnih datotek.
Obrazcu morate priložiti natanko tri datoteke s končnicami .shp, .shx in .dbf, pri čemer morajo biti za pravilno
delovanje vse datoteke poimenovane enako.
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Podrobnejša navodila za zaris poligonov so predstavljena v ločenem poglavju.
Datoteke v obrazec naložite s klikom na povezavo »Dodaj datoteke«:

S klikom na »Dodaj datoteke« se vam odpre dialogno
okno, s pomočjo katerega se navigirate do mesta na
svojem računalniku, kjer se datoteke nahajajo. Vse tri
vključene datoteke morate naložiti naenkrat. Največja velikost datotek je omejena na 3MB. Alternativna
možnost nalaganja datotek je neposredno s povlekom
treh vključenih datotek na območje razdelka »Ime
datoteke«, to je v okvir z opombo »Spusti datoteke na
tem mestu«.

Po shranitvi obrazca se pravilno naložene datoteke
shranijo in premaknejo v razdelek »obstoječe«, kjer jih
v primeru napake s klikom na gumb »Odstrani« lahko
tudi odstranite:

Vnos slikovnih datotek
Fotografije FDO je možno nalagati prek razdelka »Dodaj
datoteko«. Dovoljene so datoteke tipa »jpg«, »jpeg«,
»gif« in »png«. Z klikom na »Dodaj datoteke« se vam
odpre dialogno okno, s katerim lahko na svojem računalniku izberete eno ali več slik za nalaganje. Velikost
slikovnih datotek je omejena na 3 MB. Alternativna
možnost nalaganja datotek je neposredno s povlekom
treh vključenih datotek na območje razdelka »Ime
datoteke«, to je v okvir z opombo »Spusti datoteke na
tem mestu«.
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Po shranitvi obrazca se pravilno naložene datoteke
shranijo in premaknejo v razdelek »obstoječe«, kjer jih
v primeru napake s klikom na gumb »Odstrani« lahko
tudi odstranite:

5.2.3 Napotki za izdelavo poligonskega sloja
podatkov degradiranega območja (v programu
ArcGIS)
Na osnovi posredovane predloge (print, posredovana
datoteka) s strani občine pripravite še ustrezne *.shp
datoteke za vsako posamezno na novo evidentirano FDO
oz. za tista FDO, kjer je prišlo do spremembe v njihovem
obsegu.

 Uporabite sloja Zemljiški Kataster in DOF.
 Določite projekcijo. Nujno pri Zemljiškem katastru, lahko tudi pri ostalih slojih. Bodite pozorni
na prostorsko ujemanje slojev.
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Izbiranje območja v ArcGIS-u
a) Parcele se ujemajo S FDO.
Izbor parcel (slika), najlažje s Select by Lasso / DK na sloj
katastra à Data à export data - shrani z dogovorjenim
imenom / prenesi v aplikacijo

b) parcele se ne ujemajo povsem s FDO. Potrebno je
rezanje parcel.
Izberemo vse parcele, ki se nahajajo na FDO (tudi
tiste, ki presegajo območje DO). Izvozimo kot nov sloj
(Export Data) s pravim imenom / v tem novem sloju –
edit – izbrati parcelo, ki jo hočeš zmanjšati, cut poligons
tool – finish sketch – ko je tisti del, ki ga hočeš odrezati,
še označen, ga najlažje izbrišeš kar v tabeli z atributi /
shrani, končaj editiranje / prenesi v aplikacijo

Obrezovanje parcel, ki niso del degradiranega območja.

Brisanje parcel, ki niso del degradiranega območja.

Podatki
 Predloga spremembe obsega FDO ali predloga
novega evidentiranega FDO (posreduje občina)
 OPN / EUP
 kataster ZK
 ortofoto

Končni, združen sloj.
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Možnosti za reaktivacijo FDO
6. Možnosti za reaktivacijo FDO
6.1 Model za reaktivacijo FDO
Opredelitev prednostnih območij za reaktivacijo je ena
od faz obravnave funkcionalno degradiranih območij.
Po identifikaciji in evidentiranju degradiranih območij
v prostoru ter pred načrtovanjem njihove reaktivacije,
je na osnovi prostorskih, okoljskih in institucionalnih
značilnosti FDO potrebno njihovo celovito vrednotenje,
ki nakaže, katera območja je mogoče najhitreje uporabiti kot prostorsko podlago za nov gospodarski oziroma
družbeni razvoj. Prednostno smo vrednotili primernost
območij z vidika usmerjanja gospodarskih investicij,
poudarjamo pa, da je treba FDO vrednotiti tudi z drugih
vidikov, tako prostorskih kot tudi okoljskih.
Za vrednotenje FDO smo oblikovali model, ki na osnovi
štirih kriterijev in treh stopenj primernosti vrednoti FDO
z vidika njihovih prostorskih, okoljskih in institucionalnih značilnosti, v naslednjem koraku pa s kvantitativnim
vrednotenjem rangira FDO glede na stopnjo primernosti
za reaktivacijo.
V model niso bili vključeni vsi (pod)tipi FDO, ker nekateri
zahtevajo specifične ukrepe za reaktivacijo zaradi njihove
gradbene strukture, namenske rabe, okoljskih izzivov ali

drugih značilnosti. Zato v model niso bili vključeni: FDO
storitvenih dejavnosti – FDO starega mestnega ali vaškega
jedra; FDO pridobivanja mineralnih surovin – FDO kamnoloma, peskokopa, FDO gramozne jame, FDO ostala območja pridobivanja mineralnih surovin; FDO infrastrukture
– FDO okoljske infrastrukture, FDO zelene infrastrukture
ter FDO za bivanje – stara dotrajana območja.
Struktura modela
V model so vključeni naslednji kriteriji:
1. opuščenost – je temeljni kriterij za opredelitev
degradiranih območij;
2. lastništvo – kot eden največjih zaviralcev reaktivacije degradiranih območij;
3. načrtovalsko-razvojni kriterij združuje prometno
dostopnost, ustrezno plansko ureditev zemljišča
(namenska raba) in razvojne načrte občin;
4. varstveno-okoljski kriterij vključuje okoljski vidik
(sum na okoljsko degradacijo) in varstvene režime.
Vsaka kriterij ima tri stopnje primernosti za reaktivacijo:
A – ni omejitev, primerno za aktivacijo;
B – manjše omejitve, manj primerno za aktivacijo;
C – večje omejitve, ni primerno za aktivacijo.
Kriteriji so po svoji teži enakovredni.

Preglednica 2: Struktura kriterijev in kazalnikov pri modelu za reaktivacijo funkcionalno degradiranih območij
Kriterij /
stopnja
primernosti
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Opuščenost

Lastništvo

Načrtovalsko-lokacijski vidik

Varstveno-okoljski
vidik

A

- povsem opuščeno do vključno javno
5 let
- pretežno opuščeno, delno
opuščeno do vključno 2 leti

5-6

2–2
1–2

B

- povsem opuščeno nad 5 let
- pretežno opuščeno, delno
opuščeno 3 do vključno 5 let

zasebno – 1 lastnik

3-4

2–1
1–1
0–2
0–1

C

- pretežno, delno opuščeno
nad 5 let

(javno) zasebno – več
lastnikov

1-2

2–0
1–0
0–0

Dodatna
pojasnila

Popisni podatek

Popisni podatek

Vsota kod pri kazalnikih:
- prometna dostopnost
- planska opredelitev
(namenska raba)
- razvojni načrti

Kombinacija kod:
- sum na okoljsko degradacijo
- zastopanost varstvenih
režimov

Ustrezno (koda 2), manj
ustrezno (koda 1), ni
ustrezno (koda 0)

Ustrezno (koda 2), manj
ustrezno (koda 1), ni
ustrezno (koda 0)
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Kvalitativno – vsebinsko vrednotenje
Kombinacija črk –stopnje primernosti za reaktivacijo
FDO so prva oziroma hitra informacija o temeljnih
značilnosti FDO z vidika možnosti za reaktivacijo na
naslednji način:
AABC – do vključno 5 let povsem opuščeno ali do 2
leti pretežno opuščeno FDO v javni lasti z ugodnimi
načrtovalsko-lokacijskimi značilnostmi ter večjimi
varstveno-okoljskimi omejitvami.

večje težave pri reaktivaciji, saj so z vidika modela ocenjena kot manj primerna za reaktivacijo.
Struktura FDO z vidika primernosti za reaktivacijo po tipih
FDO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

V tem primeru je potrebno pri načrtovanju reaktivacije posebno pozornost posvetiti morebitnim sumom
na okoljsko degradacijo ali pa že v začetni fazi načrtovanja pridobiti smernice relevantnih nosilcev urejanja
prostora, da bi se prisotni varstveni režimi ustrezno
upoštevali pri razvojnih načrtih.

Kvalitativno – vrednostno vrednotenje
Vrednostno vrednotenje je nadgradnja vsebinskega
vrednotenja s ciljem opredelitve ranga primernosti FDO za reaktivacijo. Stopnje primernosti so bile
ponderirane (A – 5 točk; B – 3 točke; C – 1 točka),
ponovno seštete (najvišja vsota 20) ter kodirane v 3
razrede: primerno za reaktivacijo, srednje primerno
za reaktivacijo ter manj primerno za reaktivacijo.

Aplikacija modela v pilotnih regijah
V sedmih obravnavanih statističnih regijah v Sloveniji
(Gorenjska, Goriška, Jugovzhodna Slovenija, Podravska, Pomurska, Posavska, Zasavska) smo z modelom
za vrednotenje primernosti FDO za reaktivacijo od
skupaj 444 FDO preverili 325 območij.

20%
10%
0%

IND

INF*

KMO

MIN*
primerna

OBR

srednje primerna

PRE

STO*

TUR

BIV*

manj primerna

Z vidika primernosti za reaktivacijo so najbolj primerna
FDO obrambe, kjer skoraj 90 % FDO izkazuje primernost
ali srednjo primernost za reaktivacijo. Večina tipov FDO
ima med 65 % in 75 % primernih ali srednje primernih
FDO za reaktivacijo, nižji deleži so le pri FDO pridobivanja mineralnih surovin in pri FDO za bivanje. Pri teh
dveh tipih FDO je zato pričakovati večje napore pri
reaktivaciji.
Struktura FDO z vidika primernosti za reaktivacijo po
statističnih regijah
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Struktura FDO z vidika primernosti za reaktivacijo

0%

Gorenjska

Goriška

JV Slovenija
primerna

25%

31%

44%

primerna

srednje primerna

manj primerna

Z modelom smo opredelili 81 primernih območij za
reaktivacijo v skupni površini 237 ha, 143 srednje
primernih v skupni površini 308,7 ha ter 101 manj primernih funkcionalno degradiranih območij s skupno
površino 655,7 ha. 69 % vseh obravnavanih FDO je
ocenjenih kot primernih ali srednje primernih za reaktivacijo, upoštevajoč njihovo površino pa je takšnih
območij 45 %. Približno pri tretjini FDO je pričakovati
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Podravska

srednje primerna

Pomurska

Posavska

Zasavska

manj primerna

Pri večini pilotnih statističnih regij je okrog 70 % FDO
primernih ali srednje primernih za reaktivacijo. Notranja
struktura primernih in srednje primernih FDO za reaktivacijo je ugodnejša v Pomurski in Podravski statistični
regiji, ker je delež primernih FDO za reaktivacijo nad
povprečjem in presega 30 %. V nasprotju z njima se v
Zasavski statistični regiji soočajo z relativno skromnim
deležem primernih FDO za reaktivacijo (le 15 % oziroma
5 FDO).
Dve statistični regiji glede na ugodne možnosti za reaktivacijo FDO močno izstopata. V Goriški statistični regiji
je delež primernih ali srednje primernih FDO za reaktivacijo izrazito nadpovprečen in sega do 80 %, medtem
ko se v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija srečujejo
z večjimi izzivi pri reaktivaciji FDO, saj je primernih ali
srednje primernih FDO za reaktivacijo le dobrih 40 %.
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6.2 Primernost FDO za reaktivacijo v Gorenjski statistični regiji
Z modelom vrednotenih 55 FDO (od
74 popisanih FDO)
Stopnja primernosti za reaktivacijo:
 primerna – 13 FDO (46 ha)
 srednje primerna – 25 FDO (60
ha)
 manj primerna – 17 FDO (66 ha)
 delež primernih in srednje
primernih FDO za reaktivacijo:
69,1 %
 delež primernih in srednje primernih FDO za reaktivacijo od
vseh FDO: 51,4 %

FDO Gradbišče Tuš, Kranj
Tip FDO: FDO prehodne rabe
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje:
ABAC – do vključno 5 let povsem opuščeno FDO v zasebni lasti enega lastnika
z ugodnimi načrtovalsko-lokacijskimi
značilnostmi ter večjimi varstveno-okoljskimi omejitvami
Vrednostno kvantitativno vrednotenje:
Ocena 14 – primerno za reaktivacijo
Opomba:
Na delu območja poteka gradnja trgovine, del pa ostaja degradiran.

FDO Pekopur, Tržič
Tip FDO: FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje:
CACC – nad 5 let pretežno opuščeno
FDO v javni lasti z neugodnimi načrtovalsko-lokacijskimi značilnostmi ter z
večjimi varstveno-okoljskimi omejitvami
Vrednostno kvantitativno vrednotenje:
Ocena 8 – manj primerno za reaktivacijo
Opombe:
Ključni omejitveni dejavniki, ki omejujejo reaktivacijo, so oddaljenost od ceste
višje kategorije, neustrezna namenska
raba ter prisotnost kulturne dediščine.
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Ukrepi za reaktivacijo fdo
7. Ukrepi za reaktivacijo fdo
Funkcionalno degradirana območja (FDO) so v skladu z
definicijo delno ali v celoti opuščena območja ter niso
izkoriščena v skladu s svojim potencialom in možnostmi. Predstavljajo neizkoriščen kapital družbe in lastnika
nepremičnin, zato je potencialne nove posege v prostor smiselno ter tudi družbeno odgovorno usmerjati
na že načet, ter slabo oz. neizkoriščen prostor. Na ta
način sledimo ciljem trajnostnega prostorskega razvoja
in racionalne rabe prostora ter ne posegamo na nova
(pogosto) kmetijska zemljišča.

7.1 Analiza stanja

za sanacijo posameznih FDO. Odgovori so bili podani
opisno, sogovorniki pa so jih razvrstili glede na časovno
možnost obnove. Za posamezen FDO so najprej odgovorili na vprašanje ali je načrt za obnovo območja že
sprejet oz. kakšne so sploh možnosti za njegovo obnovo. Podane odgovore smo zato lahko razvrstili tudi v
štiri skupine glede na razvojne ovire, ki jih občine vidijo
kot ključne za reaktivacijo FDO. V preglednici so navedene razvojne ovire, ki so jih občine navedle največkrat
in se pojavljajo v vseh obravnavanih statističnih regijah,
podrobnejše ugotovitve pa so navedene po posameznih
statističnih regijah (poglavje 3).

V okviru popisa FDO so popisovalci v razgovoru na občinah spraševali tudi o namerah občine in drugih akterjev
Preglednica 3: Identifikacija ključnih razvojnih ovir za reaktivacijo FDO
RAZVOJNE OVIRE
LASTNIŠKE

FINANČNE

PROSTORSKE
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 razdrobljeno lastništvo (veliko lastnikov na območju degradiranih
površin)
 heterogeno lastništvo (zasebno, občinsko, državno, javno-zasebno),
kjer imajo lastniki različne interese
 neaktivnost lastnikov (ohranjanje obstoječega stanja, nepripravljenost prodaje, neodzivnost, prelaganje odgovornosti na družbo)
 nerešeno lastništvo oziroma lastnik ni poznan
 dolgotrajni postopki prenosa lastništva z države na občino
 podjetja, ki imajo degradirano območje v lasti so v stečaju
 splošno pomanjkanje investicijskega kapitala (v vse vrste investicij)
 pomanjkanje podpornih finančnih instrumentov za pokrivanje povečane investicije v degradirana območja (edini poskusi so s prijavami
na mednarodne in domače razpise, ki pa niso ciljno usmerjeni v
sanacijo FDO)
 v obstoječem sistemu financiranja ni zaslediti prednostnega obravnavanja investicij na degradiranih območij
 previsoka cena degradiranih območij, ki je investitorji niso pripravljeni sprejeti
 finančno pokrivanje okoljske sanacije (kjer je potrebna) in ostalih
dodatnih finančnih investicij iz naslova kulture, narave, ipd. (zahtevani ukrepi) ni predvideno
 veljavna namenska raba prostora ne ustreza več dejanskim razmeram v prostoru (v okolici FDO so se skozi čas zgodile bistvene
spremembe: npr. sprejet je bil državni prostorski načrt in FDO sedaj
sodi v njegovo vplivno območje)
 prostorski akti so v nekaterih primerih preveč določeni, zato sanacija FDO v želeni smeri ni možna (urbanistični pogoji, namenska raba
prostora, ipd.)
 OPPN za območje (še) ni sprejet, zato pričetek sanacije ni možen
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RAZVOJNE OVIRE

 infrastrukturna opremljenost prostora je slaba (neurejeni prometni
dostopi, neurejena ostala GJI)
 prehitro in prepogosto spreminjanje področne in povezane sektorske zakonodaje
 številni omejitveni dejavniki na zavarovanih območjih (varstvo
narave, Natura 2000, vodovarstvena območja in varstvo kulturne
dediščine)
 predolgotrajni postopki pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj
 ni ustreznih podpornih okolij za podajanje informacij ter pomoči pri
sanaciji FDO
 manjkajo primeri dobrih praks
 prelaganje odgovornosti/pristojnosti za sanacijo degradiranih območij med akterji na različnih ravneh (občina, regija, država)
 pomembna a hkrati omejena vloga občine (že zgoraj navedene ovire glede lastništva, financiranja, spreminjanja zakonodaje ipd.)

PROSTORSKE

PODPORNE

7.2 Razvrstitev fdo glede na
potrebnost ukrepov
FDO lahko glede na možnosti za njihovo reaktivacijo
razvrstimo v tri osnovne tipe, ki se ločijo tudi glede na
interes in potrebo po vzpostavitvi podpornih ukrepov:
Preglednica 4: Razvrstitev FDO glede na možnosti reaktivacije in potrebe po podpornih ukrepih.

A

B

C

REAKTIVACIJA FDO
POTEKA SAMODEJNO

POTENCIALNO ZANIMIVA FDO

TEŽAVNA FDO

DELUJEJO TRŽNI MEHANIZMI
Praviloma ne potrebujejo dodatnih
ukrepov za reaktivacijo.

POTREBNI PODPORNI UKREPI
Lokacijsko ustrezna območja, kaže
se interes, investicije so na meji
dobičkonosnosti, manjše razvojne
ovire.

Območja razvrščena v tip A zaradi dobre lokacije, stopnje degradacije, odsotnosti omejevalnih kriterijev ipd.
preidejo v ponovna aktivna območja praviloma brez dodatnih podpornih ukrepov. Taka območja se praviloma le
evidentira, na podlagi prehajanja med različnimi fazami
reaktivacije(prehod iz degradiranega v aktivno območje)
pa jih spremljamo v njihovem procesu razvoja.
Območja razvrščena v tip B se bodo reaktivirala, v
kolikor bodo vzpostavljeni podporni ukrepi ter bo omogočeno tudi sofinanciranje investicij. Tovrstna območja
praviloma potrebujejo sistemske ukrepe vzpostavljene
na državni, regionalni ali lokalni ravni. Vzpostavljeni
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Z vidika zasebnih lastnikov in
investitorjev območja niso zanimiva
za investiranje.

ukrepi nudijo podporo za lažjo preobrazbo iz degradiranega območja v funkcionalno aktivno območje.
Območja razvrščena v tip C lahko preidejo v aktivna
območja ali se jih povrne v prvotno stanje le ob znatni podpori javnega sektorja. Samo sistemski ukrepi
niso dovolj, praviloma so potrebni še ciljno usmerjeni
ukrepi in projektno reševanje. Pri tovrstnih območjih je
na mestu razmislek o povrnitvi v rabo pred izvajanjem
aktivnosti.
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7.3 Vrste ukrepov
Ukrepe za reaktivacijo FDO lahko razvrstimo v (1) odvisnosti od doseganja cilja (npr. zniževanje investicijskih
stroškov, kritje okoljskih sanacij, obremenitev neaktivne
vloge lastnikov ali negativnih prostorskih učinkov,...), (2)
ravni izvajanja (državni, regionalni, lokalni ukrepi), (3)
glede na nosilce izvajanja (različni resorji, programi), (4)

glede na način izvedbe (mehki in trdi ukrepi), ter tudi
(5) glede na pričakovan časovni učinek (kratkoročne,
dolgoročne; hipne, postopne). Predvsem pa je treba
poudariti, da je revitalizacija oz. reaktivacija FDO interdisciplinarna dejavnost ter je odvisna od usklajenega
delovanja številnih resorjev (preglednica 5).

Preglednica 5: Razvrstitev možnih ukrepov in podpornih orodij po vsebinskih področjih in pristojnih sektorjih
RAZVRSTITEV PO
PODROČJIH

UKREPI in ORODJA

PRISTOJEN RESOR

ZAKONODAJNI

 strateške usmeritve in zaveze
 področna zakonodaja
 podzakonski predpisi
 strokovni dokumenti in zaveze

 MOP
 MGRT
 MK
 MKGP

PROSTORSKO PLANSKI
UKREPI

 usmerjanje prostorskega in gospodarskega razvoja
na FDO
 omejevanje/dovoljevanje prostorskih rezervacij
glede na stanje in aktivnosti na področju aktivacije
FDO
 vračanje v prvotno stanje (izvzemanje iz območja
stavbnih zemljišč),
 aktivna zemljiška politika

 MOP
 ARSO
 MK
 MKGP
 SPIRIT
 drugi »prostorsko
relevantni« resorji

FINANČNI INSTRUMENTI

 črpanje evropskih sredstev, regijske finančne
sheme
 stimulacija investicij z aktivacijo FDO (usmerjena
finančna sredstva, skladi, javni razpisi, ...)
 destimulacija zadrževanja zemljišč (nepremičnin)
izven prometa (davek, finančni ukrepi,
razlastitev,...)

 SVRK
 MF
 DURS
 SPIRIT

PODPORNI UKREPI

 podatki, popis, vzpostavitev registra in njegovo
vzdrževanje
 spremljanje stanja in merjenje učinkov sprejetih
ukrepov
 komuniciranje z deležniki, informiranje,
izobraževanje, osveščanje, strokovne službe
 podpora raziskovalni dejavnosti, primeri dobrih
praks, izvedba vzorčne revitalizacije,...

 MOP
 GURS
 SURS
 službe (Vlade RS in
resorjev) za stike z
javnostjo

Za uspešno spopadanje z zmanjševanjem površine
degradiranih območij je potreben širok nabor ukrepov,
ki se medsebojno dopolnjujejo (nagrajevanje/kaznovanje). V prvi vrsti je treba vzpostaviti sistemske ukrepe, ki
vplivajo na zmanjšanje vseh tipov degradiranih območij.
Za posamezne primere degradiranih območij tipa B in
še posebej tipa C (preglednica 2) so potrebni dodatne,
ciljno usmerjene aktivnosti in ukrepi, ki jih ni mogoče
oziroma smiselno vzpostaviti na sistemski ravni. Predvsem območja tipa C so postala degradirana in ostajajo
v neaktivni fazi zaradi specifičnih težav (omejevanje
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razvoja zaradi varstva narave, kulture, dodatni pogoji
varstva podtalnice, ipd) pogosto pa so tudi prostorsko
neustrezna za ponovno aktiviranje (slaba dostopnost,
neustrezna namenska raba, neustrezna umestitev v prostoru, ipd). Povrnitev v stanje pred izvajanjem funkcije
(primarna raba) in sanacija stanja (odstranitev objektov,
po potrebi okoljska sanacija, sprememba namenske
rabe, ipd) presega zmožnosti lastnikov/investitorjev ter
praviloma tudi ni v njihovem interesu. V teh primerih
mora prevladati javni interes širše družbene skupnosti
za sanacijo in povrnitev v prvotno stanje.
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7.4 Proces reaktivacije in primeri dobrih praks
Degradirana območja so zaznan pojav v mnogih državah. V literaturi, kakor tudi na svetovnem spletu, je
moč najti raznolike primere reaktivacije degradiranih
območij. Seveda se primeri razlikujejo v odvisnosti od
specifike države in/ali značilnosti območja. V splošnem
lahko ugotovimo, da v razvitih evropskih in severnoameriških državah prednjačijo industrijska degradirana
območja, praviloma mnogo večja (več 100 ha) kakor
so v Sloveniji, njihova reaktivacija pa lahko poteka tudi
več desetletij. Pristop je vedno projekten, vključeni so
raznoliki deležniki na vseh ravneh, finančni viri se črpajo
iz namenskih skladov in virov (javnih in zasebnih) na
različnih ravneh. Identificiramo lahko ključne korake
reaktivacije:
1. Identifikacija območja in načrt prenove (oblikovanje projektne skupine, opredelitev novega
programa na območju, opredelitev finančnih
virov, opredelitev možne institucionalne pomoči s
strani države, lokalne skupnosti – glede na sprejete sistemske ukrepe).
2. Oblikovanje jasnih in uresničljivih ciljev

3. Preveritev ali je na območju prisotna tudi okoljska degradacija (presoja okoljske degradacije,
presoja tveganja na podlagi vzorcev vode, tal,…).
4. Sanacija okoljske onesnaženosti (če je prisotna;
glede na tip okoljske onesnaženosti, zagotovitev
finančnih sredstev).
5. Prenova degradiranega območja (odvisno do
namena prenove, obstoječe infrastruktura in
njenega stanja, tipa lastništva, nove rabe: zasebna ali javna raba, ali bo po prenovi zgrajeno
stanovanjsko, poslovno, trgovsko območje ali bo
pretežno odprt prostor…):
a. Izvedba načrta je treba uporabiti prave
spodbude (če na državni in/ali lokalni ravni
obstajajo sistemski ukrepi in spodbude za
prenovo: finančni skladi, tehnična in druga
pomoč za pripravo in izvedbo projekta kot so
lokalne pisarne…).
b. Transparentna izvedba z vključeno komunikacijo z javnostjo.

Preglednica 6: Glavni koraki za reaktivacijo funkcionalno degradiranih območij

Glavni koraki za prenovo/reaktivacijo degradiranih območij
Glavni koraki

Faze

Primerjalna analiza (retrospektivna metoda)

1. analiza problemov in potencialov — diagnosticiranje stan
(SWOT analiza, glavni okoljski problemi, ekonomski in socialni vidiki prenove)
2. analiza deležnikov in oblikovanje okvira za njihovo možno
sodelovanje

Izdelava vizije

3. oblikovanje ciljev in alternativ (vključno z oblikovanjem
scenarijev)
4. izdelava načrtov razvoja, usklajevanje različnih
interesov(skupni cilje, določanje prioritet,...)
5. izdelava akcijskega načrta in pogajanja (opredelitev potrebnih aktivnosti, kriteriji, kazalniki, vhodni podatki, ...)
6. izvajanje predlaganih ukrepov, realizacija predvidenih
aktivnosti, koordinacija aktivnosti deležnikov v realnem času
in prostoru
7. spremljanje izvajanja sprejetih načrtov in akcijskega programa (povratne informacije, vključno s strateško presojo,
ex-ante evalvacija)
8. stalno spremljanja napredka/razvoja (presoja trajnostnega
razvoja)
9. prilagoditev sprejetih strategij v skladu z rezultati spremljana izvajanja in stanja

Napovedovanje
prihodnosti

Planiranje
Programiranje / akcijski plan

Izvajanje (metoda projektnega vodenja)

Spremljanje izvajanja in stanja ter potrebne
spremembe
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7.4.1 Primera dobrih praks v Sloveniji
FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti Revitalizacija območja odlaganja odpadne
vode iz Tovarne sladkorja Ormož.

Stanje Lagun pred sanacijo (vir: internet 2)

Degradirana območja predstavlja 55 ha veliko območje
lagun, v katere so se stekale odpadne industrijske vode
Tovarne sladkorja Ormož. Le ta je nehala delovati v
letu 2006. Vodstvo tovarne je podprlo idejo o vzpostavitvi naravnega rezervata za ptice, ki jo je predstavilo
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (v
nadaljevanju DOPPS), z njo pa se je strinjal tudi večinski
lastnik – nizozemska korporacija Royal Cosun. Ta je 2.
marca 2010 celotno območje bazenov podarila DOPPS
z namenom vzpostavitve naravnega rezervata (internet
1). S pomočjo pridobljenih evropskih sredstev (LiveDrava), ki je financiran s strani finančnega mehanizma EU
Life+ se je začel proces vzpostavitve naravnega rezervata. Sofinancer projekta je tudi Občina Ormož.
Na območju bazenov so se vzpostavila mokrišča v vlogi
gnezdišč vodnih ptic. V okviru projekta se je zagotovila
infrastruktura za obiskovalce, vzpostavljena je raziskovalna postaja za opazovanje in raziskovanje ptic selivk.
Turističen produkt na naravovarstvenem področju je
pomemben za Občino Ormož ter spodbuja trajnostno
rabo prostora.
Vlada Republike Slovenije je na 133. redni seji dne 4. 5.
2017 sprejela sklep, s katerim je izdala Uredbo o Naravnem rezervatu Ormoške lagune (internet 2).
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Lagune kot območje za opazovanje ptic (vir: internet 2).
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FDO storitvenih dejavnosti -(podtip staro
mestno jedro) - Revitalizacija starega
mestnega jedra Kranja
V mestni občini Kranj je že dlje časa zaznati problem
praznjenja starega mestnega jedra. Mestno jedro
Kranja je 15,38 ha veliko območje, pod zaščito kulturne dediščine, prepletata se stanovanjska in poslovna
funkcija. Od leta 2008 je zaznano opuščanje dejavnosti
(poslovne), praznjenje lokalov in posledično fizični propad stavbnega fonda. V starem mestnem jedru Kranja
je bilo leta 2015 kar 30 % (55/182) vseh evidentiranih
lokalov praznih (zapuščenih). Lastništvo objektov je
mešano, občina pa si že več kot desetletje prizadeva
revitalizirati staro mestno jedro.

Prikaz praznih in zasedenih lokalov v starem mestnem
jedru Kranja (Lampič in sod., 2015).

V letu 2015 je Mestna občina Kranj objavila javni
razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih
prostorov v starem Kranju (Internet 3), ter nato razpis
ponovila tudi v letu 2016 in 2017. Mestna občina Kranj
sofinancira najemnine do višine 50 % , pri čemer najvišja možna najemnina ne sme presegati 10 €/m2. Na
podlagi sprejetega ukrepa je zaživelo 19 lokalov, središče mesta Kranj je spremenilo svoj utrip.
Prikaz praznih in zasedenih lokalov v starem mestnem
jedru Kranja (Lampič in sod., 2015).

Viri:
Internet 1: http://ptice.si/o-nas/o-drustvu/
Internet 2: http://ptice.si/2017/05/naravni-rezervat-ormoske-lagune/
Internet 3: http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,.htm)
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ŽABOTA, Barbara. Vzpostavitev aktivnega registra prostorsko
in funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo :
končno poročilo. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske
fakultete: Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, 2015. 120 str.
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