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DEGRADIRANA OBMOČJA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST POSAVJA
Izvleček:
V diplomskem delu so predstavljeni rezultati popisa degradiranih območij v statistični regiji
Posavje, ki je bil izveden v okviru projekta CRP z naslovom »Celovita metodologija za popis
in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra«.
Degradirana območja so problematična z različnih vidikov, vendar pa lahko ob predhodni
sanaciji, obnovi ali revitalizaciji predstavljajo velik razvojni potencial, predvsem glede
preprečevanja širitve pozidave in nekmetijskih dejavnosti na kmetijska zemljišča oziroma t. i.
»greenfield« investicij. Namen diplomskega dela je geografsko ovrednotiti degradirana
območja na proučevanem območju ter popisana degradirana območja vnesti v ažurni register,
ki naj bi služil kot podpora za umeščanje novih dejavnosti v prostoru. Predstavljeni so tudi
obstoječi načrti v zvezi s sanacijo degradiranih območij ter kritične ocene le-teh.
KLJUČNE BESEDE: statistična regija Posavje, degradirana območja, revitalizacija, varstvo
okolja, projekt CRP V6-1510

BROWNFIELD SITES AS A DEVELOPMENT OPPORTUNITY FOR POSAVJE
REGION
Abstract:
This thesis presents the findings of a survey on brownfields in the statistical region Posavje
that was conducted for the purposes of a CRP project called “A comprehensive methodology
for inventory and analysis of brownfield areas, implementation of a pilot census and the
establishment of the up to date register”. Brownfields are problematic from various different
aspects, but with restoration, renovation or revitalization they can offer great development
potential, mainly in preventing further soil sealing and development of non-agricultural
activities on agricultural land – the so-called “greenfield” investments. The purpose of this
thesis is to geographically evaluate brownfields in the chosen area and the input of the
findings into an up to date register, which is to serve as an aid to the implementation of new
activities in the region. The existing plans for the restoration of brownfields and the critical
assessments thereof are included in the thesis.
KEY WORDS: statistical region Posavje, brownfields, revitalization, environmental
protection, project CRP V6-1510
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1. UVOD
»Prekomerna raba naravnih virov, zmanjševanje bioproduktivnih zemljišč in odprtega
prostora ter povečani antropogeni pritiski na življenjsko okolje predstavljajo enega izmed
ključnih sodobnih problemov človeštva 21. stoletja. Varna in trajna prihodnost človeške vrste,
njeno blagostanje, je torej v veliki meri odvisno od (ne)uspešnosti prilagajanja materialnih
dejavnosti zmogljivostim naravnih virov in okolja.« (Plut, 2004, str. 5)
»Planet, Evropa in Slovenija so ujeti v primež globalizacijskih in degradacijskih procesov.
Zaradi erozije, zemeljskih plazov, onesnaževanja zemljišč, stihijskega zaraščanja ter pozidave
so vedno bolj ogroženi prehranska varnost naše države, biotska raznovrstnost in druge
ekosistemske storitve, ki so strateškega in eksistenčnega pomena.« (Plut, 1998, str. 232)
Degradirana območja so nepremičnine (zemljišča in stavbe), na katerih je zaradi človekove
dejavnosti ali opustitve le-te prišlo do degradacije in kjer je sanacija ali reaktivacija potrebna
zaradi potencialnega negativnega vpliva na okolje. S sanacijo ali reaktivacijo degradiranih
območij bi prispevali k smotrnejši rabi prostora.
V diplomskem delu bom obravnaval problematiko degradiranih površin v posavski statistični
regiji. Ker je v prostorskem načrtovanju predvideno prednostno umeščanje dejavnosti v
območja degradacije, je treba narediti nabor območij, ki po kriterijih spadajo med
degradirana.
1.1. NAMEN, CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE
Namen diplomskega dela je geografsko ovrednotiti degradirana območja v proučevani regiji
ter popisana degradirana območja vnesti v ažurni register, ki naj bi služil kot podpora za
umeščanje novih dejavnosti v prostoru.
Pri izdelavi diplomskega dela sem si zadal naslednje cilje:







funkcijsko ovrednotiti fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti
proučevanega območja,
predstaviti predhodne raziskave, definicije in zakonodajo glede degradiranih območij,
izdelati terenski popis degradiranih območij v Posavju,
vnesti popisana degradirana območja v ažurni register,
predstaviti razmere na proučevanem območju z vidika degradiranih območij,
opisati degradirana območja po občinah ter ugotoviti morebitne obstoječe načrte v
zvezi s sanacijo le-teh, jih kritično oceniti ter podati svoje predloge.

Diplomske naloge se lotevam z naslednjima hipotezama:
I.

Zaradi naravnih danosti in zgodovinskega razvoja regije predvidevamo največjo
gostoto degradiranih območij na Krški ravni in v dolini reke Save od Radeč do
Krškega.

II.

Glede na ugotovljeno zmanjšanje obsega kmetijskih zemljišč v uporabi za
približno 1100 ha v obdobju 2000–2010 predvidevamo, da bi s ponovno uporabo
degradiranih površin lahko ohranili vsaj polovico le-teh.
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1.2. METODE IN TEHNIKE DELA
V prvem koraku priprave diplomskega dela smo pregledali dosedanjo literaturo in raziskave
ter zakonodajna izhodišča na temo degradiranih območij. V tem sklopu smo tudi geografsko
orisali proučevano območje, t.j. statistična regija Posavje. Pri poglavju Geografski oris
Posavja ter sklopu slovenske zakonodaje smo se opirali na slovenske publikacije. Pri poglavju
Teoretična izhodišča pa predvsem na tuje znanstvene članke.
Naslednji korak je obsegal terenski popis degradiranih območij v Posavju. Pred popisom smo
pregledali proučevano območje in iskali potencialna degradirana območja s pomočjo
»ortofoto« posnetkov ter opravili razgovore na občinah. Sledila sta terenski popis in
izpolnitev popisnega lista za vsako evidentirano degradirano območje. Po popisu smo zbrane
podatke vnesli v aplikacijo, ki služi kot ažurni register degradiranih območij. Sledili sta
analiza popisa in predstavitev popisanih degradiranih območij ter obstoječih načrtov
revitalizacije degradiranih območij. Obstoječe načrte revitalizacije smo kritično ocenili in
podali svoje predloge za revitalizacijo/reaktivacijo degradiranih območij.
Slika 1: Shematski prikaz raziskovalnega modela

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Pri terenskem popisu degradiranih območij sem se priključil projektu CRP V6-1510 z
naslovom »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega
popisa in vzpostavitev ažurnega registra«. Metodologija popisa, ki je predstavljena v
nadaljevanju, je bila pripravljena v okviru omenjenega projekta, analiza pa v celoti izdelana
za potrebe diplomskega dela.
Degradirana območja so razdelili na 12 glavnih tipov (Preglednica 1).
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Preglednica 1: Tipologija DO

ID Tip DO
1

DO kmetijske
dejavnosti

2

DO javnih storitev

3

DO storitvenih
dejavnosti

4

DO turistične,
športnorekreacijske
in športne
dejavnosti

5

DO industrijskih in
obrtnih dejavnosti

6

DO obrambe,
zaščite in reševanja

Podtip DO

Podrobnejše pojasnilo k
DO
Degradirana območja
Praviloma gre za
površin za kmetijsko
območja nekdanjih
proizvodnjo, torej območja kmetijskih farm z objekti
z objekti in funkcionalnimi za rejo živine,
površinami, namenjenimi
skladiščenje pridelkov in
kmetijski proizvodnji,
krme, predelavo
skladiščenju, predelavi,
pridelkov ipd. Tudi
reji živine in intenzivne
nekaterim kmetijskim
pridelave poljščin
DO se je dejavnost v
(rastlinjaki).
preteklosti lahko
spremenila.
Območja javne,
Območja, kjer se je
izobraževalne,
predhodno odvijala javna
zdravstvene, kulturne,
dejavnost ali so objekti,
verske in druge javne
namenjeni tej dejavnosti,
dejavnosti.
pa niso ustrezno
izkoriščeni.
Območja in objekti
Prevladujejo poslovna,
poslovne, storitvene in
trgovska in storitvena
trgovske dejavnosti
dejavnost, lahko pa tudi
(mešana ali homogena),
manjše obrtne dejavnosti,
tudi območja tehnoloških
predvsem v naseljih, ki
parkov ipd.
jih ne moremo uvrstiti
med območja industrije
ali obrtne dejavnosti.
Območja z objekti in
Pri tem tipu DO lahko
pripadajočim
obravnavamo tako
funkcionalnim
območja, ki jih pretežno
zemljiščem, namenjenim
pokrivajo objekti
turistični, športni in/ali
(opuščeni bazeni, hoteli,
rekreacijski dejavnosti.
gostišča z objekti ipd.).
Praviloma gre za
heterogena območja.
Območja, kjer prevladuje
Gre za območja
industrijska oz. obrtna
nekdanjih industrijskih
dejavnost.
oz. večjih obrtnih obratov
s pripadajočimi zemljišči.
Če so skladišča v sklopu
industrijskega obrata,
sodi vse skupaj pod
industrijski DO.
Območja, namenjena
Območja vojašnic,
potrebam obrambe, zaščite vadbeni poligoni,
opuščena strelišča,
in reševanja – vojašnice,
skladišča za potrebe
skladišča, naprave in
vojske ipd.
vadbeni poligoni ter
pripadajoča zemljišča.
Opis DO
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7

DO
pridobivanja
mineralnih
surovin

7.1 DO rudnika
7.2 DO kamnoloma,
peskokopa

Sem spadajo območja
pridobivanja mineralnih
surovin, rudniška
območja, območja
jalovišč, kamnolomi,
peskokopi, gramozne
jame ipd.

7.3 DO gramozne
jame
7.4 Ostala DO
pridobivanja
mineralnih surovin

8

DO
infrastrukture

8.1 DO prometne
infrastrukture

Območje cest, parkirišč,
železnic, logističnih in
prometnih terminalov,
mejnih prehodov,
opuščena letališča in
pripadajoči objekti,
pristanišča, žičnice ipd.

8.2 DO okoljske
infrastrukture

V to kategorijo
uvrščamo različno
okoljsko infrastrukturo,
odlagališča odpadkov,
opuščene ČN, ipd.
V to kategorijo
uvrščamo ostalo GJI
(energetika,
komunikacije …).
Prazna, opuščena
območja, ki še nikoli
niso bila v funkciji oz. še
niso v funkciji ali so v
fazi spreminjanja
funkcije. Lahko tudi
območja, na katerih se
odvija začasna raba.
Območja, namenjena
pretežno bivanju. Ta tip
DO vključuje območja
eno- in dvostanovanjskih
hiš, območja
večstanovanjskih
objektov, stanovanjske

8.3 DO ostale
gospodarske javne
infrastrukture
9

DO prehodne
rabe

9.1 DO opuščenega
gradbišča,
greenfield širitev
9.2 DO značilne
prehodne rabe

10

DO za bivanje

10.1. DO
večstanovanjskih
objektov
10.2 DO eno- in
dvostanovanjskih
objektov
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V območja rudnikov
spadajo območja objektov
in naprav za izvajanje
dejavnosti rudarjenja ter
površine, kjer je prostor
zaradi rudarjenja
neposredno degradiran
(jalovišča).
V ta tip DO uvrščamo
kamnolome, peskokope,
gramozne jame ter sorodna
območja, kjer je
pridobivanje mineralnih
agregatov opuščeno, pa se
območja ne morejo po
naravni poti
sanirati/renauturirati ali se
je v zapuščenih območjih
razvila druga dejavnost.
Poleg površin prometne
infrastrukture v to
kategorijo uvrščamo tudi
objekte in naprave, ki
tovrstni dejavnosti služijo,
kot so mejni prehodi,
črpalke, cestninske
postaje, železniške in
avtobusne postaje ipd. V to
kategorijo sodijo tudi
opuščene in neaktivne
žičnice.

Primeri začetih investicij,
npr. gradbišč in območij,
ki so z neko prehodno rabo
v fazi spreminjanja
funkcije. Pri opredelitvi
ima ta tip DO dodaten
časovni kriterij.
Pri stanovanjskih DO
srečamo zelo različne
oblike degradacije – od
čisto fizične do socialne. V
prihodnje bo veliko
naporov usmerjenih v
prenovo obstoječih

11

DO starega
mestnega jedra
ali vaškega
jedra

12

DO zelenih in
drugih javnih
površin

11.1 DO starega
mestnega jedra
11.2 DO starega
vaškega jedra

površine za posebne
namene, strnjena
podeželska naselja,
barakarska naselja. Tudi
neizgrajena nova
stanovanjska območja,
soseske ipd. Pri tem tipu
pri evidentiranju ni
pogoj opustitev
predhodne dejavnosti.
V ta območja lahko
sodijo tudi izključeni
kompleksi starih mestnih
ali vaških jeder, kjer gre
praviloma za preplet
bivanjske funkcije z
drugimi, vendar je te
funkcije zaradi prepleta
nesmiselno ločevati.
Podtip DO starih
mestnih jeder določimo
le na območjih mestnih
naselij.
Območja urejenih
zelenih površin v
naseljih – odprte
parkovne površine,
vrtičkarske površine ipd.
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stanovanjskih sosesk, ki
več ne ustrezajo sodobnim
zahtevam in standardom.
Manj kakovostne
stanovanjske soseske
lahko predstavljajo breme
in jih je potrebno
obravnavati v okviru DO.
Dodaten kriterij.
Območja mestnih/vaških
jeder, kjer je moč zaznati
praznjenje dejavnosti. Med
mestnimi jedri bo popis
izveden podrobneje (0,2
ha).

Območja zelenih površin,
ki so slabo vzdrževana oz.
nevzdrževana in premalo
opremljena ter ne služijo
več prvotni funkciji.

Osnovni kriteriji za opredelitev degradiranosti območja so naslednji:
I.

Opuščenost (funkcionalna degradacija):
- povsem opuščeno,
- pretežno opuščeno (50–99 %),
- delno opuščeno (10–50 %),
- ni opuščeno (pod 10 %; samo za DO za bivanje).

Območij, kjer sicer zaznamo zapuščenost prostora, opuščenost objektov v manjšem obsegu
(do 10 % celotne površine), so pa sicer vzdrževana in ni zaznati drugih oblik degradacije (npr.
socialne ali okoljske), ne uvrščamo med DO. Glede na izhodiščno definicijo DO, kjer pri DO
praviloma prihaja do različne stopnje opuščanja dejavnosti (in prostora), pa se kategorija Ni
opuščeno (v šifrantu ločena samostojna kategorija) lahko pojavi le pri tipu DO za bivanje.
II. Vzdrževanost (fizična degradacija):
- ni vzdrževano,
- slabo vzdrževano,
- dobro vzdrževano.
Vzdrževanost je t. i. fizični kriterij degradacije in kaže na fizično kondicijo območja. Ta
kriterij je posebej pomemben za DO za bivanje in DO starega mestnega ali vaškega jedra,
zato pridobimo dopolnilne informacije na občini.
III. Velikost
Velikost oziroma kriterij zajema v mestih in mestnih naseljih (upoštevana opredelitev SURS,
2003) je minimalna 0,2 ha, ostala območja (odprti prostor) pa morajo obsegati najmanj 0,5 ha,
pri čemer je dovoljeno 20 % odstopanje.
Opredeljen je tudi poseben kriterij, ki velja samo za določen tip DO.
I.

Čas opuščenosti (samo DO prehodne rabe):
- Opuščeno gradbišče, kadar območje miruje dve leti ali več.
- Območje začasne rabe, kadar je ta prisotna do 3 leta. Kadar se začasna
raba odvija dlje časa, se uveljavi in to območje ni več degradirano.

Poleg osnovnih kriterijev za določitev degradiranih območij smo na sestankih na občinah, in
če je bilo možno pri lastnikih, ter s terenskim ogledom ugotavljali tudi ostale značilnosti
popisanih območij.
Na občini so se ugotavljali: lastništvo območij, predhodna dejavnost na območju (pred
degradacijo), sprejeti razvojni načrti, razvojne ovire ter tudi časovni okvir
sanacije/reaktivacije. Na koncu pa so podali tudi kratko oceno na področju degradiranih
območij ter predlagali, kakšne konceptualne rešitve bi morala ponuditi država glede
sanacije/reaktivacije teh območij.
Če je bilo možno, se je opravil tudi razgovor z lastnikom/i določenega degradiranega
območja, pri čemer so nas zanimali predvsem načrti sanacije/reaktivacije ter problemi, s
katerimi se spopadajo pri izvajanju teh načrtov.
Pri terenskem ogledu območij se je poleg opisovanja vzdrževanosti oziroma stanja območja
podala tudi ocena oziroma sum socialne in okoljske degradacije, pri čemer so bile dane
naslednje možnosti:
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Sum socialne degradacije:




prisoten vandalizem, poškodovanost, uničenost zgradb, okolja, nesnaga,
zmanjšana varnost, prisotnost kriminala, slab sloves,
prisotnost specifičnih etničnih skupin (getoizacija).

Sum okoljske degradacije:







vode,
zrak,
tla,
vegetacija,
površje,
drugo.

Vsak sum oziroma ocena socialne in okoljske degradacije se je opisno utemeljil v popisnem
listu.
Pri določenih tipih degradiranih območij pa so se ugotavljale specifične značilnosti območja.
Tako se je pri tipu DO za bivanje ter DO mestnih ali vaških jeder ugotavljalo fizično stanje
območja:




problemi s prometno urejenostjo,
neustrezna, slabša komunalna opremljenost,
odsotnost ali nevzdržnost funkcionalnih zemljišč.

Pri tipu DO za bivanje ter DO industrijskih in obrtnih dejavnosti, ki so bila zgrajena po letu
2005, pa sta se ugotavljali stopnja izvedenosti investicije in zasedenost območja:





zgrajeno, prazno, nenaseljeno,
zgrajeno, delno zasedeno/naseljeno,
delno zgrajeno, prazno, nenaseljeno,
delno zgrajeno, delno zasedeno/naseljeno.

Vsako evidentirano območje smo tudi poslikali z namenom grafičnega orisa glavnih
značilnosti določenega degradiranega območja.
Po opravljenem popisu smo popisne liste evidentiranih območij vnesli v spletno aplikacijo
oziroma ažurni register degradiranih območij (URL: http://crp.gis.si).
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
Vprašanje ponovne uporabe DO se je pojavilo na političnem dnevnem redu v gospodarsko
razvitih državah leta 1970 in je močno povezano s trajnim mestnim in regionalnim razvojem.
Ponovna uporaba DO ne bo le krepila vitalnosti in učinkovitosti mestnih središč, ampak bo
tudi pomagala zmanjšati pritisk na kmetijska zemljišča, locirana na robu mest. Uporaba
učinkovitih gospodarskih in trajnostnih zemljišč neposredno podpira tudi nacionalno
konkurenčnost. Trajnostna raba zemljišč, trajnostne urbane agende, trajnostne urbane politike,
ekonomski in kulturni razvoj odgovarjajo na vprašanja o ponovni uporabi degradiranih
zemljišč (Ferber in sod., 2006, str. 9).
Obstaja več definicij o degradaciji, degradiranosti ter o degradiranih območjih, vendar enotne
in splošno priznane definicije ni. Obstajajo grobe opredelitve različnih strok in institucij, zato
prihaja do problemov pri nadzorovanju nastajanja degradiranih območij, pri sanaciji ter
nadaljnji uporabi le-teh.
Pomanjkanje univerzalno dogovorjene in sprejete definicije degradiranih območij je pripeljalo
do velikega števila različnih interpretacij termina, pri čemer je definicija prilagojena določeni
interesni skupini. To pa lahko vodi k težavam pri interpretaciji in terminologiji za namene
okoljskega planiranja in vodenja ter zakonodaje (Alker in sod., 2000, str. 50).
Skupna definicija degradiranih območij je nujna, če se hočemo izogniti nerazumevanju
problema in zmedi ter omogočiti jasno komunikacijo med različnimi interesnimi skupinami,
ki so vključene v reaktivacijo degradiranih območij (Alker in sod., 2000, str. 50).
Univerzalna definicija je uporabna ne samo v statistične namene, ampak kot sredstvo za
doseganje doslednosti med kraji in regijami pri identifikaciji in uporabi degradiranih območij
ter zagotavljanju preglednosti pri potencialu reaktivacije posamičnih območij (Alker in sod.,
2000, str. 51).
2.1. DEFINICIJE DEGRADIRANIH OBMOČIJ
Plut (2004, str. 14) je degradacijo okolja definiral takole: »Degradacija geografskega okolja
(pokrajine) oziroma okoljska (pokrajinska) degradacija je po geografskem pojmovanju
preobrazba okolja s porušenim naravnim ravnovesjem zaradi prekomernega obremenjevanja
ali/in zmanjšanja samočistilne sposobnosti okolja (pokrajine) in njegovih sestavin.«
Degradacija geografskega okolja (v širšem pomenu) obsega zlasti (Plut, 1998; cv: Plut, 2004,
str. 14):






onesnaženost bivalnega okolja (naravnih sestavin – zrak, voda, prst, vegetacija in
relief ter prostorskih enot);
izčrpavanje naravnih virov (neobnovljivih in obnovljivih, zmanjšanje odprtega
prostora);
antropogene spremembe biokemijskega kroženja elementov (ogljika, kisika, fosforja,
dušika, žvepla itd.) in vode ter nastanek novih krogov umetnih snovi (CFC, DDT,
PCB itd.);
porušenje naravnega ravnovesja (ekosistemov, habitatov, vrst) in zmanjševanje,
ogrožanje opravljanja storitev okolja, ekosistemov;
razvrednotenje naravnih in kulturnih pokrajin, naravnih vrednot.

Slovenska definicija termina degradiran prostor se omenja v 2. odstavku 2. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki se glasi:
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»Degradiran prostor je del naselja oziroma območje zunaj naselja, v katerem so zmanjšane
tehnične, prostorsko oblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke
razmere do stanja neuporabnosti in je prenova za oživitev nujna oziroma je območje zunaj
naselja, na katerem je zaradi človekove dejavnosti ali opustitve le-te prišlo do degradacije in
je njegova sanacija nujna.«
Definicije se razlikujejo od države do države (Preglednica 2).
Preglednica 2: Definicije DO po izbranih državah

Država
Avstrija
Italija

Francija

ZDA

Danska
Češka
Belgija

Latvija
Velika Britanija

Definicija degradiranega območja
Ni uradne definicije (zanašajo se na definicijo CABERNET).
Degradirana območja so območja, ki izkazujejo raven
kontaminacije ali kemično, fizično ali biološko spremembo prsti,
površinskih in podzemnih voda, da se določi stopnja nevarnosti za
zdravje ljudi in okolja.
Prostor, ki je začasno ali dokončno zapuščen kot rezultat
prenehanja dejavnosti (kmetijstvo, pristaniška območja, industrija,
območja storitvenih dejavnosti, vojaška območja, promet) in ki ga
je treba obnoviti/reaktivirati za prihodnjo rabo.
US EPA – US Environmental Protection Agency: Degradirana
območja so zapuščeni, nedejavni ali premalo izkoriščeni
industrijski in poslovni objekti, kjer je širitev ali obnova zapletena
zaradi realne ali vidne okoljske kontaminacije.
Območje ali del območja, ki je dejansko ali vidno onesnaženo in
ima potencial za obnovo ali ponovno uporabo.
BRERA – Brownfields Revitalization and Environmental
Restoration Act (2001): Termin »degradirano območje« pomeni
nepremičnino, katere širitev, obnova ali ponovna uporaba bi bila
lahko zapletena zaradi prisotnosti ali potencialne prisotnosti
nevarnih ter škodljivih snovi ali drugih onesnaženj.
Kontaminirana zemlja.
Definicija po CABERNET.
Valonija: Območja, ki so bila prvotno namenjena ekonomskim
aktivnostim in kjer je trenutno stanje v nasprotju z učinkovito rabo
zemljišč.
Flandrija: Zapuščena ali manj izkoriščena industrijska območja z
aktivnim potencialom za obnovo in širitev, toda kjer je obnova ali
širitev zapletena zaradi realne ali zaznavne kontaminacije.
Definicija po CABERNET.
NLUD (National Land Use Database): Predhodno razvita območja
in objekti.
Ta definicija vključuje:
 predhodno razvita območja, ki so sedaj zapuščena,
 zapuščene objekte,
 zapuščena območja in objekte,
 ostala območja ali stavbe, kjer je znan potencial za obnovo.
Civic Trust: Degradirana območja so stavbe ali območja, ki so
zapuščena ali lahko postanejo zapuščena ali primerna za ponovno
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Avstralija

uporabo, v časovnem okviru razvojnega načrta.
DO je območje, ki je bilo urbanizirano ali rabljeno v industrijske
namene, pozneje pa zapuščeno in na voljo za reurbanizacijo
Vir: Alker in sod., 2000; Yount, 2003; Oliver in sod., 2005; cv: Ferber in sod., 2006.

Sanacija DO lahko veliko prispeva k lokalnemu ekonomskemu razvoju z obravnavanjem
ključnih socialnih in okoljevarstvenih vprašanj, predvsem v regijah, kjer je stopnja
brezposelnosti zelo visoka. Za glavna evropska mesta so DO grožnja, ki bistveno posega v
konkurenčnost mest. DO v srednji Evropi ponazarjajo pereč problem urbanizacije, ki je
obravnavan v regionalnem kontekstu (Ferber in sod., 2006, str. 7).
Razvijanje degradiranih območij je politično sprejemljiva metoda za spodbujanje zasebnega
in javnega sektorja ter različnih družbenih skupin pri grajenju novih poslovnih dejavnosti,
novih nastanitvenih in javnih objektov (Greenberg, 2003, str A 74).
Evropske institucije se že nekaj časa ukvarjajo s problematiko degradiranih območij in
njihovo sanacijo. V nadaljevanju bom predstavil že zaključene raziskovalne projekte in
iniciative, katerih skupen cilj je sanacija degradiranih območij, in sicer CLARINET,
CABERNET, RESCUE, COBRAMAN, HOMBRE ter TIMBRE.
CLARINET (The Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental
Technologies in Europe) je eden prvih evropskih poskusov definicije degradiranih območij
(Vojvodikova in sod., 2011, str. 50). Glavni cilj mreže je identificirati učinkovite načine
spopadanja s težavo kontaminiranih območij brez ogrožanja človeškega zdravja in kakovosti
vodnih virov, poslovnega zaupanja v regeneracijo območij ter trajnostne rabe površin
(CLARINET. Sustainable Management …, 2002). Degradirana območja definirajo kot
območja, ki/kjer (CLARINET. Sustainable Management …, 2002., str. 109):
- »so bila prizadeta s strani starih dejavnosti na samem območju in v soseščini,
- so zapuščena ali premalo izrabljena,
- je realen ali zaznaven problem kontaminacije,
- se večinoma nahajajo v urbanih območjih,
- potrebujejo intervencijo, da se vrnejo h koristni rabi.«
Glede sanacije DO se pri mreži CLARINET opirajo na t. i. Risk Based Land Management
(RBLM) oziroma upravljanje zemljišč, ki temelji na oceni tveganja. RBLM je okvir za
integracijo dveh ključnih odločitev za sanacijo DO (CLARINET. Sustainable Management
…, 2002):
- časovni okvir: ocena tveganj in prioritet ter premislek o dolgoročnih učinkih določenih
odločitev,
- izbira rešitve: ocena koristi, stroškov in okoljskih učinkov, cen zemljišč, vidika
skupnosti idr.
Cilj RBLM je integracija pristopov, izhajajočih iz različnih perspektiv (npr.: okoljsko
načrtovanje, okoljevarstvo, inženiring), ki temelji na identifikaciji enakih ciljev (CLARINET.
Sustainable Management …, 2002):
- primerljivost nivojev zaščite zdravja in okolja,
- optimizirana raba in razvoj tehničnih in administrativnih rešitev,
- trajnost: oceniti in optimizirati okoljske, gospodarske in socialne faktorje.
CABERNET (Concerted Action on Brownfields and Economic Regeneration Network) je
mreža, ki opisuje obseg in vrsto DO po Evropi ter definira DO kot območja, ki jih je prizadela
nekdanja uporaba območij in okoliških zemljišč: ta so zapuščena ali manj izrabljena,
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zaznavajo probleme onesnaženja, so predvsem v razvitih urbanih območjih ter zahtevajo
ukrepe za povrnitev v koristno uporabo (Vojvodikova in sod., 2011, str. 50).Pri sanaciji DO se
pri mreži CABERNET opirajo na t. i. ABC-model. S to kategorizacijo so razdelili DO glede
na njihov gospodarski potencial ponovne rabe, in sicer (EUGRIS …, 2006):
- A-območja: projekti sanacije so dobičkonosni in vodeni s strani zasebnih investitorjev,
- B-območja: projekti sanacije so na meji dobičkonosnosti in so financirani v obliki
javno-zasebnega partnerstva,
- C-območja: projekti sanacije niso dobičkonosni in so financirani iz javnih sredstev
(država, občina) ali v obliki davčnih spodbud.
RESCUE (Regeneration of European Sites on Cities and the Urban Environment) daje široko
evropsko definicijo trajnostne sanacije degradiranih območij, in sicer: »Upravljanje,
rehabilitacija in vrnitev h koristni rabi degradiranih območij na način, da se zagotovijo takšni
pogoji, ki bodo zadovoljili človeške potrebe sedanjih in bodočih generacij v kontekstu
okoljske občutljivosti, ekonomske izvedljivosti, institucionalne in socialne sprejemljivosti ter
v okviru določenega regionalnega konteksta.« (RESCUE, 2003; cv: Vojvodikova in sod.,
2011, str. 50)
Pri projektu so z analizo predhodnih iniciativ prišli do spoznanja, da so le-te deloma
učinkovite pri sanaciji DO. Predvsem opozarjajo na delno upoštevanje načel trajnosti pri
metodah sanacije. Predlagajo, da daje politika upravljanja prostora, ki se ukvarja s sanacijo
DO, večji poudarek tržno vodenim iniciativam ter temu, da se omogoči intervencija javnosti.
Nadalje predlagajo (Thornton in sod., 2007, str. 132):
-

odpravo trenutnih zakonskih ovir pri sanaciji DO (dvoumna pravna odgovornost),
izdelavo zakonskih spodbud in predpisov ter posrednih in neposrednih finančnih
spodbud za razvoj DO in ne za t. i. »greenfield« razvoj,
uzakonjenje visokega davka na t. i. »greenfield« projekte,
dosego večje ozaveščenosti javnosti glede koristi ponovne uporabe DO.

COBRAMAN (Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities) je projekt,
katerega namen je pomagati lokalnim skupnostim pri upravljanju sanacij DO in razviti
hitrejše in učinkovitejše metode sanacij za izboljšanje okolja v korist širše skupnosti
(EUGRIS …, 2007). Glavni cilj projekta je vzpostaviti temelje za profesionalni proces
upravljanja pri izdelavi revitalizacijskih načrtov in procesov ter ustvariti novo delovno mesto
– upravljalec degradiranega območja. Njegove ključne naloge so razvijanje načrtov sanacije
in vodenje sanacijskih procesov ter povezovanje vseh vključenih v proces sanacije (Ertel,
2012, str. 16; COBRAMAN …, 2016).
HOMBRE (Holistic Management of Brownfield Regeneration) se osredotoča na strategije,
tehnologije in rešitve pri upravljanju DO s poudarkom na pozitivnih vrednostih razpoložljivih
sredstev in potencialnih socioloških, ekonomskih in okoljskih koristi (Bartke, 2011, str. 8).
Projekt temelji na zagotavljanju znanstvenih in tehnoloških rešitev za podporo štirih »Zero
Brownfield« konceptov (Project Overview …, 2016):
-

-

Ciklična raba zemljišč: Prostor je končni in omejeni vir. Je tudi vir, ki se uporablja
ciklično. DO je le stopnja v tem ciklu, toda zaradi ekonomskih, okoljskih in
socioloških razlogov je pomembno, da se prepreči nadaljnje nastajanje novih DO.
Vmesna raba zemljišč: Sanacija je proces, kjer so potrebni različni ukrepi za
vzpostavitev takšnega stanja, da je ponovna raba mogoča. Treba je najti obliko
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-

-

vmesne rabe DO, pri kateri bi izkoristili njihov potencial. Zemljišča bi se nato
postopoma obnovila do ponovne vključenosti v cikel rabe zemljišč.
Doseganje višje vrednosti s kombiniranjem tehnologij: Integracija rešitev nam prinese
več priložnosti za premagovanje stroškovnih ovir z nižanjem stroškov sanacije z
vmesno rabo (obnovljiva energija, urbani zeleni prostor …). Te storitve bi v času
vmesne rabe območja zagotavljale prihodek, ki bi se uporabil za končno sanacijo.
»Zero Brownfields«: Inteligentnejša oblika upravljanja DO prinaša pomembne
trajnostne koristi (okoljske, ekonomske in sociološke).

TIMBRE (Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe) je projekt, ki cilja
na premagovanje obstoječih ovir pri sanaciji DO z razvijanjem in zagotavljanjem problemsko
in ciljno naravnanih paketov pristopov, tehnologij in orodij, prilagojenih potrebam končnega
uporabnika (Giubilato, 2013, str. 3). Projekt zagotavlja posodobljene informacije o
najnovejših tehnologijah in orodjih. Kot posebnost bo vključeval tudi kulturne in
administrativne karakteristike ter ostale regionalne značilnosti. Projekt izboljšuje zmožnost
dajanja kompleksnih ocen sanacijskih ukrepov za določena območja in olajšuje upravljanje
portfelja kontaminiranih območij z določanjem ustreznih prioritet. Zagotavljanje potreb
uporabnikov skozi ciljno usposabljanje in z javnimi tečaji je temelj projekta (Bartke, 2011,
str. 8).
Definicij degradiranih območij je več in se razlikujejo od države do države (Preglednica 2),
zato so opisani projekti EU pomembni, saj dajejo splošne definicije degradiranih območij, ki
so nujne za nadaljnje celovito reševanje problema degradiranih območij. Nekateri projekti so
se začeli ukvarjati tudi s sanacijo degradiranih območij oziroma z vzpostavljanjem
metodologije sanacije/reaktivacije. S širšo priznano definicijo in metodologijo sanacije se bo
problem degradacije in degradiranih območij v prihodnje reševal hitreje in učinkoviteje.
2.2. SLOVENSKA ZAKONODAJA Z VIDIKA DEGRADIRANIH OBMOČIJ
Ker Slovenija razpolaga z zelo omejenim prostorom, sta umeščanje dejavnosti in pozidava
kmetijskih zemljišč nedopustna. Zato so bile sprejete številne strategije oziroma politike.
Opisani zakonski akti urejajo tudi problematiko degradacije okolja in degradiranih območij.
2.2.1. Strategija prostorskega razvoja Slovenije
»Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu prostorska strategija) je
temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja okvir za prostorski razvoj
na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Določa
zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja
družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja. V skladu z načelom
vzdržnega prostorskega razvoja, ki je njeno temeljno načelo, uveljavlja smotrno rabo prostora
ter varnost življenja in dobrin.« (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004, str. 9218).
Prostorska strategija loči degradirana urbana območja in degradirana območja:
- Degradirana urbana območja »so opuščena območja industrije, gradbeništva,
skladišč, rudarstva, vojske, železnice, mestnih komunalnih služb, barakarska naselja,
že iztrošena neustrezna stanovanjska območja v predmestjih ali soseskah brez
zgodovinske vrednosti ipd. ali zaradi dejavnosti onesnaženja« (Strategija prostorskega
razvoja Slovenije, 2004, str. 9218).
- Degradirano območje je tisto območje, »kjer je potencial za rabo in dejavnost
zmanjšan ali omejen zaradi emisijskih, ekoloških, vizualnih ali drugih vplivov na
obstoječo rabo. Degradirana območja so posledica lastninskega in ekonomskega
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preurejanja, to je opuščanja aktivne rabe kmetijskih zemljišč ali celo njihovega
namernega opuščanja« (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004, str. 9218).
Kot razvojni usmeritvi sta izpostavljeni prenova degradiranih urbanih območij ter prenova
starih industrijskih in rudarskih območij/naselij. V prostorski strategiji se navaja tudi, da se pri
načrtovanju novih območij dejavnosti najprej preverijo možnosti uporabe degradiranih in
opuščenih območij (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
2.2.2. Prostorski red Slovenije
Prostorski red Slovenije je strateški prostorski akt države, ki določa pravila za urejanje
prostora. Pravila za urejanje prostora se uporabljajo za (Prostorski red Slovenije, 2004, str.
14701):
1. »prostorsko načrtovanje poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine;
2. določanje osnovne in podrobne namenske rabe prostora, meril in pogojev za urejanje
prostora v strateških in izvedbenih prostorskih aktih na regionalni in lokalni ravni ter
lokacijskih pogojev za umeščanje prostorskih ureditev ter načrtovanje in graditev
objektov;
3. pripravo strokovnih podlag za izdelavo prostorskih rešitev, utemeljitev in presojo
njihove sprejemljivosti ter sprejemanje odločitev o izvedbi prostorskih ureditev;
4. pripravo poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov«.
Prostorski red navaja tri vrste pravil (Prostorski red Slovenije, 2004, str. 14702):
-

splošna pravila prostorskega načrtovanja,
pravila za načrtovanje prostorskih sistemov in
pravila za načrtovanje in graditev objektov.

2.2.3. Zakon o varstvu okolja
»Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in
v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja
okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne
službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja« (Zakon o varstvu
okolja, 2006, str. 4151).
24. člen Zakona o varstvu okolja (Degradirano okolje) se glasi:
»(1) Vlada lahko del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano okolje, če je
na podlagi meril iz drugega odstavka prejšnjega člena razvrščeno v razred ali stopnjo največje
obremenjenosti, in v sodelovanju z občino, na območju katere je degradirano območje, določi
program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov na tem območju. V primeru, da
degradirano okolje obsega območje več občin, lahko pri določitvi programa sodelujejo tudi njihove
zveze ali združenja.
(2) Program ukrepov iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti:
1.
2.
3.
4.

opredelitev območja degradiranega okolja,
navedbo delov okolja, ki so čezmerno obremenjeni, in razred ali stopnjo obremenjenosti,
predvideno kakovost okolja ali njegovega dela po izvedenih ukrepih,
ukrepe za izboljšanje kakovosti degradiranega okolja, ob upoštevanju celotne in skupne
obremenitve okolja,
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5. naloge države in občine,
6. obveznosti povzročiteljev obremenitve,
7. obveznosti izvajalcev javnih služb varstva okolja ali oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva
okolja,
8. roke za izvedbo posameznih ukrepov in
9. načrt monitoringa učinkov izvedenih ukrepov.
(3) Sodelovanje občine pri določitvi programa iz prejšnjega odstavka obsega zlasti:
1. izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na degradirano območje,
2. dajanje pobud za določitev ustreznih ukrepov in
3. opredelitev nalog občine, vključno z deležem sredstev za njihovo izvedbo.
(4) Za sodelovanje občine je pristojna županja ali župan, ki po predhodni odobritvi občinskega sveta
predlaga določitev nalog občine, vključenih v program iz drugega odstavka tega člena.
(5) Vlada pri določitvi predvidene kakovosti okolja ali njegovega dela v programu ukrepov iz drugega
odstavka tega člena upošteva tehnično izvedljivost potrebnih ukrepov ob razumno visokih stroških.
(6) Vlada lahko v predpisu iz prvega odstavka tega člena prepove nove posege v okolje, zaradi katerih
bi se lahko povečala stopnja obremenjenosti okolja ali delov okolja na območju degradiranega okolja.
(7) Vlada lahko v predpisu iz prvega odstavka tega člena glede na stopnjo degradiranosti okolja in
zahtevnost njegovega izboljšanja povzročiteljem obremenitve določi obveznosti, ki so strožje od
mejnih vrednosti emisije iz 17. člena tega zakona ali pravil ravnanja iz 19. ali 20. člena tega zakona,
če izboljšanja ni mogoče doseči z drugimi ukrepi.
(8) Če ima povzročitelj obremenitve iz prejšnjega odstavka okoljevarstveno dovoljenje, izdano po
določbah tega zakona, mu ministrstvo naloži njegove obveznosti iz prejšnjega odstavka in določi rok
za njihovo izpolnitev z odločbo, s katero se delno ali v celoti spremeni ali dopolni izdano dovoljenje.
(9) Ministrstvo lahko rok iz prejšnjega odstavka na zahtevo povzročitelja obremenitve za enkrat
podaljša, če ta predloži dokazila, da je to potrebno zaradi zahtevnosti tehnoloških rešitev, njegovih
slabih poslovnih rezultatov ali dolgotrajnosti postopkov pridobivanja predpisanih soglasij ali
dovoljenj iz razlogov, ki niso na strani povzročitelja.
(10) Ko vlada na podlagi monitoringa ugotovi, da del okolja ali območje iz prvega odstavka tega
člena ni več degradirano, odloči o prenehanju predpisa iz prvega odstavka tega člena.«

(Zakon o varstvu okolja, 2006, str. 4156)
2.2.4. Zakon o prostorskem načrtovanju
»Zakon o prostorskem načrtovanju ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora,
tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke
za njihovo pripravo in sprejem. Ta zakon ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter
vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega sistema.« (Zakon o prostorskem
načrtovanju, 2007, str. 4585)
Zakon o prostorskem načrtovanju (2007, str. 4586) določa, da je cilj prostorskega načrtovanja
»omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in
interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in
16

kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Posege v prostor in prostorsko ureditev je treba načrtovati tako, da se omogoča:
1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč,
2. kakovostne bivalne razmere,
3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v
prostoru,
4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega,
5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,
6. sanacijo degradiranega prostora,
7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,
8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino,
9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,
10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba
skladno z zakonom ter
11. obramba države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«
V zakonu o prostorskem načrtovanju so definirali pojem degradiran prostor z namenom
sanacije degradiranega prostora in tako trajnostne in gospodarne rabe zemljišč.
»Degradiran prostor je del naselja oziroma območje zunaj naselja, v katerem so zmanjšane tehnične,
prostorsko oblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere do stanja
neuporabnosti in je prenova za oživitev nujna oziroma je območje zunaj naselja, na katerem je zaradi
človekove dejavnosti ali opustitve le-te prišlo do degradacije in je njegova sanacija nujna« (Zakon o
prostorskem načrtovanju, 2007, str. 4585).

2.2.5. Zakon o kmetijskih zemljiščih
»Zakon ureja varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje, tako da določa njihovo
razvrstitev, rabo in obdelovanje, njihov predmet in zakup, agrarne operacije in skupne
pašnike.« (Zakon o kmetijskih zemljiščih, 2011, str. 9479)
2.2.6. Občinski prostorski načrt (OPN)
V postopku priprave občinskega prostorskega načrta občina določi degradirana območja na
ravni parcel in delov parcel (npr. opuščena industrijska območja, peskokopi, kamnolomi, tudi
območja razpršene gradnje in območja črnih gradenj, deponije odpadkov …) in jih opredeli v
strateškem delu OPN-ja (Pravilnik o vsebini …, 2007, str. 13399).
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3. GEOGRAFSKI ORIS POSAVJA
Slika 2: Statistična regija Posavje

Vir: Posavska statistična regija. Wikipedia, 2016.

3.1. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Ker smo pri popisu degradiranih območij ocenjevali tudi okoljsko degradacijo območja
oziroma potencialne negativne vplive na okoljske sestavine, je treba predstaviti tudi
fizičnogeografske značilnosti proučevanega območja, ki kažejo okvirno sliko samočistilnih
sposobnosti okolja na proučevanem območju.
Po naravnogeografski regionalizaciji Slovenije (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999) so v
regiji Posavje zastopana predalpska hribovja (Posavsko hribovje), dinarske planote
(Gorjanci), obpanonska gričevja (Krško, Senovsko, Bizeljsko in Srednjesotelsko gričevje) in
obpanonske ravnine (Krška ravan).
3.1.1. Geološke in reliefne značilnosti
Geološke značilnosti so pomembne predvsem z vidika nahajališč mineralnih surovin ter
izkoriščanja in pridobivanja le-teh (nastanek potencialnih degradiranih območij). Geologija
območja pa je pomembna tudi zaradi same prepustnosti kamninske podlage in posledično
večje občutljivosti na zunanje vplive. Relief pa vpliva na prostorsko razporeditev poselitve in
dejavnosti ter s tem na večjo možnost nastanka degradiranih območij.
Posavje je geološko in reliefno zelo pestra regija. Zahodni del regije spada med predalpska
hribovja (Posavsko hribovje). Proti jugu in vzhodu sledijo obpanonska gričevja (Krško,
Senovsko, Bizeljsko, Sotelsko gričevje), obpanonske ravnine (Krška ravan) ter
dinarskokraške planote in hribovja (Gorjanci). Prevladuje rečno-denudacijski relief, v
gričevnatih in hribovitih območjih destrukcijski s prevlado erozije in denudacije, v ravninskih
predelih pa akumulacijski relief. Za južni del regije (Gorjanci) ter za višje predele Posavskega
hribovja pa je značilen kraški relief (Ogrin, Plut, 2009, str. 43).
Posavsko hribovje predstavlja zahodni del območja. Antiklinale in sinklinale Posavskih gub si
sledijo v smeri zahod–vzhod. Nastanek je povzročilo miocenski gubanje Alp. Med Sevnico in
Radečami so eksogeni geomorfni procesi razkrili jedro litijske antiklinale iz karbonskih in
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permskih kamnin. Hribovje Jatna med dolino Sopote in Šentjanžem je večinoma iz rdečih in
zelenkastih permskih peščenjakov, pod njimi so na površju karbonsko-permski skrilavi
glinavci, iz katerih sta nizko hribovje na obeh straneh savske doline med Radečami in Sevnico
ter hribovje ob srednjem toku Sevnične do Zabukovja. Na vzhodu obdajata staro jedro
antiklinale severno in južno krilo iz mezozojskih kamnin. V severnem krilu je močno
razčlenjeno hribovje Velikega Kozjega (993 m n.v.) med Zidanim mostom in Lisco (948 m
n.v.), medtem ko je južno krilo le delno ohranjeno. Vzhodno od prebojne doline Sevnične in
južno od Planine pri Sevnici triasni apnenci in dolomiti spet zakrijejo staro jedro litijske
antiklinale, ti gradijo Bohor (Veliki Javornik 1023 m n.v.), ki na vzhodu sega do doline
Bistrice pri Kozjem. Zlasti v vzhodnem delu so na površju še mlajši kredni skrilavi glinavci,
posebno okrog Vetrnika. Hribovje se proti jugu v stopnjah spušča v senovško sinklinalo, kjer
so spet na površju miocenski in pliocenski sedimenti Panonskega morja. Med Sevnico in
Bistrico ob Sotli je nastalo široko senovsko podolje, proti Podsredi stisnjeno komaj na dober
kilometer. Zahodno od savske doline pa so se terciarni sedimenti ohranili le v manjših
udorninah pri Krmelju in Šentjanžu. Med lapornatimi sedimenti so tanjše plasti rjavega
premoga, ki so jih nekdaj izkoriščali v premogovnikih Senovo, Krmelj in Šentjanž (Posavje in
Posotelje A-Ž, 2006, str. 44).
Krško gričevje v zahodnem in gozdnata Orlica v vzhodnem delu ločujeta senovško sinklinalo
Loči ju ozka prebojna dolina Save med Brestanico in Krškim. Orlica je po geološki sestavi
najvišji del orliške sinklinale, ki pa na jugu preide v geološko zelo zapleteno grajeno Krško
gričevje, na vzhodu pa se je vanjo z globoko sotesko Zelenjak zajedla Sotla in od nje loči
podobno grajeno Cesargradsko goro (509 m n. v.) na hrvaški strani meje. Tu prevladujejo
triasni dolomiti in v jugovzhodnem delu kredni skrilavi glinavci in laporji. Zato so tu kraški
pojavi redki. V Krškem gričevju na površju prevladujejo raznovrstne kredne kamnine, od
rdečkastih ploščatih apnencev do laporjev, v zahodnem delu pa triasni dolomiti. V apnencih je
ponekod nastal kras, predvsem okrog Velikega Trna in Studenca v severnem delu gričevja
(Posavje in Posotelje A–Ž, 2006, str. 45).
Senovsko gričevje, tudi senovsko podolje, je blago razgibana gričevnata pokrajina v
vzhodnem Posavju, med južnim vznožjem Bohorja na severu, dolino Save na jugu, potokom
Sevnična na zahodu ter Orlico in Bizeljskim gričevjem na vzhodu. Geološko je sinklinala,
grajena iz mlajših miocenskih nanosov, rahlo nagubanih v alpski smeri. Sekajo jo številni
prelomi, večinoma v dinarski smeri. Ob nekaterih je razkrita triasna podlaga. Na miocenskih
laporjih in peskih prevladujejo nizka in široka slemena v smeri sever–jug in v nadmorski
višini 300–350 m, med njimi so ožje in širše doline savskih pritokov (Posavje in Posotelje A–
Ž, 2006, str. 45).
Bizeljsko gričevje je nizko razčlenjeno gričevje ob južnem vznožju Orlice, v nadmorski višini
200–350 m. Grajeno je v glavnem iz miocenskih in pliocenskih peščenih ter lapornatih
sedimentov, na severozahodu tudi iz apnenca in dolomita. Proti jugu tekoči savski pritoki so
gričevje razrezali v številna slemena, potekajoča v smeri sever–jug (Posavje in Posotelje A–Ž,
2006, str. 16).
Srednjesotelsko gričevje je robna panonska pokrajina, ki jo na severu, zahodu in jugu
omejujejo vzhodni odrastki predalpskega Posavskega hribovja, na vzhodu pa reka Sotla.
Največ površja je zgrajenega iz terciarnih kamnin, razen dolin ob Bistrici in Sotli, kjer
prevladujejo meljasti in glinasti kvartarni nanosi. Opazne so tudi posledice tektonskega
narivanja in gubanja (orliška antiklinala ter planinska in senovska sinklinala) (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1999, str. 643).
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Pri Krškem priteče Sava v okoli 60 km dolgo in 15 km široko Krško ravan, ki je glede na
nastanek tektonska udornina miocenske starosti. V osrednjem delu je zapolnjena s prodnimi
naplavinami Save, ki je pod Krškim nasula velik prodni vršaj, in z ilovnato-peščenimi
naplavinami Krke. Vršaj je skoraj popolna ravnina na nadmorski višini 150–160 m n. v.
Izrazitejše terase so le na prehodu v aluvialno ravnico ob Savi. Na obrobju so nizka gričevja iz
miocenskih in pliocenskih peščenih sedimentov. Vzhodno od Brežic se kotlina nadaljuje v
gričevnato Hrvaško Zagorje. Sava pa teče povprek čez kotlino in naravnost proti jugovzhodu
po zelo mladem savskem tektonskem jarku med Gorjanci in hrvaškim Marijagorskim
gričevjem. K Posavju spada le vzhodni del Krške ravni, ki jo sestavljajo Krakovski gozd in
Krško-Brežiško polje (Posavje in Posotelje A–Ž, 2006, str. 45, Slovenija. Pokrajine in ljudje,
1999, str. 664).
Krško-Brežiško polje je ravnina v najvzhodnejšem delu Krške ravni, na obeh straneh Save
med Bizeljskim gričevjem na severu, Gorjanci na jugu ter Krškim gričevjem, Krakovskim
gozdom in Šentjernejskim vršajem na zahodu. Brežiško polje na levem bregu Save sestoji iz
naplavne ravnice ob Savi, t. i. Vrbine, in prodno ilovnate terase v nadmorski višini 160–170
m. Nasipavanje Save s prodom je omejeno na ozek pas ob reki, večji del polja pa prekrivajo
ilovnate naplavine savskih pritokov z Bizeljskega gričevja. Ti tečejo sprva proti jugu, blizu
Save pa zavijejo proti vzhodu in nekaj časa tečejo vzporedno z reko. Večji, precej vodnati
potoki so močno razčlenili terciarno gričevje, ravnino naplavljali in vanjo zarezovali široke,
hitro spreminjajoče se struge. Ob njih so nasipavali naplavne ravnice. Z regulacijami so
večino strug izravnali in ustalili, ohranjene pa so široke, malo razgibane doline, ki kažejo sledi
nekdanjega prestavljanja potočnih strug (Posavje in Posotelje A–Ž, 2006, str. 45).
Krakovski gozd je največji kompleks strnjenega gozda hrasta doba (Quercus robur) in belega
gabra (Carpinus betulus) v Sloveniji. Nahaja se v osrednjem delu Krške ravni med Krškim
gričevjem na severu, Krko na jugu in Krškim poljem na vzhodu (Posavje in Posotelje A–Ž,
2006, str. 95).
Gorjanci se vzpenjajo med Krško ravnjo na severozahodu in Karlovško kotlino na
jugozahodu. Dolgi so 50 kilometrov in široki 18–22 kilometrov. Po geološki zgradbi gre za
tektonski čok, ki je obtičal v sedanji višini, medtem ko se je površje na vseh straneh
pogreznilo. Geološke strukture so večinoma usmerjene od jugozahoda proti severovzhodu.
Večinoma so grajeni iz srednje- in zgodnjetriasnih dolomitov, jurskih apnencev ter krednih
laporjev in lapornatih apnencev. Vanje se z vseh strani zajedajo ozke doline potokov, v
najvišjih osrednjih delih in na severu. Značilno je fluviokraško površje s prepletanjem
tektonskih, fluvialnih, kraških in drugih reliefnih oblik. (Posavje in Posotelje A–Ž, 2006, str.
45).
3.1.2. Podnebne značilnosti
Posavje ima zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije (t. i. subpanonsko podnebje), ki pa
proti Sevnici in Radečam prehaja v zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije.
Subpanonsko podnebje ima najbolj celinski temperaturni in padavinski režim v Sloveniji.
Nižine se poleti zelo segrejejo, pozimi pa ohladijo. Spomladanske temperature so na ravni
jesenskih ali višje. Povprečno pade 800–1000 mm padavin na leto. Zmerno celinsko podnebje
osrednje Slovenije ima omiljen celinski padavinski režim z viškom poleti. Povprečna letna
količina padavin znaša 1000–1300 mm. Letna količina se tako znižuje od zahoda proti vzhodu
oziroma z zmanjševanjem razgibanosti površja. Na Krško-Brežiškem polju se srednja letna
temperatura zraka povzpne na več kot 10° C. Nekoliko ostrejše je podnebje v višjem svetu.
Povprečni absolutni minimumi so okoli –26° C, maksimumi pa okoli 40° C. Letna
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temperaturna amplituda je na zahodu okoli 20° C, na vzhodu pa 22° C. Zaradi bolj odprte lege
proti jugu in zatišne lege proti severu imajo Brežice nekoliko višje srednje mesečne
temperature kot Krško, to pa višje kot Sevnica in Radeče, ki imata zaprto lego in ju
subpanonski vplivi več ne dosežejo. Za Krško ravan je značilna slaba prevetrenost s 30–60 %letnim brezvetrjem. Na letno povprečje relativne vlažnosti, ki dosega 80 %, se navezujejo
pogoste toplotne inverzije in megle. Za doline in kotline je značilen toplotni obrat oziroma
temperaturna inverzija; tako je nad dnom dolin in kotlin značilen termalni pas, v katerem so
temperature višje, kot bi pričakovali glede na nadmorsko višino. Termalni pas je najizrazitejši
v gričevjih, kjer so na prisojah ugodne lege za sadjarstvo in vinogradništvo. Z jugozahoda
pogosto piha fen, ki znižuje vlažnost in povečuje sušo (Posavje in Posotelje A–Ž, 2006, str.
144; Ocena ogroženosti Posavja, 2007, str. 13; Ogrin, Plut, 2009, str. 91).
Podnebne značilnosti v Posavju ob prometnih in industrijskih emisijah vplivajo na kakovost
ozračja. Za Krško ravan so značilni slaba prevetrenost, dolgotrajno vztrajanje megle ter
pogost inverzijski tip vremena predvsem v zimskih mesecih. Posledično ima ozračje manjše
regeneracijske sposobnosti in je bolj obremenjeno. Za območja v višjih legah pa je značilna
boljša prevetrenost in tako večja regeneracijska sposobnost ozračja.
3.1.3. Hidrogeografske značilnosti
Vodni viri imajo določene samočistilne sposobnosti, ki so fizične, kemijske in biološke,
vendar so omejene ter prostorsko zelo različne (Plut, 1998, str. 171). Z onesnaževanjem vode
človek z različnimi dejavnostmi slabša kakovost različnih vodnih virov. Onesnaževanje vode
pa je odvisno od samočistilnih sposobnosti posameznega vodnega vira in njegove polucijske
obremenitve (Plut, 1998, str. 154).
Vsi vodni tokovi sodijo v porečje Save, Krška ravan pa je najpomembnejši zbiralni
hidrografski predel v Sloveniji, katerega hidrografsko središče je Sevniška kadunja. Od
zahoda priteka v Savo reka Mirna, od severovzhoda pa manjša Sevnična. Pri Brestanici
priteka potok Brestanica. Krško-Brežiško polje Sava prečka v smeri severozahod–jugovzhod,
vanjo pa se z leve strani zliva pet pomembnejših pritokov (Sotla, Potočnik, Močnik, Gabrnica
in Negot), z desne pa najpomembnejši pritok – reka Krka. Reke Sava, Sotla in Mirna imajo
subpanonsko različico dežno-snežnega rečnega režima, za katerega je značilen izrazitejši
spomladanski snežni pretočni višek, ki še vedno presega jesenskega deževnega, ter izrazitejši
poletni nižek zaradi manj padavin, visokih temperatur in velike evapotranspiracije, ki je
bistveno nižji od zimskega pretočnega nižka. Reka Krka ima po drugi strani kraškosubmediteransko različico dežno-snežnega režima, kar pomeni bolj izravnan režim zaradi
kraške retinence in enakovredna pretočna viška. Potoki, ki pritekajo s hribovitih in gričevnatih
območij pa so hudourniškega značaja z veliko spremenljivostjo vodostajev (Ocena
ogroženosti Posavja, 2007, str. 13; Ogrin, Plut, 2009, str. 101).
Krško-Brežiško polje je bogato tudi s podzemno vodo oziroma podtalnico v vodonosniku z
medzrnsko poroznostjo. Tu so sedimenti plitvejši, saj je povprečna debelina sedimentov 10–
20 metrov. Zaradi človeških posegov v hidrološki krog je izrazito zniževanje gladine
podtalnice, ki je že tako majhna, saj je globina gladine podtalnice 7± 2 metra pod površjem,
gladina pa je odvisna od hidrološkega stanja in niha za okoli 2 m, zato je podzemna voda zelo
ranljiva in obremenjena. V letu 2014 je bila podzemna voda Krškega polja čezmerno
obremenjena predvsem z nitrati (štiri merilne postaje z vsebnostjo 25–40 mg NO3/l in ena
merilna postaja z vsebnostjo nad 50 mg NO3/l), medtem ko je bila skupna ocena kemijskega
stanja podzemnih voda leta 2014 ocenjena kot dobra (Posavje in Posotelje A–Ž, 2006, str.
214; Državni prostorski …, 2007; Ogrin, Plut, 2009, str. 114; Mihorko, Gacin, 2015, str. 16).
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Posavje je z vidika poplav ena najbolj ogroženih regij. Krška ravan je tipična poplavna
pokrajina, saj poplavno območje zajema kar četrtino pokrajine. Poplavljajo vse tri reke (Sava,
Krka, Sotla) in njihovi pritoki. Za vodotoke s hribovitih in z gričevnatih območij so značilne
poplave hudourniškega značaja, ki ob večjih nalivih in spomladanskem taljenju snega
prestopijo svoje struge in poplavljajo ter zamočvirjajo zemljišča vzdolž svojega toka. Za
Savo, Sotlo in Krko so značilne nižinske poplave, kjer se vode zaradi razlike v dotoku visokih
voda in pretočnih zmogljivosti strug razlijejo po ravnini in počasi odtečejo. Reka Krka
poplavlja večkrat letno, tudi do desetkrat, njeno poplavno območje se vleče vzdolž reke Krke
do izliva v Savo, ki jo večkrat tudi »zajezi«. Ob Savi je poplavno območje med Krškim in
Brežiškim poljem in se nadaljuje naprej ob robu Gorjancev vse do hrvaške meje. Z regulacijo
nabrežin reke Save zaradi izgradnje verige HE na spodnji Savi se hkrati ureja tudi poplavna
varnost neposredne okolice reke. Ker voda tako nima več naravne možnosti razlivanja, naredi
več škode na predelih, kjer nabrežine niso utrjene. Največja nevarnost poplav je v
spomladanskih in jesenskih mesecih, za lokalne vodne ujme pa tudi v poletnih (Geografija
Slovenije, 1998, str. 151; Ocena ogroženosti Posavja, 2007, str. 29; Ogrin, Plut, 2009, str.
102).
Na proučevanem območju je podtalnica glavni vir pitne vode in je zaradi plitvejših
sedimentov ter človekovih posegov zelo ranljiva. Degradirana območja, ki ležijo na območjih
podtalnice, potencialno negativno vplivajo na njeno kakovost, zato bi bila smotrna prednostna
sanacija dotičnih degradiranih območij. Prav tako je smotrna prednostna sanacija tistih
degradiranih območij, ki ležijo v neposredni bližini površinskih vodotokov, tako z vidika
potencialnih negativnih vplivov kot tudi z vidika poplavne ogroženosti.
3.1.4. Pedogeografske in biogeografske značilnosti
Prst je dinamičen, živ sistem, zelo pomemben za kopno biosfero in številne človekove
dejavnosti, vendar človek z različnimi posegi povzroča njeno degradacijo. Ekološka
občutljivost prsti na antropogene posege je v veliki meri odvisna od naravnih dejavnikov, ki
vplivajo na nastajanje in razvoj prsti (kamninska podlaga, podnebje …). Prsti predvsem
pomenijo depozit različnih snovi. Iz onesnaženih prsti se škodljive snovi izpirajo v
podtalnico, sprejemajo pa jih tudi rastline (Plut, 1998, str. 149).
Na Krško-Brežiškem polju so najbolj razširjene evtrične rjave prsti, ki prekrivajo lapornato
podlago ter nanose proda in peska. Prst je kmetijsko primerna, zato na njej prevladujejo njive,
ki so izpodrinile listnate gozdove belega gabra in hrasta gradna, zaradi ravnega reliefa so se
razvile tudi ostale človeške dejavnosti (poselitev, infrastruktura in industrija). Distrične rjave
prsti so značilne za vzpet in razgiban svet na vseh nekarbonatnih kamninah. V Posavju so
razširjene na nekarbonatnih predelih Posavskega hribovja, ki ga pokriva kisloljubno in
nezahtevno rastlinstvo (bukovi gozdovi). Rjave pokarbonatne kamnine se pojavljajo na
apnencu in dolomitu predalpske in kraške Slovenije (Posavsko hribovje, Gorjanci), na katerih
prevladuje v glavnem bukov gozd. Obrečne prsti so nastale ob vodotokih in aluvialnih ter
poplavnih ravnicah in so vseskozi pod vplivom tekoče in podzemne vode. Nahajajo se ob
poplavnem predelu spodnje Krke ter ob Savi. Poraščene so z vrbami, jelšami, topoli in jeseni.
Na manjših predelih (vznožje Krškega in Bizeljskega gričevja ter Krakovski gozd) so se
razvile psevdooglejene prsti, ki so poraščene z gozdovi hrasta doba, ki pa je danes po večini
izkrčen. Oglejena prst je značilna za območja stalnega zadrževanja talne vode. Nahaja se v
Dobravi, ob potokih Krškega in Bizeljskega gričevja, v Krakovskem gozdu ter Jovsih.
Poraščali so jih močvirski gozdovi s črnimi jelšami, hrastom dobom, z vrbami in bresti, ki pa
so večinoma izkrčeni, danes pa jih poraščajo mokrotni travniki (Repe, 2010; Posavje in
Posotelje A–Ž, 2006, str. 158).
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3.1.5. Varstvo narave
V Posavju je veliko območij, ki spadajo pod različne oblike varovanja okolja. Pod Naturo
2000 v regiji Posavje spadajo Gorjanci, Jovsi, Dobrava, Krakovski gozd, Ajdovska in
Kostanjeviška jama, Bohor, Kum, itd. ter tudi del regijskega parka Kozjanski park
(Regionalni Razvojni Program Posavje 2014–2020. Strateški del, 2015, str. 69).
Sanacija DO na območjih varovanja narave mora biti prednostna. V takšnih primerih mora
biti sanacija degradiranega območja v okviru varstvenih usmeritev, sam projekt sanacije pa
potrebuje tudi soglasje upravljavcev varovanih območij.
Kozjanski park je bil ustanovljen leta 1981 kot Spominski park Trebče. Zanj je značilna
visoka stopnja biotske raznovrstnosti, kar je botrovalo uvrstitvi parka med pomembnejša
naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi. Od leta 2010 pa se območje Kozjanskega z
Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega rezervata pod zaščito Unesca. Kozjanski park
zajema Bohor, Orlico, Dobravo in Jovse (Regionalni Razvojni Program Posavje 2014–2020.
Strateški del, 2015, str. 69; Kozjanski regijski …, 2010, str. 19).
Naravni park Jovsi so poplavna ravnica, kjer so se zaradi tradicionalnega načina kmetijstva
ohranile nekatere živalske vrste, ki so danes že ogrožene. Jovsi so edino ohranjeno območje
močvirskih in vlažnih travišč v Posavju. Prav zaradi specifičnih ekoloških, klimatskih in
antropogenih razmer so Jovsi območje z visoko stopnjo biotske pestrosti (132 rastlinskih vrst,
18 rastlinskih združb, 80 vrst ptic). Glede na pestrost in zastopanost ogroženih vrst so Jovsi
uvrščeni med ornitološko najpomembnejša območja v Sloveniji (Krajevna skupnost Kapele,
2016).
Bohor je posebno ohranitveno območje v jugovzhodnem predelu Posavskega hribovja in
predstavlja življenjski prostor več vrstam ogroženih hroščev (bukov in alpski kozliček). Ob
potokih, kjer živi rak navadni koščak, pa so prisotna vlažna območja, ki so pomemben habitat
hribskega urha (Kozjanski park, 2016).
Posebno ohranitveno območje Kuma poraščajo na različno kamninsko podlago prilagojeni
bukovi gozdovi. Kum predstavlja območje nekaterih redkih in ogroženih rastlinskih (npr.
navadna obročnica) in živalskih vrst iz skupine rakov, metuljev, hroščev in netopirjev
(Naravovarstveni atlas, 2016).
Krakovski gozd je od nekdaj obsežnih poplavnih gozdov med Krko, Savo in Sotlo edini še
ohranjeni gozd, ki leži med Zakrakovjem na zahodu, Krko na jugu in Krškim poljem na
vzhodu. Na severu se nadaljuje v gozd Šumo zahodno od Velike vasi pri Krškem in gozd
Dobravo na jugovzhodnem vznožju Krškega gričevja. V južnem osrčju Krakovskega gozda je
iz gospodarjenja izločen 40,5 ha velik del, ki je od leta 1952 zavarovan kot naravni rezervat z
ohranjenimi pragozdnimi značilnostmi (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1999, str. 674).
Posebno ohranitveno območje Ajdovske jame s svojim mozaičnim prepletom ekstenzivnih
travišč, močvirij, sklenjenih gozdnih površin in potokov predstavlja pomemben prehranjevalni
habitat netopirjev. Sama Ajdovska jama pa je zatočišče več vrst netopirjev, med drugim je v
jami največja porodniška kolonija južnega podkovnjaka v Sloveniji (Naravovarstveni atlas,
2016).
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3.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Statistična regija Posavje se je do 1. 1. 2015 imenovala Spodnje Posavje in je vsebovala štiri
občine, in sicer Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško ter Sevnica. S 1. 1. 2015 se je
preimenovala v statistično regijo Posavje, h kateri sta bili priključeni tudi občini Bistrica ob
Sotli ter Radeče (prej pod Savinjsko statistično regijo). To je pomembno z vidika statističnih
podatkov, predstavljenih v nadaljevanju, saj ti za leto 2014 ne vsebujejo podatkov za dodani
občini.
3.2.1. Prebivalstvo in poselitev
Preglednica 3: Demografske značilnosti statistične regije Posavje in Slovenije, 2015

Površina (km )
Število prebivalcev
Gostota poselitve (preb./km2)
Povprečna starost
Indeks staranja
Naravni prirast (2014)
Skupni selitveni prirast
(2014)
2

Posavje
968
75.727
78,2
43,3
129,1
-64
65

Slovenija
20.273
2.063.077
101,8
42,6
122,7
2.279
-490

Vir: Statistični podatki za drugo polletje 2015 …, 2016.

Po podatkih Statističnega urada RS za drugo polletje 2015 je v Posavju živelo 75.727 ljudi,
kar pomeni, da je na 4,8 % ozemlja Slovenije živelo 3,7 % njenega prebivalstva. Gostota
poselitve je pod slovenskim povprečjem in znaša 78,2 preb/km2. Zaradi odseljevanja mladega
prebivalstva in posledično manjšega naravnega prirastka se prebivalstvo v Posavju stara.
Indeks staranja se konstantno povečuje in znaša 129,1, kar je nad slovenskim povprečjem. To
pomeni, da je v Posavju na 100 oseb, mlajših od 15 let, prebivalo 129 oseb, starejših od 65 let.
Tudi povprečna starost, ki znaša 43,3 leta, je rahlo nad slovenskim povprečjem (Preglednica
3).
Za gričevnat del regije je značilna inverzna poselitev (Senovsko gričevje, Bohor, Orlica,
Bizeljsko gričevje), saj se gostota prebivalstva in naselij z naraščanjem nadmorske višine
povečuje, vendar so naselja praviloma manjša. Večina jih leži na vrhu položnih slemen in
kopastih vrhov ter po pobočnih policah, bolj strmi spodnji deli pobočij in mokrotne doline pa
so skoraj neposeljeni. Izjema je nekaj širša prometno pomembna dolina reke Save z naselji
Radeče, Sevnica, Blanca in Brestanica, ki pa se zaradi pomanjkanja prostora širijo v gričevje.
Za prometno odmaknjena in od zaposlitvenih središč oddaljena območja je značilno upadanje
ali stagnacija prebivalstva, medtem ko je v prometno ugodnejših, bolj ravnih predelih (KrškoBrežiško polje) značilno naraščanje prebivalstva, predvsem zaradi priseljevanja, v preteklosti
tudi z območij nekdanje Jugoslavije, kot pa naravnega prirastka (Posavje in Posotelje, 2006,
str. 150). Središče nacionalnega pomena regijskega območja si delijo mesta Krško, Brežice in
Sevnica oziroma »somestje« Brežice-Krško-Sevnica. Pomembnejši medobčinski središči pa
sta Radeče in Kostanjevica na Krki (Regionalni Razvojni Program Posavja 2014–2020.
Strateški del, 2015, str. 21). Ob večjih zgostitvah prebivalstva so pritiski na okolje večji in
posledično je večja verjetnost nastanka degradiranih območij.
3.2.2. Gospodarstvo
Vse do 2. svetovne vojne je bila industrializacija v Posavju na nizki ravni. Zametki
industrializacije se navezujejo na začetke rudarjenja in izkoriščanja mineralnih surovin. Vloga
posavskega premogovništva je bila v zadnjih dveh stoletjih pomembna, čeprav nikoli ni
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dosegalo ravni zasavskega ali velenjskega. Najobsežnejša nahajališča premoga so na območju
Senovskega podolja, kjer so med 2. svetovno vojno zgradili tudi TE Brestanica. Leta 1995 so
zaradi izčrpanih zalog začeli premogovnik zapirati. Več nahajališč rjavega premoga je v
Mirnskem podolju, kjer so ga prenehali kopati leta 1962. Pojavlja se tudi lignit –
premogovnik v okolici Globokega, ki pa so ga zaprli že leta 1949. Začetki prave industrije so
se pojavili šele proti koncu 19. st. (Kopitarna Sevnica). Tik pred 2. svetovno vojno se je
odprla tovarna celuloze in papirja v Krškem (današnji Vipap d.d.). Večina industrijskih
objektov in tovarn je nastala šele po 2. svetovni vojni. Krško je najpomembnejši industrijski
kraj s papirno, lesno, gradbeno, kovinskopredelovalno, elektrotehnično, tekstilno in živilsko
industrijo. Tu je locirana tudi edina jedrska elektrarna v Sloveniji (NEK). Industrija v Sevnici
je doživela razcvet po 2. svetovni vojni – tekstilna (Jutranjka), kovinska, gradbena, kemična
in lesna industrija (Stilles). V Brežicah je strojna, kovinska, pohištvena (Tovarna pohištva
Brežice) in tekstilna industrija. V Radečah je papirna, lesna, kemična in tekstilna industrija.
Številni obrati so se po letu 1991, v času lastninskega preoblikovanja, ukinili, preoblikovali
ali pa šli v stečaj. Zlasti je bila na udaru tekstilna industrija (Beti, Lisca, Jutranjka) (Posavje in
Posotelje A–Ž, 2006, str. 66).
Ključna gospodarska dejavnost v Posavju je bila v letu 2012 dejavnost oskrbe z električno
energijo, s plinom in paro, ki je ustvarila dobri dve tretjini prihodkov regije (68,4 %). Sledijo
ji predelovalna dejavnost, ki zagotavlja največ delovnih mest v regiji (40,7 %) in ustvarja 15
% prihodkov, ter dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, v kateri je bilo
zaposleno 10 % vseh zaposlenih in ustvarjeno 6,9 % prihodkov v regiji (Regionalni razvojni
Program Posavja 2014–2020. Strateški del, 2015, str. 36).
Posavje je pomemben energetski bazen v Sloveniji z Nuklearno elektrarno Krško,
Termoelektrarno Brestanica ter verigo hidroelektrarn na spodnji Savi, ki pa je še v fazi
izgradnje.
Kmetijstvo je kot proizvodna dejavnost in vzdrževalec kulturne pokrajine ohranilo pomembno
vlogo na prometno odmaknjenih območjih. Posavje se uvršča med nadpovprečno kmetijsko
primerna območja v državi – leta 2012 je bilo 40 % kmetijskih zemljišč. Prevladujejo travinja
(22 %), njive (13 %) in nasadi (5 %) (Posavje in Posotelje A–Ž, 2006, str. 75; Lampič, Repe,
2012).
V Posavju je najbolj razvit zdraviliški turizem z največjim slovenskim zdraviliščem –
Termami Čatež, ki so z nastanitvenimi kapacitetami in letnim številom nočitev
najpomembnejša turistična točka v regiji. Razvit je tudi doživljajski turizem, določen s
spoznavanjem in doživljanjem naravnih ali kulturnih zanimivosti (vinski turizem, gradovi
Posavja, reka Krka, Kostanjeviška jama …).
Posavje ima pomembno prometno vlogo, saj tok Save predstavlja naravno pot iz osrednje
Evrope proti Balkanu. Ob Savi so že Rimljani zgradili cesto Emona–Siscija in na območju
Posavja naselbino Neviodun (Drnovo). Tradicija se je nadaljevala s splavarjenjem po Savi, ki
je bilo glavni način transporta do prihoda železnice. Železniško progo so dogradili leta 1862
za potrebe oskrbe Avstro-Ogrske z žitom iz Slavonije in Srema. Tudi danes ima železnica
veliko vlogo tako v notranjem kot v mednarodnem prometu. Pomembna je tudi cestna
povezava E70, t.i. Ilirika, ki je del X. evropskega koridorja. Z naraščanjem prometa pa postaja
najpomembnejša vstopna točka v države jugovzhodne Evrope (Posavje in Posotelje A–Ž,
2006, str. 153). Skozi Posavje bo potekala tudi tretja razvojna os, ki bo povezovala regionalna
središča Koroške, Savinjske, Posavja, Dolenjske in Bele krajine. V Posavju je tudi edino
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vojaško letališče v Sloveniji, Letališče Cerklje ob Krki, na katerem deluje tudi civilni del.
(Regionalni Razvojni Program Posavja 2014–2020. Strateški del, 2015, str. 95).
3.2.3. Raba tal
Raba tal odraža zapletena razmerja med naravnimi in družbenimi dejavniki. Med naravnimi
dejavniki je najpomembnejša izoblikovanost površja (nadmorska višina, naklon, ekspozicija).
Na spreminjanje rabe pa vplivajo tudi družbeni dejavniki, kot so gospodarske razmere danes
in v preteklosti ter zemljiškoposestni odnosi. Gre za dinamičen proces, ki prikazuje delovanje
človeka skozi čas (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 180).
Za Slovenijo je v zadnjem času značilno povečevanje deleža gozda in pozidave, predvsem na
račun krčenja kmetijskih zemljišč (Ogrin, Plut, 2009, str. 170). Na ravni regije Posavje je bilo
v letu 2010 glede na leto 2000 ugotovljeno zmanjšanje obsega rabe kmetijskih zemljišč v
uporabi, in sicer za 4,3 %, kar pomeni zmanjšanje za okvirno 1100 ha kmetijskih površin. V
Posavju je bilo leta 2010 za 4,3 % manj ozemlja, namenjenega za kmetijsko obdelavo, glede
na leto 2000 (Regionalni Razvojni Program Posavje 2014–2020. Strateški del, 2015, str. 43).
Slika 3: Struktura rabe tal v slovenskih statističnih regijah, 2012

Vir: Lampič, Repe, 2012.

Na dejansko rabo tal na proučevanem območju vplivajo predvsem naravni dejavniki, kot je
razgiban relief na severu, zahodu in jugu regije, ki ga večinoma prekriva gozd. Gozd sicer
prekriva 50 % celotne regije. Po drugi strani pa tudi manj razgiban (gričevja) in raven relief
(območja dolin in kotlin), na katerem prevladuje kmetijstvo (sektor njive, nasadi, travinje), in
poselitev (pozidava). Vse kmetijske površine prekrivajo kar 40 % regije, medtem ko pozidava
6 %. Podatki so za leto 2012, kar pomeni, da občini Radeče in Bistrica ob Sotli nista
vključeni.
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»Značilni procesi spreminjanja zemljiške rabe so ozelenjevanje oziroma spreminjanje njiv v
travnike kot posledica pridelovalne ekstenzifikacije na eni strani in preusmerjanja v
intenzivno živinorejo na drugi, intenzifikacija zaradi izvajanja obsežnih hidromelioracij
zamočvirjenih ravninskih zemljišč in urbanizacija zaradi pozidave rodovitnih zemljišč v
okolici večjih urbanih središč ter v dolinah ob Savi in Sotli. Za razliko od večine preostale
Slovenije je ogozdovanje skromno.« (Posavje in Posotelje A–Ž, 2006, str. 76)
3.2.4. RRP Posavje 2014–2020 in degradirana območja
Regionalni razvojni program regije Posavje 2014–2020 (v nadaljevanju RRP) se deli na
strateški in programski del. V strateškem delu so predstavljeni rezultati RRP iz prejšnjega
razvojnega obdobja, analiza stanja v regiji ter vizija razvoja regije s predstavitvijo (strateških)
razvojnih ciljev. V programskem delu pa so ti razvojni cilji podrobneje definirani in opisani.
Glede DO in njihove revitalizacije strateški del predvideva predvsem revitalizacijo DO na
območju »somestja« Brežice-Krško-Sevnica ter smotrno in varčno rabo prostora tako v
»somestju« kot v drugih lokalnih središčih (Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli).
Izpostavlja tudi nezasedenost gospodarskih con. »V regiji Posavje je lociranih približno 285
ha površin, na katerih se nahajajo poslovne cone. Od tega je 160 ha nezasedenih površin.
Zasedenost gospodarskih con v Posavju je 44 %.« (Regionalni Razvojni Program Posavja
2014–2020. Strateški del, 2015, str. 93) Med (strateškimi) razvojnimi cilji so z vidika DO ter
sanacije le-teh pomembni slednji (Regionalni Razvojni Program Posavja 2014–2020.
Strateški del, 2015, str. 103):




povečati konkurenčno sposobnost regije na podlagi trajnostne rabe proizvodnih,
naravnih in človeških virov,
zagotovitev in razvoj okoljske infrastrukture (pitna voda, namakanje, komunalne vode,
ravnanje z odpadki, sanacija degradiranih območij, preventiva pred naravnimi
nesrečami),
krepitev prepoznavnosti prostora, policentričnega razvoja poselitve ter celovite
prenove in revitalizacija središč v navezavi z bogatenjem dejavnosti in programa.

V programskem delu so predstavljene prioritete, ki so sestavljene iz več ciljev, slednji pa iz
več ukrepov in projektov. Z vidika DO so pomembni predvsem projekti, kot je npr. Razvoj in
opremljanje poslovnih con, pri katerem načrtujejo izgradnjo, obnovo in skupno upravljanje
poslovnih con. Projekt Mestna jedra – obnova in revitalizacija posavskih mest vsebuje tri
dele, in sicer obnovo, vsebino ter trženje in promocijo (turistični potencial). Sledi projekt
Revitalizacije stavbne dediščine za vzpostavitev stacionarnih kapacitet v regiji Posavje, s
katerim želijo razviti kakovostno turistično ponudbo in nove turistične produkte, pri čemer
izpostavljajo izkoriščanje obstoječih objektov, ki več ne služijo svojemu osnovnemu namenu,
ter vključevanje še ne dovolj izkoriščenih turističnih kapacitet. Za zagotovitev trajnostno
sonaravnega urejanja okolja načrtujejo vzpostavitev ekoremediacijskega centra v Posavju, ki
bi povezoval učno infrastrukturo širšega lokalnega območja ter okoljevarstvene dejavnosti v
regiji (Regionalni Razvojni Program Posavja 2014–2020. Programski del, 2015, str. 37, 62,
67, 107).
Kot skupen regionalni projekt nacionalnega pomena je predstavljen projekt Regionalno
prostorsko načrtovanje – trajnostni razvoj Slovenije, katerega ključni cilji so (Regionalni
Razvojni Program Posavja 2014–2020. Programski del, 2015, str. 196):


obravnava prostorskih regionalnih razvojnih potencialov in njihovo aktiviranje skozi
izdelavo in sprejemanje RPN (regionalnih prostorskih načrtov),
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racionalen in učinkovit prostorski razvoj (uporaba, sanacija degradiranih zemljišč),
upoštevanje prostorskih in okoljskih omejitev (naravne nesreče) in varčnost z viri
(voda, energija, zemljišča),
krepitev policentričnega urbanega sistema,
funkcionalno dopolnjevanje urbanih in podeželskih območij.

»Naloga projekta je izoblikovanje manjšega števila (po površini) večjih in večjedrnih
funkcionalnih območij regije, ki vključuje središča mednarodnega, nacionalnega in
regionalnega pomena.« (Regionalni Razvojni Program Posavja 2014–2020. Programski del,
2015, str. 196) Projekt se bo izvajal predvidoma šest let, rezultati pa naj bi bili vidni v
bistvenem izboljšanju uporabe in izrabe prostora v smislu trajnostnega razvoja bivalnega in
poslovnega okolja.

4. ANALIZA POPISA DEGRADIRANIH OBMOČIJ V POSAVJU
V statistični regiji Posavje smo popisali 40 degradiranih območij (DO). Največ (skoraj
polovico) v občini Brežice (19 DO), sledijo občine Krško (10 DO), Sevnica (5 DO), Radeče
(3 DO), Bistrica ob Sotli (2 DO) ter Kostanjevica na Krki (1 DO). Njihova skupna površina
znaša 350,76 ha. V primerjavi s popisom leta 2011 je na ravni regije 26 degradiranih območij
več. To gre pripisati podrobnejši tipologiji degradiranih območij ter kriteriju velikosti. Pri
popisu leta 2011 smo iskali območja, večja od 1 ha, medtem ko smo sedaj iskali območja,
večja od 0,5 ha oziroma 0,2 ha. Nekatera območja pa so postala degradirana oziroma
opuščena po letu 2011.
Preglednica 4: Število in površina DO v Posavju, 2016

Bistrica ob Sotli
Brežice
Kostanjevica na Krki
Krško
Radeče
Sevnica
Posavje

Št. DO 2016
2
19
1
10
3
5
40

Površina DO (ha)
9,88
168,78
1,09
145,74
3,90
21,37
350,76

Vir podatkov: Terensko delo, 2016.

Glavnina DO po številu in površini se nahaja v občinah Brežice in Krško (29 DO v skupni
površini 314,52 ha). Ostalih 11 DO v skupni površini 36,24 ha pa se nahaja v preostalih štirih
občinah, pri čemer jih ima največ občina Sevnica (5 DO; 21,27 ha). Glede na
fizičnogeografske značilnosti regije se približno tri četrtine DO nahaja na območju Krške
ravni ter v dolini reke Save od Radeč do Krškega, medtem ko se ostala DO nahajajo v
gričevnatem in hribovitem svetu, pri čemer gre večinoma za tip DO pridobivanja mineralnih
surovin.
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Slika 4: Degradirana območja v Posavju, 2016

Pri popisu smo definirali 12 tipov DO (Preglednica 1). V Posavju smo pri popisu zabeležili
vse tipe, razen DO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti ter DO zelenih in
drugih javnih površin.
Slika 5: Tipi DO in njihovo število v Posavju, 2016

DO za bivanje
DO storitvenih dejavnosti
DO starega mestnega ali vaškega jedra
DO pridobivanja mineralnih surovin
DO prehodne rabe
DO obrambe, zaščite in reševanja
DO kmetijske dejavnosti
DO javnih storitev
DO infrastrukture
DO industrijskih in obrtnih dejavnosti
0

2

4

6

8

10

12

Vir podatkov: Terensko delo 2016.

Glede na tip degradiranih območij je v Posavju največ DO industrijskih in obrtnih dejavnosti
ter DO pridobivanja mineralnih surovin – za vsakega po 11 degradiranih območij. Pri prvem
tipu gre večinoma za opuščene tovarne in proizvodne hale (6 območij) ter za neizkoriščene
industrijske, obrtne in poslovne cone (5 območij). Slednje so po površini mnogo večje. Pri
drugem pa gre za območja kamnolomov (4 območja) in peskokopov (2 območji) ter območja
rudnika (5 območij). Zaradi prisotnosti vojske v preteklosti in danes je na proučevanem
območju tudi veliko število DO obrambe, zaščite in reševanja (5 območij). Sledijo DO za
bivanje in DO kmetijskih dejavnosti (po 3 območja), DO javnih storitev in DO infrastrukture
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(po 2 območji) ter DO storitvenih dejavnosti, DO starega mestnega ali vaškega jedra in DO
prehodne rabe (po eno območje).
Slika 6: Tipi degradiranih območij v Posavju, 2016

Struktura glede zastopanosti posameznih tipov DO kaže, da je največ degradiranih območij
tipa DO industrijskih in obrtnih dejavnosti (161,57 ha oz. 46,1%), sledi tip DO pridobivanja
mineralnih surovin (89,24 ha oz. 25,4%) ter DO obrambe, zaščite in reševanja (69,9 ha oz.
19,9%). Vsi ostali tipi zasedajo površine, manjše od 5% celotne površine DO.
Preglednica 5: Površina posameznega tipa DO v Posavju, 2016

Skupna površina DO po tipu DO
DO kmetijske dejavnosti:
DO javnih storitev:
DO storitvenih dejavnosti:
DO industrijskih in obrtnih dejavnosti:
DO obrambe, zaščite in reševanja:
DO pridobivanja mineralnih surovin:
DO infrastrukture:
DO prehodne rabe:
DO za bivanje:
DO starega mestnega ali vaškega
jedra:
Vir podatkov: Terensko delo, 2016.
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ha
12,96
3,56
1,22
161,57
69,9
89,24
7,77
0,36
3,82
0,36

Slika 7: Struktura DO v Posavju glede na površino degradiranega območja, 2016

DO prehodne rabe
0,1 %

DO za bivanje
1,1 %

DO starega
mestnega jedra
0,1 %

DO infrastrukture
2,2 %

DO kmetijske
dejavnosti
3,7 %
DO javnih storitev
1,1 %

DO pridobivanja
mineralnih surovin
25,4 %

DO storitvenih
dejavnosti
0,3 %

DO obrambe, zaščite
in reševanja
19,9 %

DO industrijskih in
obrtnih dejavnosti
46,1 %
Vir podatkov: Terensko delo, 2016.

Stopnja opuščenosti je eden od kazalnikov izkoriščenosti območja. Definirane so bile štiri
stopnje opuščenosti, in sicer: povsem opuščeno (100 %); pretežno opuščeno (50–99 %); delno
opuščeno (10–50 %); ni opuščeno (pod 10 %). Povsem opuščenih je 26 območij s skupno
površino 152,42 ha (od tega največ DO pridobivanja mineralnih surovin, DO industrijskih in
obrtnih dejavnosti ter DO obrambe, zaščite in reševanja). 11 območij je pretežno opuščenih
(126,51 ha), 3 območja pa so deloma opuščena (71,86 ha). Degradiranih območij za bivanje,
ki niso opuščena, nismo našli.
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Preglednica 6: Stopnja opuščenosti po posameznih tipih DO v Posavju, 2016

Tip DO
DO kmetijske
dejavnosti:
DO javnih storitev:
DO storitvenih
dejavnosti:
DO industrijskih in
obrtnih dejavnosti:
DO obrambe, zaščite in
reševanja:
DO pridobivanja
mineralnih surovin:
DO infrastrukture:
DO prehodne rabe:
DO za bivanje:
DO starega mestnega
ali vaškega jedra:
Skupaj

povsem
opuščeno
2

pretežno opuščeno

deloma opuščeno

skupaj

1

0

3

1
0

1
1

0
0

2
1

6

3

2

11

5

0

0

5

8

2

1

11

1
1
2
0

1
0
1
1

0
0
0
0

2
1
3
1

26

11

3

40

Vir podatkov: Terensko delo, 2016.

Slika 8: DO v Posavju glede na stopnjo opuščenosti, 2016
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Lastniška struktura DO je pomembna z vidika nadaljnje reaktivacije in sanacije območij.
Poleg finančnih virov lastništvo namreč pogosto predstavlja glavno oviro pri sanaciji oziroma
reaktivaciji. Med DO v Posavju prevladujejo območja v zasebni lasti (19 DO), sledijo
območja v javno/zasebni lasti (11 DO), osem območij je državnih, dve pa sta občinski.
Preglednica 7: Lastniška struktura DO v Posavju, 2016

Lastništvo
Zasebno
Državno
Občinsko
Javno/zasebno
Skupaj

Št. DO
19
8
2
11
40

Vir podatkov: Terensko delo, 2016.

Zasebno lastništvo se pojavlja pri vseh tipih DO, razen pri DO starega mestnega ali vaškega
jedra (javno/zasebno lastništvo) ter pri DO obrambe, zaščite in reševanja, kjer je lastnica pri
vseh območjih država, pri enem pa je lastništvo mešano.
Slika 9: Lastniška struktura glede na tip DO v Posavju, 2016

DO za bivanje

2

DO storitvenih dejavnosti

1

DO starega mestnega ali vaškega jedra

1

DO pridobivanja mineralnih surovin

1

3

DO prehodne rabe

2

6

Zasebno

1

Državno

DO obrambe, zaščite in reševanja

4

DO kmetijske dejavnosti

3

DO javnih storitev

1 1

DO infrastrukture

1 1

1

Občinsko
Javno/zasebno

DO industrijskih in obrtnih dejavnosti

7
0

2

1
4

6

3
8

10

12

Vir podatkov: Terensko delo, 2016.

Na terenu smo podali tudi oceno okoljske degradacije oziroma potencialnega vpliva na
okoljske sestavine (vode, zrak, tla, vegetacija, površje in drugo) ter socialne degradacije
(prisotni vandalizem, poškodovanost, uničenost zgradb, okolja, nesnaga; zmanjšana varnost,
prisotnost kriminala, slab sloves; prisotnost specifičnih etničnih skupin – getoizacija). Gre
zgolj za oceno oziroma sum degradacije. Potrebne bi bile natančnejše študije in meritve za
zanesljivejše informacije.
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Slika 10: Potencialna ogroženost okoljskih sestavin (ocena/sum), 2016
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Vir podatkov: Terensko delo, 2016.

Pri 24 območjih je sum potencialnega vpliva na sestavine okolja. Najpogosteje je bilo zaznati
okoljski vpliv na površje (15 DO). Tu prednjači tip DO pridobivanja mineralnih surovin
(kamnolomi, peskokopi). Potencialni vpliv na vode je bilo zaznati pri devetih območjih, prav
tako potencialni vpliv na tla, medtem ko je bilo pri dveh območjih zaznati potencialni vpliv na
zrak ter vegetacijo.
Kar se tiče socialne degradacije, smo pri desetih območjih zaznali sum prisotnega
vandalizma, poškodovanosti, uničenosti zgradb, okolja, nesnage, pri čemer prevladujejo
poškodovanost in uničenost zgradb ter črna odlagališča.
V okviru popisa so bili opravljeni tudi razgovori s predstavniki občin, kjer nas je zanimalo
tudi, kakšne razvojne načrte imajo pripravljene za dotična območja in s kakšnimi problemi se
srečujejo pri izvajanju teh načrtov. Vse občine v regiji se na splošno zavedajo problematike
DO, vendar so nekatere aktivnejše pri procesu njihove reaktivacije oziroma sanacije. Imajo že
pripravljene razvojne načrte za območja, aktivno sodelujejo z lastniki.
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Slika 11: Razvojni načrti DO po posameznih občinah v Posavju, 2016
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Ni načrta, zgolj pobude

1

Ni načrta, ni možnosti sprememb
Brežice
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Vir podatkov: Terensko delo, 2016.

Za veliko večino območij se ne ve, kdaj naj bi se sanirala (28 DO), medtem ko za samo dve
območji menijo, da se bosta sanirali v roku dveh let; v enem primeru čakajo samo prenos
lastništva, v drugem pa gre za deloma sanirano območje (Slika 12). Sicer gre tudi tukaj zgolj
za okvirno oceno s strani občin.
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Slika 12: Časovna dimenzija reaktivacije/sanacije po posameznih tipih DO v Posavju, 2016
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Vir podatkov: Terensko delo, 2016.

Največkrat se kot razvojna ovira navajajo finančni viri oziroma pomanjkanje le-teh (20
območij) ter problem neurejenega lastništva (9 območij). Pod drugo so na občinah omenjali
predvsem nezainteresiranost lastnikov za sanacijo oziroma reaktivacijo, nekatera območja so
v procesu prodaje. V primeru poslovnih con sta razvojni oviri tudi njihovo pomanjkljivo
upravljanje in trženje. Omenjeni so bili tudi dolgotrajni procesi državnega aparata ter
spreminjajoča se zakonodaja.
Kot že omenjeno, je značilna neizkoriščenost industrijskih, obrtnih in poslovnih con. Gre za
po površini največja območja, ki so ponekod samo do 20 % izkoriščena. V načrtih pa imajo
izgradnjo novih con. Velik problem občine vidijo v pomanjkljivem upravljanju in trženju teh
območij, tako da bi bilo za nadaljnji razvoj con potrebno skupno upravljanje in aktivno trženje
na ravni občin, če ne celo na ravni regije.
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Slika 13: Razvojne ovire DO po občinah v Posavju, 2016
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Vir podatkov: Terensko delo, 2016.
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5. DEGRADIRANA OBMOČJA PO OBČINAH
Slika 14: DO v občinah Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli, 2016

5.1. OBČINA BISTRICA OB SOTLI
V občini smo našli dve območji, ki sta ustrezali kriterijem popisa – kamnolom (na sliki 14
pod zaporedno številko 39) in zapuščeno železniško progo, t. i. »Kumrovško progo«
(zaporedna številka 40). Kamnolom je v fazi zapiranja, saj upravitelj čaka na dovoljenje za
zaprtje s strani države. Železniško progo pa so opustili leta 1990 in je danes v precej slabem
stanju. Na občini so dali skupaj z ostalimi občinami, preko katerih poteka proga, pobudo za
oživitev oziroma ponovno vzpostavitev redne povezave do Imenega. Ali se bo to zgodilo, je
odvisno predvsem od države oziroma Slovenskih železnic. Lastništvo izpostavljajo kot
razvojni problem, pri čemer poudarjajo nezainteresiranost države pri obnovi proge. Drugih
degradiranih območij v občini nismo našli.
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Slika 15: "Kumrovška proga" (levo) in kamnolom (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

5.2. OBČINA BREŽICE
Največje število degradiranih območij smo popisali v občini Brežice. Med njimi je največ DO
industrijskih in obrtnih dejavnosti. Gre za posamezne industrijske obrate (5 območij) in dve
industrijski oziroma poslovni coni. Pri IC Slovenska vas (na sliki 14 pod zaporedno številko
32) gre za bivši remontni center JNA, ki je bil zaprt po osamosvojitvi. Danes je to industrijska
cona, ki pa ni stoodstotno izkoriščena, na območju pa so tudi zapuščeni objekti propadlih
družb ter bivšega remontnega centra. Čeprav ima cona dobro lego (bližina AC, železnice,
Zagreba), potrebuje boljšo prometno povezavo do navedene infrastrukture (široka cesta,
direktna železniška povezava).
Slika 16: IC Slovenska vas - bivša trgovina Begros (levo) in zapuščen objekt bivšega remontnega centra (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Po drugi strani je IPC Brezina (na sliki 14 pod zaporedno številko 31) dokaj nova cona, ki
stoji na širšem območju bivše opekarne (Treppova vila). Cona je bila razširjena leta 2009,
vendar je danes v precejšnji meri neizkoriščena. Ima odlično lokacijo tik ob železnici, en
železniški tir pa vodi neposredno v cono. Tir je namenjen blagovnim rezervam v coni, vendar
bi se lahko uporabljal tudi za potrebe ostalih podjetij. Na splošno za industrijske in poslovne
cone velja, da se premalo tržijo ter da bi bilo treba urediti skupno upravljanje teh con, če že ne
na ravni regije, pa vsaj na ravni občine.
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Slika 17: IPC Brezina – novi del cone in neizkoriščena zemljišča (v ozadju: blagovne rezerve RS)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

V sklopu IPC Brezina je tudi Treppova vila, ki je na seznamu kulturne dediščine. Kar zadeva
njeno prenovo, so največji problem lastništvo (lastnica vile ni lastnica parcel, na katerih stoji
objekt) ter finance, saj lastnica, KZ Brežice, nima denarja za obnovo. Vila bi bila po mojem
mnenju idealna za poslovne prostore bodoče družbe za upravljanje, trženje in razvoj
poslovnih con v občini oziroma regiji.
Slika 18: Treppova vila

Avtor: Tit Dokler, 2016.
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Preostalih pet območij so območja industrijskih obratov – Pohištvo Brežice (na sliki 14 pod
zaporedno številko 26), Jutranjka Brežice (na sliki 14 pod zaporedno številko 23), Vino
Brežice (na sliki 14 pod zaporedno številko 30), Žito Brežice (na sliki 14 pod zaporedno
številko 29) ter Beti Dobova (na sliki 14 pod zaporedno številko 34). Območje tovarne
Pohištvo Brežice je bilo opuščeno leta 2011 zaradi finančnih težav družbe. Od takrat se
tovarna prodaja na dražbi, vendar ni interesa za nakup (izklicna cena 2,4 milijona EUR). Po
namembnosti spada med območja stanovanj, zato je nesmiselno prodajati območje kot
tovarno, saj bi se morala zaradi same lokacije v središču stanovanjske soseske porušiti.
Slika 19: Tovarna Pohištvo Brežice

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Objekt Žita Brežice je bil zaprt pred kratkim, ko je družbo ŽITO d.d. odkupila Podravka d.d..
Je v dobrem stanju, čeprav ga nihče ne vzdržuje. Z vidika ponovne rabe vidim edino smiselno
možnost, da se stara dejavnost obudi.
Vino Brežice je bilo vodilno podjetje za točenje pijač in odkup grozdja v regiji, ki je leta 2009
odšlo v stečaj. Vmes je obratovalo podjetje BGS elektrika d.o.o., ki pa je v začetku leta 2016
prav tako odšlo v stečaj. Objekti so v stečajni masi in se bodo prodajali na dražbah. Obuditev
stare dejavnosti Vina Brežice pa bi po mojem mnenju vzpodbudila nadaljnji razvoj
vinogradništva in sadjarstva v regiji.
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Slika 20: Žito Brežice (levo) in Vino Brežice (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Objekt Jutranjke Brežice je bil zapuščen okoli leta 2000 in od takrat ni v rabi. Objekt propada,
investicija v obnovo se po mojem mnenju ne bi izplačala. Samo območje pa bi se lahko
uporabilo v navezavi s HE Brežice ali s policijsko postajo v neposredni bližini.
Beti Dobova so zaprli leta 2003. Območje obsega manjšo trgovino BETI, osrednji poslovni
objekt ter proizvodno halo. Poslovni objekt in trgovina sta nevzdrževana, halo pa so deloma
obnovili in uredili v začasni zbirni center za begunce. So pa prišle pobude lokalnih
prebivalcev za ureditev območja v trgovski center, saj večjega v Dobovi ni. S pobudo se
strinjam. Težko, da se bo obudila stara dejavnost, da se pa uredi zapuščeno območje tovarne v
trgovski center, pa je mnogo bolje, kot da se zgradi povsem nov center, po možnosti na račun
kmetijskih ali zelenih površin.
Slika 21: Jutranjka Brežice (levo) in Beti Dobova (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

V občini smo popisali tudi tri DO kmetijskih dejavnosti. Gre za območja bivših kmetijskih
farm. Na farmi v Cerkljah ob Krki (na sliki 14 pod zaporedno številko 21) so se ukvarjali z
vzrejo piščancev. Območje se zarašča, objekti pa propadajo. Po namenski rabi spada to
območje med centralne dejavnosti, vendar ni interesa za njegovo aktivacijo. Podobno velja za
farmo pri naselju Trnje (na sliki 14 pod zaporedno številko 27), kjer so se ukvarjali z vzrejo
prašičev. Sicer se en objekt uporablja za hrambo slame, ostalo pa je zapuščeno in razpada.
Zadnja pa je farma pri naselju Cundrovec (na sliki 14 pod zaporedno številko 35), ki se
imenuje Posestvo Vita. Na območju se je odvijala dejavnost vzreje kasaških konj, vendar se je
ukinila zaradi finančnih težav lastnika. Danes je območje pretežno opuščeno.
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Slika 22: farma pri Cerkljah (levo) in farma pri Trnju (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Po dve območji spadata pod tip DO pridobivanja mineralnih surovin ter DO za bivanje. Med
DO pridobivanja mineralnih surovin spadata dva peskokopa, eden se nahaja pri Globokem (na
sliki 14 pod zaporedno številko 36) in eden na Bizeljskem (na sliki 14 pod zaporedno številko
37). Obe območji sta bili zapuščeni leta 2011 oziroma 2012. Peskokop Globoko je dobro
dostopen, saj leži tik ob cesti Globoko–Pišece. Na območju so poslovni objekti in objekti
separacije, ki se nahajajo ob prej omenjeni cesti, površinski kop pa se nahaja malce zahodneje
in je obkrožen z gozdom, dostop do njega pa je onemogočen. Območje površinskega kopa in
okoliškega gozda je v lastništvu države, medtem ko so objekti v zasebni lasti (IGM Zagorje
d.o.o.). Po namenski rabi območje še vedno spada med površine nadzemnega pridobivalnega
prostora, treba pa je izdelati OPPN s strani lastnika. V primeru, če se dejavnost ne bo obudila,
bo treba območje sanirati in vrniti v stanje pred začetkom dejavnosti.
Slika 23: Peskokop Globoko - objekt separacije

Avtor: Tit Dokler, 2016.
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Peskokop Bizeljsko leži v neposredni bližini kraja Bizeljsko ter na območju regijskega parka
Kozjanski park. Območje je deloma v zasebni, deloma v državni lasti. Del območja, ki je v
zasebni lasti, je v fazi sanacije – uravnavanje površja, ureditev dovoza, ostali del pa se
zarašča. Po namenski rabi spada med območja zelenih površin, podrobneje med površine za
oddih, rekreacijo in šport. Na območju imajo načrt urediti tematsko pot ter informativno točko
v navezavi s ptičem čebelarjem (Merops Apiaster), saj se je ta zaščitena vrsta ptic naselila na
območje peskokopa. Del območja bi uredili tudi v športnorekreativne (igrišče, trim steza) in
turistične namene (info točka, opazovalnica ptic, učna pot, gostinski lokal in prostor za
šotorjenje). Sanacijo izvaja zasebnik, ki je lastnik dela peskokopa, medtem ko je država kot
lastnica ostalega dela pri sanaciji neaktivna, kar predstavlja veliko težavo pri nadaljnji sanaciji
in razvoju območja.
Slika 24: Peskokop Bizeljsko – v ospredju del v procesu sanacije; v ozadju stena, kjer se je naselil ptič čebelar (Merops
Apiaster)

Avtor: Tit Dokler, 2016.
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Slika 25: Ptič čebelar (Merops Apiaster) v steni peskokopa Bizeljsko

Vir: Brečko, 2002.

Kot DO za bivanje smo v občini popisali območje »Koreje« (na sliki 14 pod zaporedno
številko 33) tik ob IC Slovenska vas in objekt vila Livada z okolico.
Na območju »Koreje« so živeli delavci in vojaki bivšega remontnega centra JNA (danes IC
Slovenska vas). V delu, kjer so živeli civilni delavci, so danes hiše, ki so v precej slabem
stanju, vendar ljudje še vedno v njih živijo. V delu, kjer so živeli vojaki, pa so bile hiše
montažne in so jih ob zaprtju remontnega centra porušili. Ta del je zapuščen, zaraščen, manjši
del pa je ostal asfaltiran. Po namenski rabi spada med območja stanovanj, vendar je glavni
problem neurejeno lastništvo, saj lastniki hiš niso tudi lastniki parcel, na katerih hiša stoji,
oziroma hiša stoji na tuji parceli. Poleg tega so lastniki nekaterih parcel tujci, ki se jih ne da
kontaktirati, v nekaterih primerih pa so ti lastniki že umrli, proces dedovanja pa se ne more
zaključiti, saj ne morejo stopiti v stik z dediči. Občina nima konkretnih načrtov za območje,
razen tega, da se uredijo lastniške razmere in se območje nameni stanovanjski gradnji.
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Slika 26: DO za bivanje "Koreja"

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Naslednje območje tipa DO za bivanje je območje vile Livade (na sliki 14 pod zaporedno
številko 25) v središču mesta Brežice. Območje in objekt sta povsem opuščena. Stavba ni
vzdrževana in počasi razpada, zraven pa je zemljišče z gradbenim materialom. Celotno
območje je ograjeno, severna fasada stavbe pa pokrita z zaščitno prevleko. Vila Livada se
nahaja na seznamu kulturne dediščine. Čeprav po namenski rabi spada med območja
centralnih dejavnosti, ima lastnica, družba Obzorje SGP d.o.o., načrt obnove vile in izgradnje
večstanovanjskih hiš v njeni okolici. Problem pa je finančne narave, tako da lastnica sedaj
območje prodaja oziroma išče potencialnega soinvestitorja, saj ima izdano gradbeno
dovoljenje. Zaradi zelo slabega stanja vile in slabega izgleda območja sta njena obnova in
sanacija nujni. Načrt ureditve območja v bivalne namene se mi zdi smiseln, saj je lokacija za
bivanje zelo dobra – zelena okolica, bližina mestnega jedra, srednje šole, bolnišnice.
Slika 27: Vila Livada (levo) in sosednje zemljišče (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.
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Slika 28: Načrt sanacije in obnove območja vile Livada

Vir: Obzorje d.o.o., 2016.

Kot DO javnih storitev smo popisali bivši dom upokojencev (na sliki 14 pod zaporedno
številko 24), ki stoji tik ob na novo zgrajenem domu. Dejavnost je bila opuščena leta 2013 in
od takrat je objekt zapuščen, vendar dobro vzdrževan, saj imajo načrt ponovne rabe območja,
čakajo le na prenos lastništva z države na občino. Na občini imajo načrt ureditve območja in
stavbe za poslovne in bivanjske namene. V stavbi bi uredili stanovanjske enote za
najranljivejše skupine ljudi ter pisarne za različne javne službe in društva. Na občini imajo
cilj, da območje uredijo v roku enega do dveh let.
Slika 29: Bivši dom upokojencev

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Kot DO storitvenih dejavnosti smo popisali območje trgovskega centra Blagovnica Brežice
(na sliki 14 pod zaporedno številko 28). Center je bil zgrajen leta 1980 v stilu takratnih
trgovskih centrov – npr. Maxi Market v Ljubljani. Območje si lastijo Mercator d.d. (osrednji
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objekt), NLB d.d. (bivša poslovalnica) in gostilna Štefanič, ki pa edina še obratuje. Dejavnost
trgovine v osrednjem objektu so opustili leta 2000, medtem ko je živilska trgovina v kletnih
prostorih obratovala do leta 2011, poslovalnico NLB d.d. pa so kmalu zatem ukinili. H
kompleksu spada tudi parkirišče, ki se danes še uporablja. Čeprav je osrednji objekt opuščen
že kar nekaj časa, je v dobrem stanju. Nekaj časa se je uporabljal kot prostor za zimske
treninge Atletskega kluba Brežice. Le pri vhodu v bivšo živilsko trgovino v kleti so prisotni
znaki vandalizma. Sicer pa je območje na odlični lokaciji za obuditev stare dejavnosti. Vsa
potrebna infrastruktura je že zgrajena, tako da bi bil vložek za ureditev območja finančno
smotrn. Kajti medtem ko je bilo območje zapuščeno, so bili v Brežicah zgrajeni štirje novi
trgovski centri, vsi na sedaj bivših zelenih ali kmetijskih zemljiščih. Tudi sedaj se načrtuje
gradnja novega (Eurospin) v neposredni bližini Blagovnice. Bolj smiselno bi bilo obnoviti ta
zapuščeni trgovski center kot pa zgraditi povsem novega na travniku v neposredni bližini.
Slika 30: Osrednji objekt Blagovnice Brežice (levo) in vhod v bivšo živilsko trgovino (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Kot tip DO infrastrukture oziroma podtip DO prometne infrastrukture smo popisali pretežno
zapuščeno območje bencinskega servisa Komočar v Krški vasi (na sliki 14 pod zaporedno
številko 22). Objekt je bil zgrajen leta 2006, dejavnost servisa pa se je opustila leta 2012.
Danes sta v objektu le še gostinski lokal in frizerski salon. Za objektom je območje izkopa, ki
je bilo mišljeno kot parkirišče za tovorna vozila, danes pa so tam gradbeni stroji in gradbeni
material. Razlogi za zaprtje so finančne narave, pa tudi lokacija za tako velik bencinski servis
je neprimerna. Usmeriti bi se morali na lokalno prebivalstvo in lokalne kmete, ki morajo sedaj
po gorivo v Brežice, in ne na počivališče za voznike tovornjakov.
Slika 31: BS Komočar (levo) in izkop za BS (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.
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V občini smo popisali eno DO obrambe, zaščite in reševanja. Gre za območje na koncu
prvotne vzletno-pristajalne steze letališča Cerklje ob Krki, ki pa se danes imenuje
»Mobikrog« (20), saj so na njem potekale avtomobilistične dirke. Sedaj je območje opuščeno
in nevzdrževano. Lastnik je država, natančneje MORS, spada pa pod DPN Letališča Cerklje
ob Krki, kjer naj bi uredili t. i. odmetno cono za letala (potekala naj bi do bivše raketne baze v
občini Krško). Tu pa pride do zapleta, saj na območju namerava zasebni investitor urediti
center varne vožnje, s čimer se strinja tudi MORS in je tako pridobil tudi gradbeno
dovoljenje. Po mojem mnenju je to precej boljša rešitev kot pa odmetna cona.
Slika 32: Območje "Mobikroga"

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Kot tip DO prehodne rabe oziroma podtip DO opuščenega gradbišča smo popisali hotel
AGRA na Bizeljskem (na sliki 14 pod zaporedno številko 38). Gre za gradnjo turističnega
tipa, ki pa ni bila do konca realizirana. Sicer se je začela leta 2000, v današnjem stanju pa je
kompleks od leta 2005. Razlog za opustitev ni finančne narave, lastnik namreč išče nekoga, ki
bi bil pripravljen voditi in upravljati hotelski kompleks, odprt pa je tudi za možnost
soinvestiranja. Lastnik je dal tudi izdelati geološko raziskavo območja z namenom izgradnje
geotermalne vrtine, s katero bi ogreval kompleks. Objekt je v samem središču naselja
Bizeljsko in ima po mojem mnenju dober turistični potencial, saj na Bizeljskem trenutno ni
večjih nastanitvenih kapacitet.
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Slika 33: Hotel AGRA

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Ostala območja, ki jih nismo uvrstili v popis zaradi neizpolnjevanja kriterijev, pa so
naslednja. Na Bizeljskem je območje kmetije, ki je premajhno, sicer pa so kmetijska zemljišča
v rabi, zapuščeni in propadajoči so le trije manjši in ločeni objekti. Lastnik območja ima v
lasti tudi bližnjo Pivoteko, v navezavi katere želi območje kmetije obnoviti (nastanitvene
kapacitete). Na terenu smo evidentirali tudi pet gramoznih jam. Štiri se nahajajo tik ob reki
Savi in bodo v roku enega leta poplavljene, saj so na območju bodočega akumulacijskega
jezera HE Brežice. Ena gramozna jama pa se nahaja na Borštu, uredili so jo v športni park
FWP (First Wake Park), kar bi omenil kot primer dobre prakse sanacije oziroma ponovne rabe
gramozne jame v turistične in športno-rekreativne namene.
Naslednje je območje rudnika Globoko, ki se je uvrstil v popis leta 2011. Na samem območju
sta dva zapečatena jaška, eden je deloma, drugi pa v celoti zakrit z zemljo. Območje deloma
zakriva gozd, jaso pa so domačini očistili in uredili v prostor za piknike. Območje je že
sanirano do te mere, da se ni uvrstilo v popisno evidenco.
Na občini so omenili še območje travnika, na katerem se je načrtovala gradnja poslovnostanovanjskega kompleksa »Cholewa«, vendar je za projekt zmanjkalo denarja. Ker je travnik
vzdrževan in območje urejeno, slednje ne spada v noben tip DO. Se pa išče potencialne
investitorje za oživitev projekta. Omeniti je treba še objekt bivšega dijaškega doma tik ob
knjižnici in gimnaziji, v katerem želijo urediti prostore za Fakulteto za turizem Brežice.
Slednji ni izpolnjeval kriterija velikosti in se zato ni uvrstil v popis.
Še zadnje območje oziroma objekt, ki ne izpolnjuje kriterija velikosti, pa se nahaja v starem
mestnem jedru Brežic. Gre za grajsko kaščo, ki že vrsto let ni v funkciji (pred približno
desetimi leti je v njej obratovala trgovina). Sicer se stavba vzdržuje, obnovljena je bila tudi
streha, vendar vanjo ne uspejo umestiti primerne dejavnosti. Smotrno bi bilo uporabiti objekt
v navezavi z gradom in Posavskim muzejem Brežice. Obstajali so že načrti ureditve objekta v
mladinski hotel, vendar so ga potem umestili v bivši dom JNA (danes mladinski center MC
Brežice in mladinski hotel) – slednjega bi omenil kot primer dobre prakse ponovne rabe
območja v turistične in storitvene namene.
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Slika 34: Dijaški dom (levo) in grajska kašča (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

5.3. OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
V Kostanjevici na Krki smo našli samo eno degradirano območje, in to je kamnolom Ključe
(na sliki 14 pod zaporedno številko 19), ki se nahaja ob vznožju Gorjancev. Za območje je
predvidena sanacija (OPPN), vendar je težava v tem, da družba, odgovorna za sanacijo, ne
obstaja več (se je zaprla). Del območja naj bi se terasiral in pogozdil z avtohtonimi vrstami,
preostali del pa bi uredili v sortirni center za predelavo in obdelavo gradbenih odpadkov.
Slednje se mi ne zdi smiselno predvsem zaradi lokacije. Območje je težko dostopno, v okolici
pa se nahajajo kmetije, kmetijska zemljišča in gozd. Zato bi bilo smiselno celotno območje
sanirati v smislu pogozdovanja. Našel pa sem še eno degradirano območje, ki pa ga zaradi
kriterija velikosti nisem mogel uvrstiti v popis (cca 500 m²). Gre za bivšo trgovino Mercator v
starejšem objektu v centru Kostanjevice (»otok«). Objekt je zapuščen in propada, zato ga je
nujno obnoviti, glede na to, da celotno območje »otoka« spada pod kulturno dediščino.

Slika 35: Kamnolom Ključe (levo) in objekt bivše trgovine Mercator (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.
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5.4. OBČINA KRŠKO
V občini Krško smo popisali 10 degradiranih območij. Presenetljivo se največkrat pojavi tip
DO obrambe, zaščite in reševanja (4 območja). Pri tem tipu gre za dve območji podzemnih
rezervoarjev oziroma cistern kerozina (na sliki 14 pod zaporednima številkama 15 in 16),
območje pretakališča kerozina (na sliki 14 pod zaporedno številko 13) ter območje bivše
raketne baze (na sliki 14 pod zaporedno številko 18). Eno območje podzemnih cistern se
nahaja v Leskovcu pri Krškem (na sliki 14 pod zaporedno številko 15), kjer gre za ograjeno
območje sredi gozda z objektom stražarnice ter tremi podzemnimi cisternami (vidne umetne
vzpetine, iz katerih se dvigajo zračniki). Drugo območje cistern pa se nahaja pri bivši
vojašnici v Krškem, kjer je danes sedež družbe KOSTAK d.d. (na sliki 14 pod zaporedno
številko 16). Tudi to območje je ograjeno, vendar za razliko od prvega ni dostopno. Po
dobljenih informacijah gre za območje treh ali štirih podzemnih cistern, ki pa niso vidne
oziroma so opazni le zračniki, ki se dvigajo iz zemlje. Na tem območju namerava družba
KOSTAK d.d. izdelati raziskavo vpliva cistern na okolje, saj se ne ve natanko, ali je v
cisternah še vedno prisoten kerozin. Za območje cistern v Leskovcu pri Krškem imajo na
občini pobudo za ureditev adrenalinskega parka (poligon za »paintball«, orodja …).
Slika 36: Vhod v območje (levo) in ena od podzemnih cistern (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Naslednje vojaško območje je pretakališče kerozina (na sliki 14 pod zaporedno številko 13) v
neposredni bližini železnice. Na območju je železniški tir, po katerem so z vlaki dovažali
kerozin in ga črpali po kerozinovodu vse do prej omenjenih območij cistern. Nato je kerozin
iz cistern tekel po kerozinovodu čez Krško-Brežiško polje vse do letališča v Cerkljah ob Krki.
Na območju je tudi vojaški objekt – pisarne. Območje je po namenski rabi uvrščeno med
območja poslovne rabe in ga občina namerava tudi odkupiti.
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Slika 37: Pretakališče kerozina – Stara vas

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Sicer pa naj bi za vsa tri območja in kerozinovod NATO zahteval obnovitev in obuditev stare
dejavnosti za potrebe vojaške letalske baze v Cerkljah ob Krki.
Zadnje vojaško območje pa je bivša raketna baza pri Gorici (na sliki 14 pod zaporedno
številko 18). Območje je ograjeno in zaraščeno, vendar dostopno. Gre za dva vojaška objekta
na vhodu v območje ter podzemna skladišča, od katerih je le eno vidno. Sicer pa območje
spada pod DPN Letališča Cerklje ob Krki, na katerem naj bi se uredila odmetna cona za
letala, ki bi potekala vse do t. i. Mobikroga v občini Brežice. To pa pomeni posek velikega
območja gozda in nasipanje sipkega materiala na širše območje.
Slika 38: Bivša raketna baza – objekt na vhodu v območje (levo) in podzemno skladišče (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

V občini so tri DO pridobivanja mineralnih surovin. Gre za območja rudnika Senovo, in sicer
objekt separacije (na sliki 14 pod zaporedno številko 11), jalovišče v neposredni bližini (na
sliki 14 pod zaporedno številko 10) in udorno območje Zakov (na sliki 14 pod zaporedno
številko 9). Za območje separacije ima lastnica, družba KOSTAK GIP d.o.o., načrt ureditve in
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rabe z vidika dejavnosti družbe, tj. gradbeništvo, ki pa ga trenutno zaradi ostalih projektov še
niso realizirali. Jalovišče je delno sanirano, saj so del območja zravnali in zatravili ter na
območje umestili športni center Primoža Kozmusa. Ostali del območja je zaraščen, na njem
pa je predvidena sončna elektrarna, saj ima dobro sončno lego. Načrt pa se ni uresničil zaradi
zakonodajnih sprememb ter posledično finančne neizvedljivosti.
Slika 39: Delno sanirano jalovišče rudnika Senovo

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Slika 40: Obrat separacije rudnika Senovo

Avtor: Tit Dokler, 2016.
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Zadnje DO rudnika pa je udorno območje Zakov. Večinoma ga prekriva gozd, na manjšem
delu pa je urejeno strelišče strelskega kluba Senovo. Problem pri tem območju je, da se ne
izvaja monitoring usedanja, saj je družba, odgovorna za to, v stečaju (Rudnik Senovo v
zapiranju d.o.o. – v stečaju).
Slika 41: Udorno območje Zakov

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Po površini prevladujoč tip v občini je DO industrijskih in obrtnih dejavnosti. Gre za območji
industrijske cone Vipap Videm Krško (na sliki 14 pod zaporedno številko 12) ter poslovne
cone Drnovo zahod (na sliki 14 pod zaporedno številko 17).
Pri območju Vipap Videm Krško gre za opuščeno območje bivše tovarne celuloze, medtem
ko sta papirnica in nov obrat družbe KRKA d.d. v funkciji. Tovarno celuloze so zaprli leta
2008 in bi morala biti porušena in sanirana tri leta po zaprtju, vendar objekti, razen plavalnega
bazena, še stojijo. Občina ima načrt sanacije in ureditev v t. i. zeleno območje, vendar so
težave v financah (projekt je ovrednoten na 8 milijonov EUR) ter lastništvu, saj si občina še
danes prizadeva za prenos lastništva nanjo, kajti sedanji lastniki ali niso zainteresirani ali pa
nimajo denarja za sanacijo. Je pa sanacija nujna z vidika varstva okolja in vizualne podobe
mesta. Na občini so izrazili bojazen glede preostalega dela papirnice, če oziroma ko se bo ta
zaprl. Glede na velikost bi bila sanacija vsaj štirikrat dražja. Menijo, da bo morala priskočiti
na pomoč država. Po namenski rabi je sicer to območje proizvodnih dejavnosti, vendar si
občina verjetno tovarn tam v bodoče ne želi, saj je območje praktično v samem središču
mesta.
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Slika 42: Območje Vipap Videm Krško

Avtor: Tit Dokler, 2016.

V občini sta še dve poslovni coni, in sicer PC Drnovo Zahod in Vzhod. Vzhodna je v celoti v
funkciji, medtem ko zahodna ni. V obeh primerih pa gre za sanirano gramozno jamo.
Slika 43: Opuščen objekt družbe Begrad d.d. v PC Drnovo Zahod

Avtor: Tit Dokler, 2016.

PC Drnovo Zahod je delno izkoriščena ter delno zapuščena poslovna cona. Približno četrtina
cone je v funkciji, zapuščeni del pa pripada propadli družbi BEGRAD d.d. Severni del cone je
še neizkoriščen. Največji problem pri zapolnitvi poslovne cone vidijo predvsem v finančni
krizi, sicer pa je cona na dobri lokaciji tik ob avtocesti in glavni vpadnici v Krško.
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Zadnji tip pa je DO za bivanje. Gre za objekt gradu Šrajbarski Turn (na sliki 14 pod
zaporedno številko 14), v katerem sta do leta 2011 bivali dve družini, ki pa sta se morali
odseliti, ker objekt ni bil več varen za bivanje. Območje gradu in sam grad sta v zelo slabem
stanju in bi ga bilo treba po mojem mnenju ograditi ter onemogočiti dostop do njega. Na
občini imajo načrt obnove po zgledu gradu Rajhenburg, vendar je tu problem lastništvo.
Občina namreč še vedno čaka na prenos lastništva (lastnik RS) nanjo. Občina je imela tudi
rezervirana finančna sredstva za obnovo, vendar jih zaradi dolgotrajnih procesov nima več
(nov proračun, kjer so sredstva namenili za druge projekte). Je pa grad na izjemno lepi
lokaciji, obkrožen z gozdom in sadovnjaki, v neposredni bližini pa je vinska klet KZ Krško, v
navezavi katere bi morali umeščati nove dejavnosti (turistična, kulturna dejavnost).
Slika 44: Šrajbarski Turn

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Ostala območja, ki jih nisem uvrstil v popis, so peskokop pri Raki, ki je trenutno v funkciji,
vendar bo to DO, ko bo dejavnost opuščena. Bilo pa je že nekaj idej in pobud sanacije
peskokopa, ko se bo zaprl, v smislu ureditve tematskega parka v povezavi s Krakovskim
gozdom. Ostala tri območja pa so gramozne jame – ena je sanirana in je v njej PC Drnovo
Vzhod, v drugi pa je hipodrom Brege. Zadnja je na območju DPN HE Brežice in stoji na
poplavnem območju akumulacijskega bazena (v funkciji).
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5.5. OBČINA RADEČE
Slika 45: DO v občini Radeče in Sevnica, 2016

V občini Radeče smo uvrstili v popis 3 območja, in sicer po eno DO starega mestnega jedra,
DO industrijskih in obrtnih dejavnosti ter DO javnih storitev.
Pri DO starega mestnega jedra gre za območje Trga Radeče (na sliki 45 pod zaporedno
številko 2), ki sestoji iz štirih objektov. Vsi, razen enega, so popolnoma oziroma deloma
zapuščeni. Deloma zapuščena sta bivši hotel ter salon pohištva, medtem ko je objekt
Trgovskega podjetja Radeče popolnoma zapuščen, objekt razpada in ga zarašča rastlinje. V
pritličju bivšega hotela je cvetličarna, v zgornji etaži salona pohištva pa stanovanjski enoti.
Ostalo je zapuščeno. Na občini si želijo obnoviti hotel, ki bi privabil tudi ostale dejavnosti v
bližnje objekte (kavarna, trgovina …), vendar predstavljajo največjo težavo lastniki, ki niso
zainteresirani za obnovo (ni denarja) oziroma zahtevajo preveliko ceno. Hotel si lastita občina
in zasebnik, ki se iz neznanih razlogov noče sestati z občino.
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Slika 46: Trg Radeče (povsem levo hotel, zraven hotela objekt v funkciji, v sredini salon, povsem desno trgovsko podjetje)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Proizvodna hala družbe METALLES d.o.o. (na sliki 45 pod zaporedno številko 1) je kot DO
industrijskih in obrtnih dejavnosti v lastništvu DUTB d.d. in se prodaja. Želijo si, da se na
območje umesti nova proizvodna dejavnost, vendar je po mojem mnenju lokacija neprimerna;
hala namreč leži med enostanovanjskimi hišami.
Slika 47: Proizvodna hala METALLES d.o.o.

Avtor: Tit Dokler, 2016.
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Zadnje območje je Kazensko prevzgojni dom Dob (KPD Dob) (na sliki 45 pod zaporedno
številko 3), ki sem ga uvrstil med DO javnih storitev, čeprav so se na območju kaznjenci
ukvarjali s kmetijstvom. Načrtov oziroma pobud za sanacijo je bilo veliko – kmetijska
proizvodnja in trgovina, kmetijska šola, proizvodnja sekancev. Do realizacije pa ni prišlo
zaradi previsoke cene, ki jo je lastnica, družba Hčera krščanske ljubezni Sv. Vincencija
Pavelskega, zahtevala za območje. Ta družba je lastnica tudi današnjega prevzgojnega doma,
ki se nahaja približno pol kilometra stran in ga ima v najemu država (MPRS). Tudi v tem
primeru je skoraj prišlo do zaprtja zaradi prevelikih zahtev lastnice, vendar se to, tudi zaradi
interveniranja občine, ni zgodilo. Glede na to, kako družba skrbi za popisano območje, bi
namreč današnji prevzgojni dom kaj hitro postal novo DO.
Slika 48: Osrednji objekt KPD Dob (levo) in kmetijski objekti (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Na občini so kot potencialna DO omenili posamezne enostanovanjske hiše, ki so sicer
zapuščene, vendar so razpršene po celotnem naselju. Kot posamezni objekti so za popis
premajhni, če pa bi jih hotel zaokrožiti v območje, bi zajel celotno mesto.
5.6. OBČINA SEVNICA
V občini Sevnica smo popisali 5 območij. Največ (4 območja) jih spada v tip DO
pridobivanja mineralnih surovin, od teh sta dve območji podtipa DO rudnika, ostali dve pa
podtipa DO kamnoloma, peskokopa. DO rudnika je jalovišče v Krmelju (na sliki 45 pod
zaporedno številko 4), ki so ga delno že sanirali (zravnali in zatravili površje), na nesaniranem
delu pa bodo v kratkem zgradili ustrezno odvodnjavanje območja, saj sedaj tam zastaja voda.
Sicer pa načrtujejo na območju vzpostaviti zbirni center za gradbene odpadke, saj jih ljudje že
sedaj tja odlagajo na črno. Drugo območje DO rudnika pa je rudnik nekovin Blanca (na sliki
45 pod zaporedno številko 8), na širšem območju katerega je po namenski rabi že nekaj časa
mišljena poslovna cona, vendar zaenkrat še ni interesa za umestitev dejavnosti.
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Slika 49: Jalovišče Krmelj (levo) in rudnik nekovin Blanca (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Pod tip DO kamnoloma, peskokopa sem uvrstil kamnolom Log (na sliki 45 pod zaporedno
številko 6 in 7), kjer dva kamnoloma ločuje pot. Eden je že dalj časa zapuščen in zaraščen,
drugi pa je bil do nedavnega v funkciji. Zaradi prevelikega hrupa in tresljajev so se lokalni
prebivalci pritožili in zahtevali ureditev poti ter odkup objektov v neposredni bližini ceste, saj
pot do območja ni primerna za tovrstni promet. Zato za lastnika, CGP d.d., območje ni bilo
več zanimivo, saj bi bila investicija v ureditev poti prevelik finančni zalogaj za družbo.
Menim, da dejavnost kamnoloma na tem območju ni primerna, potrebna bi bila sanacija v
smislu utrjevanja in terasiranja pobočij ter pogozditve.
Slika 50: Kamnolom CGP d.d. (levo) in objekt dalj časa zapuščenega kamnoloma Log (desno)

Avtor: Tit Dokler, 2016.

Zadnje območje spada pod tip DO industrijskih in obrtnih dejavnosti – poslovna cona PC ob
HE Boštanj (na sliki 45 pod zaporedno številko 5), ki pa ni dokončno izkoriščena. Tu sta
prisotni dve dejavnosti (mehanična delavnica ter separacija podjetja CGP d.d.), ostalo pa je
neizkoriščeno. Občina je sicer vsa zemljišča že prodala, vendar kupci, predvsem zaradi
finančnih težav, še niso začeli z investicijami. Nekateri deli cone se prodajajo, vendar ni
interesa za nakup. Preostalih degradiranih območij v občini Sevnica nisem našel.
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Slika 51: PC ob HE Boštanj

Avtor: Tit Dokler, 2016.
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6. ZAKLJUČEK
Diplomskega dela sem se lotil z namenom, da bi ugotovili število in stanje degradiranih
območij (DO) v statistični regiji Posavje, v kateri so občine Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Posavje lahko okvirno razdelimo na štiri
večje enote, in sicer Posavsko hribovje, Krško, Senovsko, Bizeljsko in Srednjesotelsko
gričevje, Krška ravan (Krško-Brežiško polje) in Gorjanci. Značilna je koncentracija
prebivalstva in dejavnosti v središču nacionalnega pomena, tj. v »somestju« Brežice-KrškoSevnica, kjer so pritiski na okolje večji in je posledično tudi večja verjetnost nastanka
degradiranih območij.
S svojim diplomskim delom sem se priključil projektu CRP V6-1510 z naslovom »Celovita
metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in
vzpostavitev ažurnega registra«, katerega glavna cilja sta popisati degradirana območja in
vzpostaviti ažurni register DO na t. i. problemskih območjih (območje izvajanja Pomurskega
zakona; območja z visoko brezposelnostjo – Pokolpje, Zasavje, Maribor z okolico; območje
izvajanja TNP). Kot problemsko območje je v regiji Posavje opredeljena le občina Radeče.
Projekt je opredelil 12 tipov DO, pri nekaterih pa še podtipe. Glavni kriteriji popisa so trije, in
sicer opuščenost, vzdrževanost in velikost območja. Poleg glavnih sta bila določena še dva
dopolnilna kriterija (sum oziroma ocena socialne in okoljske degradacije) ter poseben kriterij
za tip DO prehodne rabe. Pri popisu smo tudi ugotavljali, kakšne razvojne načrte imajo občine
že pripravljene in kakšne težave se pri teh pojavljajo.
V primerjavi s popisom leta 2011 smo na ravni regije popisali 26 območij več, in sicer 40 DO.
Največ, kar 19 DO, v občini Brežice. Sledijo občine Krško (10 DO), Sevnica (5 DO), Radeče
(3 DO), Bistrica ob Sotli (2 DO) ter Kostanjevica na Krki (1 DO). Če primerjamo skupno
površino popisanih DO leta 2011, ki je znašala 69,923 ha (Špes, 2012), s popisom leta 2016,
je razlika precejšna, saj skupna površina DO znaša kar 350,76 ha. Razlog tiči predvsem v
natančnejši tipologiji DO, saj smo definirali 12 različnih tipov, pri čemer smo jih v Posavju
popisali kar 10, ter v spremenjeni minimalni velikosti območja (z 1 ha na 0,5 ha oziroma 0,2
ha). Nekatera območja pa so postala degradirana po letu 2011.
Glede na tip degradiranih območij, je v Posavju največ DO industrijskih in obrtnih dejavnosti
ter DO pridobivanja mineralnih surovin – za vsak tip po 11 degradiranih območij. Pri prvem
tipu gre večinoma za opuščene tovarne in proizvodne hale (6 območij) ter za neizkoriščene
industrijske, obrtne in poslovne cone (5 območij). Slednje so po površini mnogo večje. Pri
drugem pa gre za območja kamnolomov (4 območja) in peskokopov (2 območji) ter območja
rudnika (5 območij). Zaradi prisotnosti vojske v preteklosti in danes je na proučevanem
območju tudi veliko število DO obrambe, zaščite in reševanja (5 območij). Sledijo DO za
bivanje in DO kmetijskih dejavnosti (po 3 območja), DO javnih storitev in DO infrastrukture
(po 2 območji) ter DO storitvenih dejavnosti, DO starega mestnega ali vaškega jedra in DO
prehodne rabe (po eno območje).
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Popisana območja so zelo slabo izkoriščena, saj jih je povsem opuščenih 26 s skupno
površino 152,42 ha (od tega največ DO pridobivanja mineralnih surovin, DO industrijskih in
obrtnih dejavnosti ter DO obrambe, zaščite in reševanja). 11 območij je pretežno opuščenih
(126,51 ha), 3 pa so deloma opuščena (71,86 ha). To pomeni, da je veliko potencialnega
prostora za razvoj novih dejavnosti oziroma za sanacijo tistih območij, kjer umeščanje novih
dejavnosti ni smotrno.
Največkrat se kot razvojna ovira navajajo finančni viri oziroma pomanjkanje le-teh (20
območij) ter težave z neurejenim lastništvom (9 območij). Kot drugo so na občinah omenjali
predvsem nezainteresiranost lastnikov za sanacijo oziroma reaktivacijo, nekatera območja pa
so v procesu prodaje. V primeru poslovnih con je razvojna ovira tudi njihovo pomanjkljivo
upravljanje in trženje. Omenjeni so bili tudi dolgotrajni procesi državnega aparata ter
spreminjajoča zakonodaja.
Če se na kratko ozremo k stanju DO po občinah, vidimo, da ima občina Brežice največ DO, in
sicer 19. Popisano je bilo devet različnih tipov, pri čemer prevladuje tip DO industrijskih in
obrtnih dejavnosti (7 območij) in DO kmetijske dejavnosti (3 območja). V ostale tipe se je
uvrstilo po eno ali dve območji. Za večino DO občina nima posebnih razvojnih načrtov (imajo
sprejet OPN), saj menijo, da so za to odgovorni njihovi lastniki. Nekaj načrtov za reaktivacijo
območij je (peskokop Bizeljsko, Vila Livada), sprejeti so bili na pobudo lastnikov, vendar so
pri izvedbi načrtov največji problem finance. Težavo vidim tudi v neizkoriščenosti poslovnih
con (IPC Brezina, PC Slovenska vas), vendar v občini razmišljajo o gradnji nove (Phoenix).
Veliko je tudi takih območij, kjer so opustili dejavnost po zadnjem popisu leta 2011. Z vidika
negativnega vpliva, predvsem izgleda mesta, je problematično območje bivše tovarne
pohištva, ki se prodaja kot tovarna, čeprav po namembnosti tam tovarna ni več mogoča, zato
prodaja tudi stoji. V občini predstavljajo težave tudi kmetijske farme (od štirih je le ena v
funkciji), za katere prav tako ni nobenih načrtov sanacije.
Drugo mesto po številu DO zaseda občina Krško, kjer smo popisali 10 območij. Našli smo
štiri različne tipe DO, kjer presenetljivo prevladujeta tip DO obrambe, zaščite in reševanja (4
območja) ter tip DO pridobivanja mineralnih surovin (3 območja). Pri prvem gre za vojaška
območja, ki so bila namenjena dostavi kerozina vojaški letalski bazi v Cerkljah, pri drugem pa
za območja bivšega rudnika Senovo. Na občini aktivno sodelujejo pri reaktivaciji in sanaciji
območij (odkupujejo zemljišča, spodbuda zasebnega sektorja …). Za večino območij imajo že
načrte in okvirne ideje sanacije in reaktivacije. V nekaterih primerih se je delna sanacija že
izvedla oziroma je v procesu izvedbe, vendar bodo zaradi velikega finančnega vložka
potrebovali tudi pomoč države. Kot najbolj problematično območje z vidika potencialnega
negativnega vpliva na okolje ocenjujem območje papirnice in bivše celuloze Vipap Videm
Krško, predvsem zaradi tipa industrije ter lokacije v samem središču mesta. Sicer pa se na
občini zavedajo problematike DO in aktivno delajo na načrtih in idejah sanacije, zaradi
lastniške strukture in financ pa kaj več tudi ne morejo storiti.
5 DO smo popisali v občini Sevnica. V večini gre za tip DO pridobivanja mineralnih surovin
(4 območja) in za eno območje tipa DO industrijskih in obrtnih dejavnosti. Za eno območje
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imajo pripravljen načrt in so ga delno že sanirali, pri ostalih pa vidijo največji problem v
nezainteresiranosti za obuditev oziroma sanacijo ter finančnih težavah lastnikov območij.
Sledi občina Radeče s tremi DO različnih tipov. Glavni problematični območji sta območje
trga Radeče, ki kazi mestno podobo, ter KPD Dob. Pri obeh je problem v lastništvu in
nezainteresiranosti za sanacijo oziroma reaktivacijo. Zadnje območje tipa DO industrijskih in
obrtnih dejavnosti pa prodaja DUTB d.d.
V občini Bistrica ob Sotli smo popisali po eno območje tipa DO infrastrukture ter DO
pridobivanja mineralnih surovin. Glavni problem na občini vidijo predvsem v državi –
dolgotrajnost procesov v primeru zapiranja in pridobivanja soglasja za sanacijo ter
nezainteresiranost za obuditev t. i. kumrovške proge. Tako sama občina nima velikega vpliva
na razvoj DO.
Samo eno območje tipa DO pridobivanja mineralnih surovin pa smo našli v občini
Kostanjevica na Krki. Gre za območje kamnoloma, kjer je že sprejet OPPN sanacije, vendar
je problem v pomanjkanju finančnih virov – družba, odgovorna za sanacijo, se je ukinila.
V uvodu sta bili postavljeni dve hipotezi, in sicer:
I.

Zaradi naravnih danosti in zgodovinskega razvoja regije predvidevamo
največjo gostoto degradiranih območij na Krški ravni in v dolini reke Save od
Radeč do Krškega.

Hipotezo lahko potrdim, saj se največ degradiranih območij (28) nahaja na Krški ravni (23)
ter v dolini reke Save od Radeč do Krškega (5). Ostalih 12 območij se nahaja v gričevnatem
in hribovitem svetu, pri čemer gre večinoma za območje rudnika, kamnolome in peskokope.
II.

Glede na ugotovljeno zmanjšanje obsega kmetijskih zemljišč v uporabi za
približno 1100 ha v obdobju 2000–2010, predvidevamo, da bi s ponovno
uporabo degradiranih površin lahko ohranili vsaj polovico le-teh.

Na proučevanem območju sem popisal 40 degradiranih območij s skupno površino 350,76 ha,
zaradi česar je treba hipotezo zavrniti. Če bi vključil še preostala območja, ki niso
izpolnjevala vseh kriterijev popisa, ocenjujem, da bi bila skupna površina degradiranih
območij večja za približno 5 do 10 ha, kar je še vedno bistveno manj od predpostavljenih
površin v hipotezi.
Degradirana območja zagotovo predstavljajo eno od razvojnih priložnosti v Posavju, saj bi s
prednostnim umeščanjem novih dejavnosti in s sanacijo območij prispevali tako k razvoju
gospodarstva regije kot k ohranjanju kmetijskih in zelenih površin oziroma preprečevanju t. i.
»greenfield« investicij, ki se še vedno izvajajo. Manjkajo le spodbude (zakonodajne, finančne
…) na občinski, predvsem pa na državni ravni, da se bodo takšne investicije tudi finančno
izplačale.

65

7. SUMMARY
I tackled this thesis with the intent to determine the number and condition of brownfields in
the Posavje statistical region, which consists of the municipalities of Bistrica ob Sotli,
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče and Sevnica. Posavje can be roughly divided
into four bigger units: Posavsko hribovje, Krško, Senovsko, Bizeljsko in Srednjesotelsko
gričevje, Krška ravan (Krško – Brežiško polje) and Gorjanci. It is characterised by a high
concentration of population and activities in the »congregation« Brežice – Krško – Sevnica,
where there are increased environmental pressures that, consequently, cause the risk of
creating new brownfields to augment.
With this thesis I have taken part of the project CRP V6-1510 with the title: “A
comprehensive methodology for inventory and analysis of brownfield areas, implementation
of a pilot census and the establishment of the up to date register”, whose main goal is the
survey of brownfields and the establishment of an up-to-date registry regarding the land on
the so-called problem areas. Only the Municipality of Radeče is considered as a problem area
in the Posavje region. The project defines twelve types of brownfields, some of which have
subtypes. There are three main criteria of surveying: abandonment, maintenance and the size
of the area. Alongside them we also had two supplementary criteria (sum or evaluation of
social and environmental degradation) and a special criteria for brownfield land of transitional
use. During the survey we also examined the municipalities’ prepared development plans and
what problems arise with them.
In comparison with the 2011 survey we have inventoried twenty-six more areas, with the total
of forty brownfields, the most of which were in the Municipality of Brežice with 19 areas,
followed by the Municipality of Krško (10), Sevnica (5), Radeče (3), Bistrica ob Sotli (2) and
Kostanjevica na Krki (1). If we compare the total area of surveyed brownfields in 2011,
which amounted to 69,923 ha (Špes, 2012) with the 2016 survey, the difference is
considerable, the total brownfield area surveyed being 350,76 ha. The reason lies in the more
accurate typology of brownfield land, having twelve defined types of it, ten of which were
documented in Posavje, and changing the size criteria (from 1 ha to 0.5 or 0.2 ha). Some areas
became degraded after 2011.
Based on the type of brownfield, the prevalent types in Posavje are brownfields due to
industrial and crafts activities and brownfields due to production of mineral/raw materials –
each has 11 areas. Areas that fall within the first type are mostly abandoned factories and
production halls (6) and unused industrial, crafts and trade zones (5). The latter is much larger
regarding the area they occupy. Areas that fall within the second type however constitute of
stone (4) and sand quarries (2) and areas of mines (5). Because of military presence in the past
and today there are several areas that fall within the category of brownfields due to defense,
protection and rescue (5). They are followed by the following types: brownfields due to
residence (3), brownfields due to agricultural activities (3), brownfields due to public service
(2), brownfields due to infrastructure (2), brownfields due to service activity, brownfields due
to old town or village centre and brownfields due to transitional use, each constituting of one
area.
The surveyed areas are very poorly used, considering 26 areas with a total area of 152,42 ha
are completely unused, most of them falling under the first three aforementioned types of
brownfields, 11 areas are mostly unused (126,51 ha) and 3 areas are partly unused (71,86 ha).
That means the Posavje region has a significant amount of land that could potentially become
grounds for developing new activities and the restoration of areas, where new activities
wouldn’t be efficient.
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In the preface, I put forward two hypotheses:
1. Because of natural conditions and the historical development of the region we theorize
that the density of brownfield areas will be highest in the Krška ravan and in the valley
of the river Sava between the cities of Radeče and Krško.
I can confirm the hypothesis as true; the most brownfields (a total of 28) can be found in the
basin area of Posavje (23) – Krška ravan and in the valley of the river Sava (5) between the
cities of Radeče and Krško. The other 12 areas are located in hilly and mountainous terrain,
mostly constituting of mines and quarries.
2. Considering the decrease in size of farming land for approximately 1100 ha from
2000-2010, we theorize that with the re-use of brownfields we could preserve at least
half of them.
I inventoried 40 brownfields which totalled in 350,76 ha, which led me to refute this
hypothesis. If I included the areas that did not meet all of the survey criteria, the total area of
brownfields would be bigger by approximately 5-10 ha.
Brownfields certainly present one of the opportunities for development in Posavje,
considering that with the implementation of new activities and rehabilitation of affected areas
we would not only contribute to regional development but also the preservation of agricultural
and green areas and prevention of so-called “greenfield” investments that are still being
conducted. The region lacks incentive (legislative, financial, etc.) on a municipal, but
primarily on a national level, for such investments to be financially profitable as well.
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10. PRILOGE
Priloga 1: Popisni list

Degradirano območje – popisni list
CRP V6-1510 Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in
vzpostavitev ažurnega registra
Terenski zajem podatkov: april–junij 2016 (UL FF)

I. IDENTIFIKACIJA OBMOČJA:
Delovni ID degradiranega območja

ID ki ga generira aplikacija (vnesi
naknadno)

Mestno naselje

Ime občine

Ime naselja

Ime degradiranega območja

Ime regije

Problemsko območje

1 Ni problemsko območje
2 Območje izvajanja Pomurskega zakona
Začasno problemsko območje z visoko brezposelnostjo
3 (Pokolpje)
Začasno problemsko območje z visoko brezposelnostjo
4 (Zasavje)
Začasno problemsko območje z visoko brezposelnostjo
5 (Maribor s širšo okolico)
6 Območje izvajanja TNP

II. Popisovalec
Popisovalec:
Informator na občini:
Datum obiska občine:

Kontakt:
Obisk terena 1:

III. Značilnosti degradiranega območja
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Obisk terena 2:

Ocenjena površina DO:
Tip DO:

Podtip DO – opredeljen pri štirih tipih:
DO pridobivanja mineralnih surovin

1 DO kmetijske dejavnosti
2 DO javnih storitev

7 71

DO rudnika

3 DO storitvenih dejavnosti

7 72

DO kamnoloma, peskokopa

7 73

DO gramozne jame

7 74

Ostala DO pridobivanja mineralnih surovin

4 DO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti
5 DO industrijskih in obrtnih dejavnosti

DO infrastrukture

6 DO obrambe, zaščite in reševanja

8 81

DO prometne infrastrukture

8 82

DO okoljske infrastrukture

8 83

DO ostale gospodarske javne infrastrukture

7 DO pridobivanja mineralnih surovin
8 DO infrastrukture
9 DO prehodne rabe
DO prehodne rabe

10 DO za bivanje
11 DO starega mestnega ali vaškega jedra
12 DO zelenih in drugih javnih površin

9 91

DO opuščenega gradbišča

9 92

DO značilne prehodne rabe

DO za bivanje

Leto izgradnje:
5 DO industrijskih in obrtnih dejavnosti
____________________

10 101

DO večstanovanjskih objektov

10 102

DO eno in dvo-stanovanjskih objektov

DO starega mestnega ali vaškega jedra

10 DO za
bivanje______________________________________

Predhodna dejavnost (če aktualno):

11 111

DO večstanovanjskih objektov

11 112

DO eno in dvo-stanovanjskih objektov

Predhodna dejavnost opis, zanimivosti:

1 kmetijska dejavnost
2 javne storitve
3 storitvene dejavnosti
4 turistična, športnorekreacijska dejavnost
5 industrijska, obrtna dejavnost
6 obramba, zaščita in reševanje
7 pridobivanje mineralnih surovin
8 infrastrukturna dejavnost
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9 bivanje
Prisotnost objektov
1 da
2 ne
3 enostavni, hitro odstranljivi objekti
Leto opustitve
dejavnosti:_______________________________

Opuščenost DO:
1 povsem opuščeno
2 pretežno opuščeno (50 do 99 %)

DO prehodna raba – prisotna začasna raba od
leta:___________

3 delno opuščeno (10 do 50 %)

Opuščenost - opis:

4 ni opuščeno (0 do 10 %)
Vzdrževanost/Stanje DO:

Vzdrževanost oz. stanje DO - opis:

1 ni vzdrževano
2 slabo vzdrževano
3 dobro vzdrževano

Lastništvo DO:

Lastništvo DO – vpis lastnika:

1 zasebno
2 državno
3 občinsko
4 Javno/zasebno
Socialna degradacija-sum:

Socialna degradacija-sum - opis:

prisoten vandalizem, poškodovanost, uničenost zgradb,
1 okolja, nesnaga
2 zmanjšana varnost, prisotnost kriminala, slab sloves
3 prisotnost specifičnih etničnih skupine (getoizacija)
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Okoljska degradacija-sum:

Okoljska degradacija-sum - opis:

1 vode
2 zrak
3 tla
4 vegetacija
5 površje
6 drugo
Fizično stanje območja (DO za bivanje, DO
mestnih ali vaških jeder):

Stopnja izvedenosti investicije in zasedenost (DO za bivanje,
DO industrijskih dejavnosti, zgrajene po letu 2005):

1 problemi s prometno urejenostjo

1 zgrajeno, prazno, nenaseljeno

3 neustrezna, slabša komunalna opremljenost

2 zgrajeno, delno zasedeno/naseljeno

3 odsotnost ali nevzdrževanost funkcionalnih zemljišč
3 delno zgrajeno, prazno, nenaseljeno
4 delno zgrajeno, delno zasedeno/naseljeno
Razvojni načrti občine za DO:

Razvojni načrti DO - opis:

1 imamo že sprejet načrt za območje
2 imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana
3 nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude
nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti
4 sprememb, razvoja
Razvojne ovire DO:

Razvojne ovire DO - opis:

1 lastništvo
2 finančni viri
3 sprejemanje ustreznega prostorskega akta
4 varstveni režimi
5 drugo
Časovna dimenzija reaktivacije, sanacije
1 v času do 2 leti
2 v času 2 do 5 let
3 v času 5 do 10 let
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4 se ne ve, neopredeljeno

Dodatne info občine – opis:
•
•
•
•

- kratka ocena razmer na območju DO,
- navedba ostalih vrst DO, ki jih občina zazna kot problem,
- skupni, splošni problemi pri upravljanju,
- katere konceptualne rešitve bi morala država ponuditi.

Zabeležke, opažanja in komentarji popisovalca:
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Priloga 2: Popisana DO v Posavju 2016
ID

Občina

1
2
3
4
5
6
7

Radeče
Radeče
Radeče
Sevnica
Sevnica
Sevnica
Sevnica

8
9
10

Sevnica
Krško
Krško

11

Krško

12
13
14
15

Krško
Krško
Krško
Krško

16

Krško

17
18
19

Krško
Krško
Kostanjevica
na Krki
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Bistrica ob
Sotli
Bistrica ob
Sotli

Ime DO
METALLES d.o.o.
Trg Radeče
KPD Dob
Jalovišče Krmelj
IC ob HE Boštanj
Kamnolom Log 1
Kamnolom Log 2
(CGP)
Rudnik nekovin Blanca
Udorno območje Zakov
Jalovišče rudnik
Senovo
Rudnik Senovo
separacija
IC Vipap Videm Krško
Pretakališče Kerozina
Šrajbarski turn
Cisterne kerozina –
Leskovec
Cisterne kerozina –
KOSTAK
IC Drnovo Zahod
Raketna baza – Gorica
Kamnolom Ključe

Tip
DO
5
11
2
7
5
7
7

Velikost
(ha)
0,39
0,36
3,14
1,01
3,88
4,43
10,46

Opuščenost

Vzdrževanost

Lastništvo

1
2
2
2
2
1
1

2
2
1
2
2
1
1

2
4
1
4
1
3
1

7
7
7

1,58
21,82
5,25

1
2
3

1
2
2

3
4
4

7

1,28

1

1

1

5
6
10
6

36,09
2,60
0,92
1,91

3
1
1
1

1
1
1
1

1
2
2
2

6

3,35

1

1

4

5
6
7

48,27
24,24
1,09

2
1
1

2
1
1

4
2
1

»Mobi krog«
Kmet. farma Ceklje
BS Krška vas
Jutranjka Brežice
Dom upokojencev
Brežice
Vila Livada
Tovarna pohištva
Kmet. farma Trnje
Blagovnica Brežice
Žito Brežice
Vino Brežice
IPC Brezina
IC Slovenska vas
»Koreja«
Beti Dobova
Posestvo Vita
Peskokop Globoko
Peskokop Bizeljsko
Hotel AGRA
Kamnolom

6
1
8
5
2

37,80
2,62
1,68
0,29
0,41

1
1
2
1
1

1
1
2
1
3

2
1
1
1
4

10
5
1
3
5
5
5
5
10
5
1
7
7
9
7

0,36
3,21
2,70
1,22
0,56
3,03
36,95
30,52
2,54
0,43
7,64
24,78
13,73
0,36
3,80

1
1
1
2
1
1
2
3
2
1
2
1
1
1
1

1
1
1
2
1
3
3
1
2
2
2
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
4
4
1
4

Žel. proga

8

6,09

1

1

2

78

