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Izvleček
Vpliv Gospodarskega središča Feniks na razvoj Spodnjeposavske statistične regije
Tehnologija, inovativnost, fleksibilnost, izobražena delovna sila in konkurenčnost so nekatere
izmed glavnih lastnosti danes vse številčnejših majhnih in srednje velikih podjetij. Prav dvig
konkurenčnosti, kot ene izmed prioritet v državnih dokumentih, je eden glavnih razlogov, da
Slovenija z gradnjo poslovno-obrtnih con in tehnoloških parkov vse bolj spodbuja razvoj
podjetništva. Zaradi dobrih lokacijskih dejavnikov in strateško pomembne geografske lege se
je z načrtovano izgradnjo logistično-tehnološko-poslovne cone Feniks v razvoj
konkurenčnega podjetništva in logistike usmerila tudi Spodnjeposavska statistična regija. Ker
še potekajo usklajevanja in projekt še ni realiziran, so v nalogi preučeni izbrani možni vplivi
izgradnje gospodarskega središča Feniks na okolje in socialno-ekonomsko strukturo
statistične regije. Z analizo dosedanjega družbeno in fizičnogeografskega stanja in
ovrednotenjem preučevanih vplivov ugotavljam, da bo imela izgradnja gospodarskega
središča precejšen vpliv na okolje, medtem ko vpliv na izboljšanje socialno-ekonomske
strukture ne bo bistven. Ker postaja statistična regija z izgradnjo verige hidroelektrarn na
spodnji Savi vse bolj »energetska« regija, podjetništvo in logistika kljub idealni strateški legi
statistične regije, zaenkrat nista enakovreden nasprotnik. Dopuščam pa možnost, da če/ko bo
projekt realiziran, lahko le-ta s sodelovanjem z energetiko in turizmom predstavlja paradnega
konja Spodnjega Posavja.
Ključne besede: regionalno planiranje, Spodnjeposavka statistična regija, varstvo okolja,
vplivi na okolje, regionalna geografija
Abstract
Influence of the Business Centre Feniks on the Spodnjeposavska Statistical Region
Development
Technology, innovations, flexibility, educated manpower and competitiveness are some of the
main features of small and medium-sized enterprises, which nowadays grow in number
quickly. The increasing competitiveness, as one of the main priorities in the national
legislation, is one of the main reasons why Slovenia increasingly promotes the development
of enterprise through construction of commercial-business zones and technology parks. Due
to its excellent location and strategically relevant geographical position the Spodnjeposavska
region headed for the development of competitive enterprise and logistics. For this purpose
they planned the construction of a new Business Centre Phoenix. As due to the ongoing
coordination the project has not been realized yet, the paper studies only the selected possible
effects of the Business centre Phoenix on the environment and socio-economic structure of
the statistical region. Through the analysis of the present social and physiographic situation in
the statistical region and evaluations of the studied impacts I ascertain that the construction of
the Business Centre Phoenix will have an impact on the environment, while the impact on the
improvement of the socio-economic structure will be insignificant. Since building a chain of
hydropower plants on the lower Sava River makes the statistical region more “energetic”
region, enterprise and logistics, despite the ideal strategic position, do not make an equal
opponent. However, I allow the possibility that if/when the project is realized; the
collaboration of the logistics, energy and tourism could represent a flagship of the Lower
Posavje region.
Key words: regional planning, Spodnjeposavska statistical region, environmental impacts,
environmental protection, regional geography
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1. Uvod
Kljub recesiji, inflaciji, gospodarski negotovosti in visoki verjetnosti neuspeha, v svetu vsako
leto nastane milijon novih podjetij. Vedno več je majhnih in srednje velikih podjetij, ki
spodbujajo inovativnost, tehnološko razvito proizvodnjo in proizvodnjo z visoko dodano
vrednostjo ter težijo k nenehnemu razvoju, kar jim v času gospodarskih nestabilnosti omogoča
manjše izgube. Da podjetje uspe je potrebno, da so izpolnjeni in zadovoljeni ključni
lokacijski dejavniki, kot so na primer: začetni kapital, določen čas za preboj izdelka/storitve
na trg, izobražena delovna sila, poceni in za investitorje privlačna lokacija, bližina trga, dobra
prometna dostopnost, opremljenost s potrebno infrastrukturo itd. Zato je izredno pomembna
prostorska bližina in povezava med logističnim in poslovnim središčem ter izobraževalnoraziskovalnimi in tehnološkimi središči v tako imenovane industrijske grozde, katerih glavna
značilnost je, da inovacije nastanejo v interakciji med podjetji, univerzami in razvojnimi
institucijami. Zaradi večjega števila delovnih mest za prebivalstvo s terciarno izobrazbo so
takšna podjetja tudi tista, ki rešujejo pred brezposelnostjo in nudijo delovna mesta mladim
raziskovalcem in iskalcem prvih zaposlitev. Na splošno se vse bolj kaže, da je lahko napredno
in konkurenčno podjetništvo ključna sestavina lokalnega in regionalnega razvoja. Ključ do
uspeha majhnih podjetij je tudi njihova fleksibilnost. Za razvoj nekega območja je namreč
zaželeno, da se v prostor umesti dejavnost, katere razvoj oz. napredek je za tisto območje
(državo, regijo, občino) potreben.
Zaradi dobrih lokacijskih dejavnikov in strateško pomembne geografske lege se je z
načrtovano izgradnjo gospodarskega središča Feniks v razvoj logistično-tehnološko-poslovnih
con usmerila tudi Spodnjeposavska statistična regija. V Strategiji prostorskega razvoja
Slovenije za obdobje 2007-2013 je gospodarsko središče Feniks v Posavju predstavljeno kot
gospodarsko središče nacionalnega pomena. Kljub temu pa ne smemo zanemariti vplivov
(bodisi pozitivnih ali negativnih) projekta na samo regijo kot tudi na lokalne skupnosti. V
Spodnjeposavski statistični regiji se namreč odvija intenzivni razvojno-investicijski cikel na
področju energetike, turizma, logistične dejavnosti in prometa. Razvoj področja logistične
dejavnosti se izvaja s projektom Phoenix, ki poleg izgradnje gospodarskega središča Feniks
obsega še izgradnjo poslovnih con Drnovo, Vrbina in Vipap. Realizacija vseh teh projektov v
regiji pomeni nedvomno velik razvojni potencial in priložnost za ustvarjanje novih delovnih
mest. S tem se odpira tudi možnost, da statistična regija izboljša do sedaj slabo mesto na
lestvici razvitosti statističnih regij, saj se po vseh statističnih razvojnih kazalcih uvršča na
zadnja mesta in pod državno povprečje.

1.1. Namen in cilji
Glavni namen moje zaključne seminarske naloge je ugotoviti možne vplive izgradnje
gospodarskega središča Feniks na razvoj Spodnjeposavske statistične regije. Razvoj definiram
kot napredek oz. izboljšanje gospodarske strukture obravnavane statistične regije ob
predpostavki, da gre za trajnostni razvoj. Naloga se osredotoča le na nekatere razvojne
segmente, in sicer na razvoj ekonomsko-socialne strukture, kjer je izpostavljen predvsem
vpliv gospodarskega središča na demografsko strukturo, poselitveno strukturo, zaposlovanje
in delovna mesta ter na nekatere ekonomske kazalnike (brezposelnost, izobrazbeno strukturo
zaposlenih, delovne migracije itd.). Poleg vplivov na gospodarstvo so analizirani še vplivi
realizacije projekta na okolje, in sicer vplivi na prsti, vode, zrak, kmetijstvo, gozd, naravno in
biotsko pestrost, kulturno dediščino, obremenitve s hrupom in kakovost bivanja prebivalcev,
ki je posredno obravnavana znotraj zgoraj naštetih segmentov okolja. Obravnavani so tako
1
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vplivi med samo gradnjo kot tudi med poznejšim obratovanjem. Ker še niso znani investitorji
in s tem tudi dejavnosti, se nekaterih vplivov ni dalo natančno predvideti. Kljub vse večjemu
pomenu malih in srednje velikih podjetij, je vprašanje, ki se odpira skozi celotno nalogo tudi
to, ali je mogoče, da povezava podjetništva in logistične dejavnosti sploh doprinese k
napredku Spodnjeposavske statistične regije. V nalogi so zaradi sicer prevelikega obsega
preučeni le regionalni vplivi.
Za dosegov ciljev sem si postavila dve delovni hipotezi:
1. Vplivi na okolje med in po posegu v prostor bodo, a minimalni.
2. Gospodarsko središče Feniks ne bo prispevalo k večjemu razvoju Spodnjeposavske

statistične regije.

1.2. Metode
Slika 1: Shematični prikaz sestave naloge

Vrednotenje
vplivov
gospodarskega
središča Feniks
na razvoj

Analiza gospodarskega
središča Feniks
• Značilnosti ožjega
obravnavanega prostora
• Razvojni dokumenti, ki se
nanašajo na razvoj Feniksa

socio-ekonomski vpliv
pozitivni in negativni vplivi

prostorsko -okoljski vplivi
vpliv na zrak
vpliv na vode
obremenitev s hrupom
vpliv na prsti
vpliv na kmetijska zemljišča
vpliv na gozd
vpliv na naravno in biotsko pestrost

SINTEZA
sklepne
ugotovitve

Analiza stanja v
Spodnjeposavski
statistični regiji
•Fizičnogeografska analiza
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•geologija
•površje
•vode
•podnebje
• pedo in biogeografske
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•Družbenogeografska analiza
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•demografska slika
•prostorska razporeditev
prebivalstva
•izobraževanje, zaposlovanje in
brezposelnost
•gospodarstvo

vpliv na kulturno dediščino

Naloga metodološko sledi shemi s Slike 1. Najprej sem analizirala geografske značilnosti
Spodnjeposavske statistične regije, kjer sem večji poudarek namenila družbenogeografskim
značilnostim statistične regije, ki so za nalogo bolj pomembni. Pri fizičnogeografskih
značilnostih sem bolj natančno preučila tiste segmente geografske sfere, ki so pomembni pri
nadaljnji analizi in vrednotenju okoljskih vplivov (podzemne vode, površje, prsti,
biogeografske značilnosti). Poleg opisov za celotno regijo sem predstavila tudi stanje na
širšem območju, ki je bil z državno prostorskim načrtom določen za izgradnjo gospodarskega
središča Feniks. Nato sledi analiza gospodarskega središča Feniks, kjer sem predstavila ožje
območje lociranja gospodarske cone, predstavila sam projekt Feniks oz. dejavnosti in
področja, ki so predvidena za gospodarsko središče. Na koncu sem ovrednotila socialno2
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ekonomske in okoljske vplive izgradnje Feniksa na samo statistično regijo, ter v sklepu
podala ključne sintezne ugotovitve.
Za pridobitev podatkov sem opravila kabinetno in terensko delo. Kabinetno delo je obsegalo
pregled obstoječe literature. Za pridobitev ustreznih teoretskih podatkov in avtorjev sem si
večinoma pomagala z diplomskimi in magistrskimi deli izdelanimi na to temo z Ekonomske,
pa tudi s Filozofske fakultete. Precej podatkov za analizo sem pridobila iz osnutka Državnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju DPN) za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v
Posavju iz leta 2008 in nato dopolnjenega osnutka po javni razgrnitvi leta 2010, ki vsebuje
tudi okoljsko poročilo. Pri iskanju formalnih in zakonskih predpisov sem si pomagala s
spletno stranjo Uradni list Republike Slovenije. V pomoč so mi bile še Strategija prostorskega
razvoja Slovenije (2007-2013), Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 20072023, Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 in Regionalni
razvojni program za Posavje 2007-2013. Statistične demografske in socialno-ekonomske
podatke sem pridobila na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije, nekaj pa tudi
na UMAR-ju. Karte, preglednice in grafikone sem izdelala s programoma ArcGIS in Excel.
Terensko delo je obsegalo obisk Občine Krško, Brežice in Razvojne agencije Posavje v
Krškem. Tu sem pridobila predvsem ažurne podatke o projektu, podatkov pa mi drugje kot na
občini Brežice niso dali. Za podatke, predvsem GIS formate, sem prosila tudi na Ministrstvu
za gospodarstvo, JAPTI-ju in LUZ-u, ki so bili glavni naročniki in izdelovalci DPN in
strokovnih analiz, a mi želenih podatkov niso posredovali. Ker nisem mogla dostopati do vseh
izvedenih strokovnih podlag, naloga za nekatera raziskovalna področja (socialno-ekonomski
vplivi) vsebuje manj kvantitativnih podatkov.
2. Geografske značilnosti Spodnjeposavske statistične regije
2.1. Geografska lega
Spodnjeposavska statistična regija leži v jugovzhodnem delu Slovenije. Na severu sega do
Lisce, Bohorja in Orlice, na zahodu do Jatne in Mirenske doline, na jugozahodu do
Raduljskega hribovja, na jugu do ovršja Gorjancev in na vzhodu so Sotle (Sever, 2006).
Zavzema 4,4 % območja Slovenije in je po površini (885 km2) druga najmanjša statistična
regija v Sloveniji. Sestavljajo jo občine Sevnica, Krško, Brežice in leta 2005 novo nastala
občina Kostanjevica na Krki (Regionalni razvojni…, 2007).
Na vzhodu meji na dve hrvaški mejni regiji – županiji Krapinsko-zagorsko in Zagrebško, na
severu meji na Savinjsko, na zahodu na Osrednjeslovensko ter na Jugovzhodno statistično
regijo.
Slika 2: Geografska lega Spodnjeposavske statistične regije

Vir: Regionalni razvojni…, 2007.
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2.2. Fizičnogeografske značilnosti statistične regije
Območje statistične regije se razteza od predalpskih pokrajin na zahodu in severozahodu, do
obpanonskih na vzhodnem delu ter dinarsko-kraških pokrajin na jugu. Podrobneje bom
analizirala le tiste fizičnogeografske dejavnike, ki so za razumevanje moje naloge
pomembnejši (poplavna območja, podzemna voda, pedo in biogeografske značilnosti) oz.
območje, na katerem se bo zgradilo gospodarsko središče, za ostale vidike pa bom navedla
zgolj osnovne značilnosti.
2.2.1. Geološka zgradba
Za statistično regijo je značilno hitro menjavanje višjih gozdnatih hribovij iz starejših, zlasti
mezozojskih kamnin, drobno razčlenjenih gričevij iz oligocenskih, miocenskih in pliocenskih
sedimentov ter ravnin iz pleistocenskih in holocenskih usedlin.
Slika 3: Model geološke zgradbe Spodnjeposavske statistične regije

Hribovje Jatno, najbolj zahodni del Spodnjeposavske statistične regije predstavlja jedro
obsežne litijske antiklinale in geološko najstarejši del proučevanega območja. Večinoma
sestoji iz rdečih in zelenkastih permskih peščenjakov, pod njimi pa so na površju karbonskopermski skrilavi glinavci. Staro jedro antiklinale obdajata severno in južno krilo iz
mezozojskih kamnin (Sever, 2006).
V slemenastem hribovju Bohor triasni apnenci in dolomiti spet zakrijejo staro jedro litijske
antiklinale (Slovenija, pokrajine…, 2001; Sever, 2006). Sestavljajo ga siv triasni dolomit, ki
se pogosto menjava s tankimi plastmi sljudastega meljavca in skrilavca, oolitni apnenec s
plastmi rožnatega meljavca in skrilavca. Po posameznih zaplatah Bohorja se pojavlja tudi
predornina diabaz z vložki tufa. Na jugovzhodu je ploščati in skladoviti temno siv apnenec, ki
se menjava z laporjem (Buser, 1979).
4
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Hribovje Bohorja se proti jugu stopnjasto spušča v senovsko sinklinalo, kjer so zopet na
površju miocenski in pliocenski sedimenti Panonskega morja. Med Sevnico in Bistrico ob
Sotli je nastalo široko Senovsko podolje/gričevje (Sever, 2006). Ko se je morje umaknilo, so
reke v pliocenu zaradi tektonskega mirovanja zapolnile kotanjo z usedlinami in uravnale
površje (Slovenija, pokrajina…, 2001). Senovsko gričevje je sestavljeno iz miocenskih
nanosov v obliki temno sivega sljudastega glinenega laporja, drobnozrnatega kremenovega
peščenjaka, bazaltnega konglomerata s prodniki kremena, roženca in keratofirja ter apnenca
(Buser, 1979). Med lapornatimi sedimenti so tanjše plasti rjavega premoga, ki so ga nekdaj
izkoriščali v premogovnikih Senovo, Krmelj in Šentjanž (Sever, 2006).
Bizeljsko gričevje je nastalo v enakem času kot Senovsko gričevje. Do konca miocena je bila
pokrajina pod morjem, v pliocenu pa so jo zapolnile usedline. Sestavljata ga orliška
antiklinala, ki je iz krednih apnencev in dolomitov ter bizeljska sinklinala proti jugu, ki je iz
rahlo nagubanih miocenskih laporjev in peščenjakov ter pliocenske gline in peska (Slovenija,
pokrajine…, 2001; Sever, 2006).
Orlica (Veliki vrh, 697 m) na zahodu zapira Senovško podolje in je geološko najvišji del
orliške antiklinale, na jugozahodu pa preide v geološko zelo zapleteno grajeno Krško gričevje.
Prevladujejo triasni dolomiti, v jugozahodnem delu pa tudi kredni skrilavi glinavci in laporji,
zato so tu kraški pojavi redki (Sever, 2006).
Krško gričevje je za razliko od Senovskega in Bizeljskega gričevja postalo kopno že v
začetku terciarja. Večina Krškega gričevja je iz krednega ploščatega apnenca, ki prehaja
navzgor v flišu podobne plasti. V apnencu so vložki glinastega apnenca in laporja. Vznožje
Krškega gričevja zajemajo debeli skladi miocenskega litotamnijskega apnenca z vmesnimi
plastmi apnenčevega peščenjaka in peščenega laporja s školjkami in polži (Pleničar, Premeru,
1977).
Pri Krškem priteče Sava v okrog 60 km dolgo in 15 km široko Krško kotlino, ki je po
nekaterih virih glede na nastanek tektonska udorina miocenske starosti in je najjužnejša
pokrajina slovenskega panonskega sveta. Ob koncu miocena, ko se je začelo morje umikati in
do konca pliocena, ko se je morje dokončno umaknilo iz Krške kotline, so reke uravnale
površje in ugreznjene dele zapolnile z usedlinami. Konec pliocena se je Krška kotlina
ugreznila, Gorjanci pa so se dvignili. Na prehodu v pleistocen se je Krška kotlina še naprej
pogrezala in s severa pretočila vase Savo, ki je skupaj s pritoki oblikovala vsaj sedem
pleistocenskih teras in tri večje holocenske terase (Lipoglavšek-Rakovec, 1951). V osrednjem
delu je zapolnjena z miocenskimi prodnimi naplavinami Save, ki je pod Krškim nasula velik
prodni vršaj, in ilovnato-peščenimi naplavinami Krke. Na obrobju kotline so nizka gričevja iz
miocenskih in pliocenskih sedimentov (Pleničar, Premeru, 1977). V letih 1994-96, ko je
potekala raziskava za JE Krško, so ugotovili, da vsaj vzhodni del Krške kotline ni tektonska
udorina, kot je domneva večine raziskovalcev tega območja, temveč gre za dokaj pravilno
sinklinalo, ki je nastala z gubanjem (Gosar, 2000, str. 25; cv: Simonič, 2010). Na prodne
nanose Krško-Brežiške kotline je locirano tudi preučevano območje Feniksa.
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Slika 4: Geološka zgradba širšega območja DPN za Feniks

a1, a2 in a3 – savske terase (aluvialni nanosi kvartarne starosti)
Vir: DPN za Feniks…, 2010b.
Med Krško kotlino na severozahodu, Karlovško kotlino na jugovzhodu in savskim tektonskim
jarkom na skrajnem severovzhodu se vzpenjajo Gorjanci, ki so po geološki zgradbi tektonski
čok. Ležijo na stiku dinarskega in panonskega sveta, zato je njihova zgradba precej zapletena
(Natek, 1997). Geološke strukture so večinoma grajene iz triasnih dolomitov, jurskih
apnencev ter krednih laporjev in lapornatih apnencev (Sever, 2006).
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2.2.2. Geomorfološka zgradba
Slika 5: Pregledna karta Spodnjeposavske statistične regije

Spodnjeposavska statistična regija obsega spodnjo savsko dolino, vzhodni del Krške kotline
do Sotle, jugovzhodni del Posavskega hribovja (Bohor in Ojstrica), severovzhodni del
Gorjancev ter Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje (Sever, 2006). V regiji se izmenjujejo
predvsem trije reliefni tipi: hribovja, gričevja in vmesne naplavne ravnine. Največji delež (49,
1%) zavzemajo gričevja in sicer Senovsko, Bizeljsko in Krško gričevje, ter severno podgorje
Gorjancev, ki sega vse do Krke. Hribovja (Bohor, Ojstrica, Lisca) zavzemajo (5,6 %) in
ravnine (Krško-Brežiško polje in doline vodotokov) (45,3 %). Deleže sem izračunala po
Plutu, Ogrinu (2009), in sicer sem gričevja omejila z 200-400 m, hribovja pa na 300-1000 m
nad dnom doline. Povprečen naklon površja v Krškem, Bizeljskem in Senovškem gričevju
znaša 11,4°, povprečna nadmorska višina pa je 275,8 m. Pobočja so položna, lahko prehodna,
vrhovi in vmesna slemena so obli, ponekod tvorijo planote (Slovenija in…, 2001).
Prevladuje rečno-denudacijski relief, v gričevjih in hribovjih večinoma destrukcijski, kjer
prevladujeta erozija in denudacija in kjer se prepletajo doline z vmesnimi slemeni, pojavlja pa
se tudi kraški relief. V nižinah prevladuje akumulacijski relief (Ogrin, Plut, 2009).
Na severu se v statistično regijo razprostira jugovzhodni del Posavskega hribovja, gozdnato
hribovje Bohor. Severna in vzhodna pobočja Bohorja so strmejša, sklenjeno porasla z
večinoma bukovim gozdom in neposeljena. Južno pobočje je bolj položno in se stopnjasto
spušča proti Senovskemu gričevju do približno 400 m n.v. Pritoki Save (Dovški potok,
Blanščica) so v pobočja vrezali globoke grape, s korozijo, retrogradno erozijo in denudacijo
pa so nastale številne vrtače, osamelci, dolomitne igle, jame in več slapov (Sever, 2006).
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Proti jugu in jugovzhodu prehaja Bohor v Senovsko gričevje, v katerem v višinskem pasu
300-350 m prevladujejo nizka in široka slemena v smeri sever-jug. Med slemeni so pritoki
Save vrezali ožje grape in širše doline z vršaji. Tudi Bizeljsko gričevje, ob južnem vznožju
Orlice, je razčlenjeno s proti jugu tekočimi savskimi pritoki, razprostira pa se na nadmorski
višini med 200 in 350 m (Sever, 2006).
Delno zakraselo Krško gričevje, tudi Krško hribovje, je pokrajina med jugovzhodnim delom
Posavskega hribovja in dolino Mirne na severozahodu, Raduljskim hribovjem na jugozahodu,
Krškim poljem na jugovzhodu in dolino Save na severovzhodu (Sever, 2006). Južnejša in
vzhodna pobočja so položnejša (400-450 m n.v.) in se postopoma spuščajo proti Krki,
medtem ko se gozdnata severna pobočja (okrog 500 m n.v.) strmo spuščajo proti reki Savi. V
severna pobočja so potoki vrezali globlje grape kot na južna pobočja, ponekod pa lahko
opazimo tudi sistem teras in manjših planot (Lipoglavšek-Rakovec, 1951). Na kraškem delu
gričevja (severni, zahodni in osrednji del) najdemo kraške izvire, ponikalnice, ponore, jame
(Ajdovska jama), brezna, najznačilnejša kraška oblika pa so kraški doli (Sever, 2006).
Površje gričevnatega dela Gorjancev je prav tako zakraselo in slemenasto, višji hribovit del pa
je precej težko prehoden. Prevladujejo nizke vzpetine in stopničasta slemena med ozkimi
dolinami. Ker je večji del Gorjancev dolomiten, prevladuje fluvio-kraško površje s
prepletanjem tektonskih, kraških in fluvialnih oblik (Sever, 2006). Pravega krasa je malo,
največ kraških oblik najdemo na edini nekoliko večji uravnavi, Opatovi gori (850-950 m n.v.)
(Natek, 1997).
Ravnino prestavlja vzhodni del Krške kotline, ki jo obdajata Krško gričevje in Gorjanci. Leži
na nadmorski višini med 100 in 200 m (Slovenija in…, 2001). Vzhodni del ravnine je suh,
brez vodnega toka in zato tudi najbolj obdelan. V zahodnem delu pa so široke rečne terase,
svet je precej vlažen in močvirnat (Lipoglavšek-Rakovec, 1951).
2.2.3. Vodne razmere
Največja vodotoka, ki tečeta skoti statistično regijo sta reka Sava, najdaljša slovenska reka
(221 km) (Kolbezen, Pristov, 1998), in kraška reka Krka, ki pa je 'posavska' reka le v
spodnjem toku, kjer se pri Brežicah, kot eden največjih desnih pritokov, izliva v Savo (Sever,
2006). Obe reki s svojimi pritoki ustvarjata obsežno rečno mrežo. Poleg omenjenih sta večji
reki še mejna reka Sotla na vzhodu in reka Mirna na zahodu.
Sava južno od Krškega vstopi v Krško kotlino, teče skozi prometno pomemben prehod med
Gorjanci in Medvednico ter pri Zagrebu vstopi na Panonsko nižavje. V Posavju sta njena
pomembnejša desna pritoka Mirna in Krka, levi pa Sotla (Sever, 2006). Površina njenega
porečja znaša v Sloveniji 10.746 km2, povprečen pretok na vodomerni postaji Čatež I pa 289
m3/s (Plut, 2000). Leta 2008 je ta znašal 263 m3/s (Vode, poročila…, 2008a), največjega
nasploh na tej vodomerni postaji pa so izmerili 2. novembra 1990, ko je bil ob konici
poplavnega vala zabeležen pretok 3.267 m3/s (Ogrin, Plut, 2009). Gostota rečne mreže Save je
zaradi geološko, orografsko in klimatsko razgibanega območja, ki ga prečka vzdolž svojega
toka, pod slovenskim povprečjem – 1,30 km/km2 (slovensko povprečje znaša 1,33 km/km2). V
spodnjemu toku (južno od Litije) ima dežno-snežni rečni režim s primarnim viškom v aprilu,
lahko tudi v marcu ali celo v maju, in sekundarnim viškom v novembru ali decembru.
Primarni nižek je poleti, običajno avgusta, redkeje septembra, sekundarni nižek pa nastopi
pozimi in ne traja dolgo (Kolbezen, Pristov, 1998).
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Krka je po velikosti porečja (21,4 % porečja Save) največji pritok Save. Izvira v naselju Krka
v Suhi krajini, teče po ozki dolini vse do Novega mesta, kjer se dolina močno razširi. Po dnu
krške kotline teče nato vse do Brežic, kjer se tik pod Šentviško goro izlije v Savo. V
spodnjem, 'posavskem' delu, reka močno vijuga in pogosto poplavlja. Njeni pomembnejši
pritoki v obravnavani statistični regiji so Radulja in številni pritoki z Gorjancev (Sever, 2006).
V celotnem toku je dolga 94 km, porečje obsega 2315 km2, povprečni pretok pri Podbočju pa
znaša 54,7 m3/s (2008: 49,1 m3/s) (Vode, poročila.., 2008a). Povprečna gostota vodnega
omrežja je zaradi prevlade kraškega površja nizka (0,73 km/km2), znatno večjo gostoto imajo
le pritoki, ki pritekajo iz krškega hribovja, kot sta Radulja z 1,80 km/km2 in Lokavec z 1,83
km/km2 (Kolbezen, Pristov, 1998). Za Krko je značilen dežno-snežni režim s kraško
sredozemsko obarvanostjo, kar pomeni, da je visoka voda jeseni, nizka pa poleti (Plut, 2000).
Za mediteransko varianto dežno-snežnega sistema je običajno značilna ali združitev
jesenskega dežnega maksimuma z marčno-aprilskim ali pa se mu povsem približa, lahko celo
malenkostno preseže (Kolbezen, Pristov, 1998 ). Zaradi spreminjanja podnebja se rečni režimi
slovenskih rek spreminjajo. To je dobro vidno na vodomerni postaji Podbočje v obdobju
1991-2000 (Grafikon 1 in 2). Jesenske vode so namreč toliko narasle, da so prehitele primarni
višek spomladi, ki je bil značilen za referenčno obdobje 1961-90. V obdobju 1971-2000 se je
poenotil tudi rečni režim Save in sicer naj bi po Frantarju (2003) celoten tok Save spadal v
dežno-snežni režim.
Grafikon 1: Mesečni pretočni količniki v obdobju 1961-90 in 1991-00 na vodomerni postaji Čatež I in Podbočje
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2.2.3.1. Poplavna območja
Za obe reki, Savo in Krko, je značilno, da v spodnjem toku poplavljata. Vzhodna Krška
kotlina velja za tipično poplavno pokrajino v Sloveniji, kjer se zaradi zmanjšanja strmca voda
razlije po poplavni ravnici in močno akumulira. Za reko Savo so značilne dalj časa trajajoče
nižinske poplave, kjer se vodostaj zaradi obilnega deževja v povirnih delih pritokov ali
srednjem in zgornjem delu reke Save toliko dvigne, da voda prestopi meje bregov, se razlije
po poplavni ravnici in odlaga predvsem fini material. Ob Savi je obsežna naplavna ravnica
med Krškim in Brežiškim poljem, ki se nadaljuje naprej ob robu Gorjancev do hrvaške meje
(Perko, 1989).
Medtem Krka velja za mirno reko, ki zaradi kraške retinence počasi narašča, poplavi in počasi
tudi upade. Poplave trajajo več dni, poplavljajo pa tudi njeni pritoki. V vododržnih gričevjih
je zelo gosta rečna mreža, potoki pa so se predvsem izpod Gorjancev globoko zajedli v grape
in žlebove. Voda po njih odteka, ob vznožju hribovja pa zaradi nenadnega zmanjšanja strmca
zastaja in zato poplavlja (Šifrer, Lovrenčak, Natek, 1981).
Slika 6: Poplavna območja v Spodnjeposavski statistični regiji

2.2.3.2. Podzemna voda
Na območju aluvialnega prodnega zasipa reke Save med Krškim in državno mejo pri Bregani
se nahaja podzemno vodno telo. Na mezozojskih sedimentnih kamninah ležijo terciarne
kamnine miocenske starosti, predvsem laporji, povsem na vrhu pa prevladujejo karbonatni
aluvialni nanosi proda in peska kvartarne starosti ter pliocenski peski in gline z medzrnsko
poroznostjo. Nekaj je tudi plasti silikatne sestave z medzrnsko poroznostjo (Vode, podzemne
vode…, 2009).
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Podzemna voda se nahaja v treh medzrnskih vodonosnikih. Prvi je kvartarne starosti,
sestavljen iz prodnih nasipov rek Save in Krke ter njunih pritokov. Je obširen in lokalen,
srednje do visoko izdaten in najpomembnejši del vodnega telesa, ki se uporablja za
oskrbovanje prebivalstva s pitno vodo. Drugi, medzrnski vodonosnik kvartarne in terciarne
starosti, se nahaja pod aluvialnimi nanosi Save in Krke ter njunih pritokov. V terciarnih
sedimentih ponekod nastopajo tudi apnenci z razpoklinsko in kraško poroznostjo. Ta je zaradi
prevelike izrabe na južnem obrobju ponekod erodiran že do predterciarne karbonatne podlage.
Meja med prvim in drugim vodonosnikom je tanka plast slabše nepropustne gline z različnim
vpadom, zato je možna hidravlična povezava med obema vodonosnikoma. Tretji, termalni
kraški in razpoklinski, karbonatni vodonosnik večinoma gradijo mezozojski triasni dolomiti.
Je manj izdaten in šibko povezan z zgornjima vodonosnikoma. Pomembno hidrodinamsko
mejo aluvialnemu vodonosniku predstavlja tudi reka Sava, ki vodonosnik večinoma drenira,
delno pa tudi napaja. Reka Krka drenira vodonosnik na širšem območju Krške vasi vse do
sotočja s Savo (Vode, podzemne vode…, 2009).
V letu 2009 je bilo kemijsko stanje slabo, saj se na območju črpanja pitne vode izvaja
intenzivna kmetijska dejavnost, ki onesnažuje vodonosnik predvsem z desetil-atrazinom in
nitrati (Krško polje – črpališči Drnovo in Brege) (Vode, podzemne vode…, 2009).Obe
črpališči sicer ležita ob območju DPN za Feniks, a zaradi njega nista neposredno ogroženi.
Lahko pa se kemijsko stanje vode zaradi lege neposredno na vodonosniku Krškega polja ob
neustreznem čiščenju odplak še poslabša.
2.2.4. Podnebne značilnosti
Spodnjeposavska statistična regija ima zmerno kontinentalno podnebje vzhodne Slovenije,
značilno za nižinski in gričevnat svet vzhodne in severovzhodne Slovenije, ki se odpira proti
Panonski kotlini. Za del severne in severozahodne statistične regije je značilno še zmerno
kontinentalno podnebje osrednje Slovenije. Za oba je značilen subkontinentalni padavinski
režim, a so za prvega značilne višje povprečne aprilske temperature od jesenskih, pri drugem
tipu pa ravno obratno (Ogrin, 1996). Za gričevja nad dnom dolin je značilen nekaj metrski
toplotni pas, zato tu dobro uspevajo sadna drevesa in vinska trta. Na prisojah se toplotni pas
začne 10-30 m nad dnom dolin in je 100 m nad njim najizrazitejši. Nekatera dolinska območja
imajo značilna manjša dnevna kolebanja temperatur, bolj mrzle zime in posebej vroča poletja.
V zimskem času v njih velikokrat pride do temperaturne inverzije, hladen zrak pa pogosto
pokrije tudi gričevja (Slovenija,…, 2001).
Na Krško-Brežiškem polju se srednja letna temperatura povzpne nad 10 °C, medtem ko so na
višjih nadmorskih višinah razmere ostrejše. Povprečni absolutni minimumi so okrog -26 °C,
maksimumi pa se približujejo 40 °C. Letna amplituda je na zahodu približno 20 °C in na
vzhodu 22 °C (Sever, 2006).
Letna višina padavin se giblje med 800 in 1300 mm (Ogrin, 1996) in se znižuje od zahoda
proti vzhodu, oziroma z zmanjševanjem razgibanosti. Jesenski meseci so praviloma bolj
sušni, kar je ugodno predvsem za vinogradništvo (Sever, 2006). Zaradi visokih temperatur
poleti padavine ne pridejo toliko do izraza, ker velik delež vode izhlapi. Najbolj namočena so
južna pobočja Bohorja (1300 mm), kjer prinašajo padavine vlažne zračne mase, ki potujejo
proti severu, severovzhodu in vzhodu (Slovenija,…, 2001).
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Grafikon 2: Klimogram za meteorološko postajo Bizeljsko (n.v. 179 m) za obdobje 1991-2000
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Vir: Vode, poročila…, 2008b.
2.2.5. Pedogeografske in biogeografske značilnosti
Glede na to, da precej statistične regije pokrivajo kmetijske površine, poleg gozda prevladuje
predvsem kulturna pokrajina in antropogene prsti. Na prisojnih legah gričevij se razprostirajo
trajni nasadi, večinoma gre za vinograde in sadovnjake, prevladujejo rigolane prsti na mehkih
karbonatni podlagi (lapor, peščenjak). Parcele intenzivnih sadovnjakov so večje in večinoma
locirane na ravninah ob vodi. V dolinah in ravninah, kjer je najpogostejša raba tal njive in
travniki, prevladujejo evtrične rjave prsti, nastale na karbonatni prodni ravnici Save in Krke,
na nekarbonatni podlagi pa nastajajo distrične rjave prsti. Na manj rodovitnih psevdoglejih in
obrečnih prsteh ter na pobočjih na rendzinah, rankerjih in rjavi pokarbonatni prsti
prevladujejo predvsem travniške površine. Travniki in pašniki poleg pobočij pokrivajo še
zahodni del krške kotline, na poplavni ravnici Save in Krke, kjer prevladujejo ilovnata
mokrotna tla, pa uspevajo vlagoljubne rastline (Sever, 2006; MKGP, 2011). Na Krškem
hribovju in severnem robu Gorjancev najdemo tudi zaplate jerine iz pliocena in pleistocena
(Pleničar, Premeru, 1977, str. 31).
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Slika 7: Pedološka karta Spodnjeposavske statistične regije

Vir: MKGP portal, 2007.
Gozd zarašča osojne lege gričevij in višje hribovite pobočne lege. Ob rekah na poplavnih
ravnicah rastejo logi z vlagoljubnimi vrstami (topoli, jelše, vrbe). Na glinastih nanosih
prevladujeta hrast dob (Quercus robur) in beli gaber (Carpinus betulus), iznad poplav pa na
vseh nanosih prevladuje beli gaber. Na psevdooglejenih prsteh ob vznožju gričevij
prevladujejo travniki in gozd predgorske bukve (Fagum submontanum s. lat.) ter hrasta
gradna (Quercus petraea) na nekarbonatnih prsteh. Na malce višjih severnih ekspozicijah
uspeva rastišče bukve (Fagus silvatica) na karbonatnih prsteh, na južnih legah pa termofilna
bukovja s črnim gabrom (Ostryo-Fagetum) (Natek, 1997; Zavod za gozdove…, 2005).
Najvišje predele Bohorja in Gorjancev pokrivajo gorska bukovja. Za Bohor so značilna še
svojski jelovo-bukovi gozdovi (Abieti-Fagetum) in bazofilna borovja (Pinetum Subillyricum)
(Natek, 1997, str. 12).
Če torej povzamem glavne značilnosti širšega območja gospodarskega središča Feniks, ta leži
na aluvialnih nanosih Save in Krke kvartarne starosti. Območje je ravninsko s prevladujočimi
rodovitnimi evtričnimi prstmi, kar pogojuje veliko kmetijsko izrabo in antropogeno agrarno
pokrajino. Na samem ožjem območju izgradnje gospodarskega središča se pojavljajo tudi
posamezne ogrožene živalske in rastlinske vrste, ki bodo predstavljene v nadaljevanju. Na
območju se ne nahajajo večji površinski vodotoki, leži pa območje nad izredno ranljivim
medzrnskim vodonosnikom Krškega polja. Zaradi odprtosti proti Panonski kotlini ima
območje zmerno kontinentalno podnebje vzhodne Slovenije.
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2.3. Družbenogegrafska analiza stanja
2.3.1. Demografska slika
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) je živelo v
Spodnjeposavski statistični regiji v prvi polovici leta 2011 70.167 prebivalcev, kar predstavlja
le 3,4 % vsega prebivalstva Slovenije (SI-Stat, 2011), že vse od osemdesetih let dvajsetega
stoletja pa je za regijo značilno nihanje oz. upadanje števila prebivalstva (Regionalni
razvojni…, 2007). Regija je glede na slovensko povprečje (101,1 prebivalcev/km2)
razmeroma redko poseljena, saj povprečno na kvadratnem kilometru živi 79,3 prebivalcev
(SI-Stat, KASPeR, 2011).
Preglednica 1: Starostna struktura v Spodnjeposavski statistični regiji in Sloveniji v letih 2009 in 2011

Starostne
skupine
0-14
15-65
Nad 65
Indeks staranja

Spodnjeposavska
statistična regija [%]
Slovenija [%]
(2009)
13,8
14,0
69,2
69,5
17,0
16,5
123,9
117,8
Vir: SI-Stat, 2011.

Spodnjeposavska
statistična regija
[%] (2011)
13,9
69,0
17,0
122,6

Slovenija
[%]
14,2
69,3
16,5
116,5

Zanimiva je struktura starostnih skupin v statistični regiji in Sloveniji, saj so deleži skoraj
identični. Čeprav je vse od 1991 pri mladih pod 15 let opazen nenehen upad, pri starejših
nad 65 let pa hiter porast in nenehno nihanje števila, opazimo, da se je od leta 2009 do prvega
polletja 2011 povečalo število mladih in upadlo oz. stagniralo število starejših nad 65 let.
Zmanjšal pa se je tudi delež delovno aktivnega prebivalstva. Temu primerno se giblje tudi
indeks staranja, in sicer je od 2009 v upadu, tako v Sloveniji kot v Spodnjeposavski statistični
regiji (SI-Stat, 2011). Po obdobju 1991-2002, ko je bil indeks staranja za Slovenijo najvišji, se
zadnja leta demografska slika zelo počasi izboljšuje (Pečar, 2008). Podobna slika pa se, vsaj
kar se tiče starostne strukture prebivalstva, projicira tudi na obravnavano statistično regijo.
Čeprav so podatki za nekatere kazalnike že za leto 2011, sem podatke v preglednici 2 zaradi
možne primerjave prikazala za leto 2009, v razpravi pa bom omenila tudi novejše. Prav tako
sem predstavila le tiste podatke, ki so za nadaljnjo analizo smiselni.
Delež žensk je v Spodnjeposavski statistični regiji (49,9 %) manjši od deleža moških (51,1
%), pri podatkih za Slovenijo pa je slednji večji, kar kaže tudi indeks feminitete. Ena od
posledic manjšega števila žensk v statistični regiji je vidna tudi v naravnem prirastku, ki je za
statistično regijo negativen (-1,5 ‰) medtem ko celotna država beleži manjši pozitiven
naravni prirastek (1,5 ‰). Zanimivo je tudi dejstvo, da ima statistična regija že vse od leta
1995 negativen naravni prirastek, naravni prirastek celotnega slovenskega prebivalstva pa je
od leta 2005 pozitiven in rahlo narašča. Selitveni prirastek je bil v Spodnjeposavski statistični
regiji v obdobju 1999-2009 venomer pozitiven, in sicer je bil najvišji leta 2007, 5,6 ‰ in
najnižji leta 2005, 0,5 ‰. Leta 2009 je znašal 2,6 ‰, kar jo v primerjavi z ostalimi
statističnimi regijami uvršča na 6. mesto. Skupni prirastek imata obe pozitiven, torej
predvsem na račun pozitivnega selitvenega salda (SI-Stat, 2011).
Stopnja rodnosti, ki nam pove povprečno število živorojenih otrok, ki jih ženska rodi v rodni
dobi, je od leta 2002-2009 nihala, vendar je bila le-ta leta 2009 večja (1,45 otroka na žensko)
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kot leta 2002 (1,31 otroka na žensko). Kljub temu ta še vedno ne dosega števila 2,1 otroka na
žensko v rodni dobi, kar omogoča normalno reprodukcijo prebivalstva (SI-Stat, 2011…,
2009).
Preglednica 2: Izbrani demografski kazalniki za Spodnjeposavsko statistično regijo in Slovenijo

Izbrani kazalniki (2009)
Površina (km2)
Število prebivalstva
Število moških
Število žensk
Indeks feminitete
Stopnja rodnosti
(otrok/žensko)
Živorojeni na 1000 preb.
Naravni prirast (‰)
Selitveni prirast (‰)
Skupni prirast (‰)

Spodnjeposavska statistična
regija
885
69.900
35.019 (51,1 %)
34.881 (49,9 %)
99,6

20.273
2.032.362
1.003.945 (49,4 %)
1.028.417 (50,6 %)
102,4

1,45

1,53

Slovenija

9,4
-1,5
2,6
1,1
Vir: SI-Stat, 2011.

10,7
1,5
5,7
7,2

V obdobju od leta 1981 do 2007 je bil v Spodnjeposavski statistični regiji zabeležen upad
števila prebivalstva (Pečar, 2008), v obdobju 1990-2001 za kar 4,8 % (SI-Stat, 2011). Do leta
2001, ko je bilo v statistični regiji najmanjše število prebivalstva, je prebivalstvo upadalo,
nato pa je značilno nihanje števila. V prvem polletju leta 2011 je tako glede na leto 2010
zopet upadlo. Medtem število prebivalcev v Sloveniji zadnjih deset let nenehno narašča, kar je
posledica tako večje rodnosti kot tudi pozitivnega selitvenega gibanja (SI-Stat, 2011).
Grafikon 3: Gibanje števila prebivalstva v Spodnjeposavski statistični regiji v obdobju 1990-2011

74000
73000
72000
71000
70000
69000
68000
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

67000

Št. prebivalstva

Vir: SI-Stat, 2011.
2.3.2. Prostorska razporeditev prebivalstva
Zaradi majhnega teritorialnega obsega in skromnega števila prebivalstva ima statistična regija
šibko gravitacijsko zaledje, zato se v regiji ni uspelo razviti večje regionalno središče, ampak
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si danes to funkcijo delita občinski središči Krško in Brežice. V tretjem občinskem središču
Sevnici, se čutijo tako vplivi somestja Krško-Brežice, Celja kot tudi Novega mesta (Cigale,
2002), v Kostanjevici na Krki pa predvsem vplivi Krškega in Brežic ter Novega mesta
(Regionalni razvojni…, 2007) .
Prebivalstvo je razporejeno v 409 naselij (glej sliko 5), večina med njimi so mikroregionalna,
krajevna središča, z manjšim številom centralnih funkcij (storitvene dejavnosti) in manjšim
vplivnim območjem. V primerjavi z ostalimi regijami 'neobstoj' uradnega regionalnega
središča pomeni za Spodnjeposavsko statistično regijo šibko točko, to pa dodatno še povečuje
velikost urbanih središč, ki so v statistični regiji precej majhna in se med mesta oz. urbana
naselja lahko uvrščajo le tri občinska središča: Krško, Brežice in Sevnica. Med naselja z
mestnim značajem pa se uvrščajo še Senovo, Leskovec pri Krškem in Brestanica. Stopnja
urbanizacije je tako v Posavju zelo nizka (Regionalni razvojni…, 2007). Če pri izračunu
upoštevamo le urbana naselja z več kot 3000 prebivalci in upoštevamo podatke Popisa
prebivalstva v letu 2002, potem je urbanega prebivalstva v Posavju le 27 % (Popis 2002,
2002). Vsa ostala naselja so podeželska naselja, za katera so značilna majhna velikost in
teritorialna razpršenost.
Spodnjeposavsko statistično regijo tako večinoma tvori podeželsko območje, ki zajema ves
hribovit in gričevnat svet, kjer prevladujejo razložena naselja razprostrta na vrhu položnih
slemen, kopastih vrhov in po pobočnih policah. Večje zgostitve prebivalstva najdemo le na
Krško-Brežiškem polju, kjer so se oblikovale gručaste in obcestne vasi (Regionalni
razvojni…, 2007).
2.3.3. Izobraževanje, aktivnost prebivalstva in brezposelnost
Leta 2009 je bilo v statistični regiji 56 študentov na 1000 prebivalcev, kar je ugodno, če
upoštevamo, da je razmerje enako slovenskemu povprečju in da ima Osrednjeslovenska
statistična regija le enega študenta več na 1000 prebivalcev (57 študentov na 1000
prebivalcev), Podravska statistična regija kot druga največja univerzitetna regija pa celo manj
študentov – 50 na 1000 prebivalcev. Prav tako statistična regija ne zaostaja v številu
diplomantov na 100 študentov (2009; 15/100 študentov, v Sloveniji 16/ 100 študentov), je pa
res, da je bila izobrazbena struktura pred petimi leti slabša in se iz leta v letu tudi precej
spreminja (Interaktivni…, 2009).
Prav tako se je iz leta 2009 v 2010 zmanjšalo število zaposlenih in število delovno aktivnega
prebivalstva, povečala pa se je registrirana brezposelnost (Si-Stat, 2011). Stopnja delovne
aktivnosti, ki prikazuje delež delovno aktivnega prebivalstva med delovno sposobnimi (nad
15 let), je leta 2009 znašala 60,9, kar regijo uvršča na 7. mesto in nad slovensko povprečje
(Slovenija 60,4). V kmetijskih dejavnostih je bilo leta 2007 zaposlenih 10,6 % vsega
delovnega aktivnega prebivalstva regije. To jo uvršča na drugo mesto, takoj za Pomursko
statistično regijo in precej nad slovensko povprečje (4,9 %). V nekmetijskih (razen
storitvenih) dejavnostih je bilo istega leta zaposlenih 42,1 % (8. mesto) delovno aktivnega
prebivalstva, kar zopet presega slovensko povprečje (37,8 %), medtem ko je bil z 47,3 %
delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih v obravnavani statistični regiji nižji od slovenskega
povprečja (57,3 %) (Interaktivni…, 2009).
Indeks delovne migracije, ki pove odstotni delež med številom delovno aktivnih prebivalcev
(brez kmetov) po delovnem mestu in številom delovno aktivnih po prebivališču, je leta 2009
znašal za Spodnjeposavsko statistično regijo 82,5 (slovensko povprečje je 100)
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(Interaktivni…, 2009). Če vemo, da indeks odraža primanjkljaj oz. presežek delovnih mest,
potem v obravnavani regiji le-teh primanjkuje.
Po podatkih za leto 2009 se je glede na leto 2007 povečala tudi stopnja registrirane
brezposelnosti. Ta je znašala 10,2 % (6. mesto) registriranih brezposelnih oseb med aktivnim
prebivalstvom in je bila za 1,1 odstotnega deleža višja od slovenskega povprečja (9,1 %). Za
statistično regijo je značilen tudi primerjalno drugi najvišji odstotni delež dolgotrajne
brezposelnosti (2009: 4,5 %; Slovenija 3,3 %) in visok delež registriranih brezposelnih z
najnižjo stopnjo izobrazbe (2009: 36,9 % oziroma 3. mesto; Slovenija 33,9 %). Razmeroma
nizek pa je delež brezposelnih z višjo in visoko izobrazbo (2009: 8,6 %; Slovenija 10,0 %)
(Interaktivni…, 2009). Velika večina teh je zaradi pomanjkanja kvalitetnih delovnih mest v
domači regiji in dobrih avtocestnih povezav zaposlena v bližnjih regionalnih središčih
(Ljubljana, Novo mesto). Z izgradnjo gospodarskega središča Feniks bi se to lahko
spremenilo.
Preglednica 3: Izbrani kazalniki za Spodnjeposavsko statistično regijo in Slovenijo

Izbrani kazalniki
(2009)
Število študentov
(po prebivališču)
Število delavno
aktivnih prebivalcev
(po prebivališču)
Število zaposlenih
ljudi
Število
samozaposlenih
ljudi (s kmeti)
Stopnja registrirane
brezposelnosti (%)
Indeks delovne
migracije

Spodnjeposavska
statistična regija

Delež [%]

Slovenija

Delež [%]

3.903

5,6

114.873

5,7

29.017

41,6

844.655

41,6

25.042

35,8

752.444

37,0

3.975

5,7

92.211

4,5

10,2

/

9,1

/

82,5

/

100,0

/

Vir: SI-Stat, 2011.
2.3.4. Gospodarstvo
V zadnjih letih se ekonomska moč prebivalstva Spodnjeposavske statistične regije slabša.
Čeprav je BDP v milijonih evrov (fiksni tečaj 2007) v obdobju 2000-2008 narasel za kar več
kot polovico (51,9 %), se je delež, ki ga Spodnjeposavska statistična regija doprinese k
nacionalni ekonomski strukturi, zmanjšal, kar je značilno za večino statističnih regij z izjemo
Osrednjeslovenske, Obalno-kraške in Podravske statistične regije. Leta 2000 je
Spodnjeposavska statistična regija ustvarila 3,0 % BDP izmed vseh regij, v letu 2008 pa 2,8
% BDP. BDP na prebivalca je po podatkih za leto 2005 znašal 11.859 evrov, leta 2008 pa
15.207 evrov na prebivalca, kar jo uvršča na 8. mesto med statističnimi regijami in pod
slovensko povprečje (Pečar, 2011). Indeks ravni BDP na prebivalca (Slovenija = 100), ki
BDP na prebivalca regije primerja s podatkom za Slovenijo v istem letu in meri za koliko se
je položaj regije izboljšal oziroma poslabšal glede na slovensko povprečje v obravnavanem
obdobju (2000-2008), ne kaže pa same rasti oz. padca BDP na prebivalca (SURS, 2006), je
leta 2000 znašal 85,0, leta 2008 pa se je zmanjšal na 82,4. Indeks bruto plače na zaposlenega
je v letu 2009 znašal 83,3 (Tematska…, 2009), osnova za dohodnino pa leta 2004 85,4
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indeksnih točk v primerjavi s slovenskim povprečjem (Pečar, Kavaš, 2006). Glede na slednja
podatka in dejstvo, da je v statistični regiji nadpovprečno število kmečkega prebivalstva, je
kupna moč prebivalstva nizka. Glede indeksa BDP in strukture nacionalnega BDP, kot enih
izmed boljših kazalnikov ekonomske moči statističnih regij, ji v primerjavi z ostalimi regijami
in slovenskim povprečjem ne kaže najbolje. Oba zgoraj omenjena indeksa sta namreč pod
slovenskim povprečjem in med najslabšimi med statističnimi regijami.
V podjetjih, družbah in drugih organizacijah dela 71 % zaposlenih, 13,6 % zaposlenih dela pri
samozaposlenih, kar je med najvišjimi deleži med statističnimi regijami (Slovenija 8%), 6,8 %
je samostojnih podjetnikov in 8,3 % je zaposlenih kmetov (DPN za…, 2010a, str. 53). Podatki
o blagovni menjavi Spodnjeposavske statistične regije sprva kažejo, da regija količinsko več
uvozi kot izvozi, a se ob vpogledu v finančne strukture blagovne menjave izkaže, da je
statistična regija izvozno naravnana, saj uvozi večjo vrednost blaga kot pa ga uvozi. Razlog
temu lahko poiščemo v izvažanju blaga z višjo cenovno vrednostjo. Od tega se ga največ
prepelje po cestah (65 %), sledi železnica (20 %) in nazadnje z uporabo zračnega prometa (15
%) (DPN za…, 2010a, str. 54-55).
2.3.4.1.

Poslovanje gospodarskih družb

Preglednica 4: Izbrani kazalniki za Spodnjeposavsko statistično regijo in Slovenijo

Kazalniki
2008
2009
Število zaposlenih
9.993
9.520
Dodana vrednost (mio €)
419
400
Sredstva na podjetje (€)
2.337.258 2.317.349
Število zaposlenih na podjetje
9,8
9,1
Poslovni izid (neto čisti dobiček (+)/neto
85.152.339 86.176.661
čista izguba (-)) (€)
Gospodarnost poslovanja (poslovni
1,074
1,068
prihodki/poslovni dohodki)
Dodana vrednost gospodarskih družb na
66,9
71,1
prebivalca (Slovenija 100)
Vir: Pečar…, 2011
V letu 2009 je v Spodnjeposavski regiji poslovalo 1.042 gospodarskih družb, kar je slabih 2
% gospodarskih družb Slovenije. Zaposlovale so 9.520 oz. 2 % delavcev v gospodarskih
družbah Slovenije. Kljub povečanju števila gospodarskih družb v regiji za 2,1 % se je število
zaposlenih v njih zmanjšalo za 4,7 %. S tem se je leta 2009 zmanjšalo tudi število zaposlenih
na gospodarsko družbo (9,1), ki pa je še vedno nekoliko nad slovenskim povprečjem (8,9),
predvsem na področju predelovalnih dejavnosti. Spodnjeposavska statistična regija je poleg
Jugovzhodne statistične regije v letu 2009 pokazala najboljšo gospodarnost poslovanja,
merjeno z razmerjem med prihodki in odhodki, 1,068 (Slovenija 1,030), a je bila ta tako kot v
drugih regijah manjša kot leto poprej. Skoraj 39 % čistih prihodkov od prodaje, kar je tudi več
kot v slovenskem povprečju, ustvarijo gospodarske družbe na tujem trgu. Dodana vrednost
gospodarskih družb na prebivalca je eden najboljših kazalnikov ekonomske moči
gospodarstva v regiji. Spodnjeposavska statistična regija je po tem kazalcu na 7. mestu in je
glede na leto 2002 (66,3: Slovenija 100) napredovala za 4,8 odstotne točke. V obdobju 20022009 je kazalnik nenehno nihal, najnižjo vrednost pa je dosegel leta 2006 z 59,3 (Pečar,
2011).
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Grafikon 4: Bruto dodana vrednost po dejavnostih v Spodnjeposavski statistični regiji, 2008

Vir: SI-Stat, 2011.
Grafikon 5: Delež, ki ga posamezna področja gospodarstva doprinesejo k celotni ustvarjeni dodani vrednosti v
Spodnjepoasvski statistični regiji, 2008

*področje kmetijstva – kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo; industrije – rudarstvo,
predelovalne dejavnosti, oskrba z električno energijo, plinom in paro, oskrba z vodo, ravnanje
z odpadki in odplakami, saniranje; gradbeništvo in storitvene dejavnosti (Pečar, 2011)
Vir: SI-Stat, 2011.
V Spodnjeposavski regiji so leta 2009 ustvarili 2,4 % slovenske dodane vrednosti, od tega več
kot polovico na področju industrije, kjer izstopajo predvsem predelovalne dejavnosti (papirna
in kovinska industrija) in energetika. 35,8 % dodane vrednosti je bilo ustvarjene s storitvenimi
dejavnostmi, skoraj 6 % v gradbeništvu in 1,3 % v kmetijstvu (Pečar, 2011). Če te podatke
primerjamo s strukturo dodane vrednosti po dejavnostih z grafikonom 5, ugotovimo, da je bila
le-ta leta 2008 nekoliko drugačna. In sicer je leta 2008 področje industrije zavzemalo 40 %
ustvarjene dodane vrednosti, največ (46 %) so zavzemale storitvene dejavnosti, najmanj (5 %)
pa kmetijsko področje. Glede na leto 2008 se je zmanjšal delež na področju storitvenih
dejavnosti, povečal pa na področju industrije (SI-Stat, 2011).
K neto čistemu dobičku (86 milijonov evrov) so največ prispevale storitvene dejavnosti (okoli
70 %), energetika (skoraj 16 %) in predelovane dejavnosti (9,5 %). Storitvene dejavnosti so
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kljub pozitivnemu poslovnemu izidu poslabšale poslovanje, izboljšalo pa se je poslovanje
gospodarskih družb na področju energetike in predelovalnih dejavnosti. Negativno so
poslovale in tudi poslabšale poslovanje gospodarske družbe s področja kmetijstva in še
nekaterih predelovalnih dejavnosti (npr. proizvodnja pohištva), med storitvenimi dejavnostmi
pa tudi promet in skladiščenje ter kulturne dejavnosti. Donosnost sredstev se je nekoliko
zmanjšala, vendar je po tem kazalniku regija še vedno takoj za jugovzhodno Slovenijo.
Nekoliko se je izboljšala donosnost prihodkov, ki je s 5,2 % najvišja med slovenskimi
regijami. Delež čiste izgube poslovnega leta v celotnih prihodkih se je nekoliko zmanjšal in je
z 0,7 % najnižji v Sloveniji. Tudi kapitalska pokritost stalnih sredstev in dolgoročna pokritost
sredstev in zalog sta se izboljšali in sta najvišji prav v Spodnjeposavski regiji. Edino v tej
regiji je višina kapitala, rezervacij in dolgoročnih obveznosti gospodarskih družb višja kot je
višina dolgoročnih sredstev in zalog.
Produktivnost dela, merjena s poslovnimi prihodki na zaposlenega in z dodano vrednostjo na
zaposlenega se je povečala in je višja kot v slovenskem povprečju. Stroški dela na
zaposlenega so bili leta 2009 nekoliko pod slovenskim povprečjem, čeprav so se glede na leto
poprej nekoliko povečali. Stroški dela predstavljajo dobro polovico dodane vrednosti. Čeprav
je delež stroškov dela v dodani vrednosti glede na predhodno leto nekoliko narasel, je še
vedno najnižji med vsemi regijami. Plače na zaposlenega v regiji so rahlo pod slovenskim
povprečjem, vendar so velike razlike med posameznimi dejavnostmi. Visoko nadpovprečne
so v energetiki, kjer več kot dvakrat presegajo slovensko povprečje, vendar gospodarske
družbe tega področja zaposlujejo le okoli 8 % delavcev. V predelovalnih dejavnosti, kjer je
zaposlenih okoli 45 % delavcev v regiji, dosegajo slabih 90 %, v kmetijstvu, z 2,7 %
zaposlenih vse regije, pa le dobre tri četrtine slovenskega povprečja (Pečar, 2011).
2.3.4.2.

Zastopanost dejavnosti v gospodarski strukturi

Kmetijstvo je bilo zaradi ugodne naravne danosti za kmetijsko dejavnost že od nekdaj glavna
gospodarska dejavnost, za slovenske razmere pa je še danes nadpovprečno pomembno.
Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je znašala po
popisu kmetijskih gospodarstev (2000) 4,7 ha, kar jo uvršča na predzadnje mesto med
statističnimi regijami in pod slovensko povprečje (5,0 ha). Glede na ta podatek so kmetije v
preučevani statistični regiji zelo majhne, posesti pa močno razdrobljene (Interaktivni…,
2009).
Po izračunih v GIS orodjih 49,1 % statistične regije pokriva gozd, 43,3 % kmetijska zemljišča
(od tega največ, 22 % travniške površine, 13,1 % njive in vrtovi, 5 % trajni nasadi in 3,1 %
druge kmetijske površine), 7,6 % pokrivajo ostale površine (od tega je 6,6 % statistične regije
pozidano, 0,97 % pokriva voda in 0,03 % ostala nekmetijska zemljišča) (MKGP, 2008). Za
slovenske razmere ima regija podpovprečen delež gozdnih površin in nadpovprečen delež
kmetijskih površin (DPN za…, 2010a).
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Grafikon 6: Dejanska raba tal v Spodnjeposavski statistični regiji ( %)

Vir: MKGP, 2008.
Slika 8: Dejanska raba tal v Spodnjeposavski statistični regiji

Vir: MKGP, 2008.
V statistični regiji je nadpovprečna tudi usmerjenost v sekundarne dejavnosti. Močno ima
razvito papirno, lesno, gradbeno, kovinskopredelovalno, elektrotehnično, tekstilno in živilsko
industrijo v Krškem, tekstilno, kovinsko, gradbeno, lesno in kemično industrijo v Sevnici in
manjše obrate strojno-kovinske ter papirne industrije v Brežicah. Vendar pa zadnja leta,
predvsem tekstilno in papirno industrijo pestijo velike težave, ki s seboj prinesejo odpuščanja
in še večjo brezposelnost (DPN za…, 2010a).
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Preglednica 5: Deset največjih podjetij po prihodkih, številu zaposlenih in po dodani vrednosti, 2007

10 največjih po prihodkih
1. Vipap Videm

10 največjih po številu
zaposlenih
1. Vipap Videm

10 največjih po dodani
vrednosti
1. Nuklearna elektrarna
Krško
2. Vipap Videm

2. Nuklearna elektrarna
Krško
3. Gen
4. Gen-I
5. Resistenc UPR&Co

2. Nuklearna elektrarna
Krško
3. Terme Čatež
4. Resistenc UPR&Co
5. Kostak

6. Terme Čatež
7. Duropack Tespack
8. Termoelektrarna
Brestanica
9. Kmečka zadruga
Sevnica
10. Kostak

6. Kopitarna Sevnica
7. Duropack Tespack
8. Inkos

3. Gen
4. Terme Čatež
5. Termoelektrarna
Brestanica
6. Resistenc UPR&Co
7. Duropack Tespack
8. Kostak

9. Stilles

9. Kopitarna Sevnica

10. Metalna Senovo
Vir: DPN za Feniks…, 2008.

10. KOP Brežice

Posebno mesto ima v statistični regiji tudi energetika, ki v razvojnih programih poleg turizma
predstavlja bodoči ključen dejavnik razvoja Spodnjeposavske statistične regije. Statistična
regija na leto pokrije 37,9 % celotnih potreb po električni energiji v Sloveniji (DPN za…,
2010a). K temu deležu največ prispeva Nuklearna elektrarna v Krškem z močjo 696 MW na
pragu in proizvodnjo nad pet milijard kilovatnih ur električne energije, kar predstavlja 40 %
skupne proizvedene električne energije v Sloveniji (NEK, 2011). Energijo proizvajajo še
Termoelektrarna Brestanica (moč 228 MW) (Termoelektrarna Brestanica, 2011) ter do sedaj
zgrajene in delujoče hidroelektrarne Vrhovo, Boštanj in Blanca s skupno močjo 108 MW
(IBE, 2011: Savske…, 2011). Trenutno poteka izgradnja četrte načrtovane v verigi pretočnih
hidroelektrarn na spodnji Savi v Krškem, v načrtu pa je še izgradnja HE Brežice in HE
Mokrice (DPN za…, 2010a).
Terciarni sektor predstavljajo predvsem majhna in srednje velika podjetja, s povprečno petimi
zaposlenimi, ki jih je zadnje čase vedno več. V statistični regiji je bilo leta 2009 namreč 67
podjetij na 1000 prebivalcev, kar je pod slovenskim povprečjem (79), vendar za kar več kot
20 podjetij na 1000 prebivalcev več, kot jih je bilo v obdobju 1999-2007 (Interaktivni…,
2009). Mogoče prav to dejstvo nakazuje na to, da bo poleg energetike tudi podjetništvo
čedalje bolj razvojno pomembno.
Če na kratko povzamem socialno-ekonomsko stanje v statistični regiji, opazim, da imata
statistična regija in Slovenija zelo podobno tako demografsko sliko kot tudi zaposlitveno
strukturo, tako da lahko rečemo, da je stanje v statistični regiji skorajda slovensko povprečje.
Če velja, da Slovenija ni v najboljšem stanju, lahko isto trdimo tudi za obravnavano regijo. Ne
preveč spodbudna demografska slika, visoka brezposelnost, sploh po recesiji leta 2009, in
neugodna zaposlitvena struktura lahko zaradi pomanjkanja delovno aktivnega prebivalstva in
strokovnega kadra negativno vplivajo na izpeljavo velikih razvojnih projektov, kot je projekt
Feniks za Spodnjeposavsko statistično regijo. Po drugi strani pa bi lahko takšen projekt v
regijo privabil mlado, perspektivno delovno silo, ki bi tu našla novo zaposlitev, mogoče celo
stalno prebivališče.
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3. Gospodarsko središče Feniks
Izgradnja gospodarskega središča Feniks v Posavju, kot del širšega projekta Phoenix,
predstavlja eno od izhodišč za doseganje prve razvojne prioritete Strategije razvoja Slovenije
za obdobje 2007-2012 iz leta 2005 – konkurenčnega gospodarstva in višje gospodarske rasti.
Območje gospodarskega središča Feniks zaokroža območje za potrebe civilnega zračnega
prometa ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti, kot je opredeljeno v že
sprejetem Državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki (Ur.l. RS, 73/2008), z
dodatnimi logističnimi dejavnostmi, spremljevalnimi logističnimi dejavnostmi ter tehnološko
razvojnim parkom. Območje DPN za Feniks, katerega večji del sega v občino Brežice, manjši
severozahodni del pa tudi v občino Krško, je že bilo sprejeto, DPN pa je v pripravi. Izgradnja
gospodarskega središča pomeni nadgradnjo območja civilnega dela letališča z ustvarjanjem
prostorskih pogojev za doseganje hitrejše gospodarske rasti, postopnega prestrukturiranja
gospodarstva, večje stopnje zaposlenosti ter večjega deleža kakovostnih delovnih mest z
visoko dodano vrednostjo v strukturi delovnih mest Spodnjeposavske statistične regije.
Območje DPN za izgradnjo gospodarskega središča Feniks za Posavje torej obsega:
-

osrednje območje gospodarskega središča Feniks, ki obsega logistično središče,
tehnološki razvojni park ter spremljevalne poslovne in centralne dejavnosti – Poslovno
cono Skopice;

-

območje letaliških dejavnosti in letališko ploščad za potrebe civilnega zračnega
prometa na Letališču Cerklje ob Krki;

-

obvoznico Skopice (DPN za…, 2010a).
Slika 9: Sintezna urbanistična zasnova osrednjega dela gospodarskega središča Feniks

Vir: DPN za…, 2010a.
Izgradnja je razdeljena na dve fazi in več etap. V prvi fazi bo potekalo povezovanje cestnega
in zračnega prometnega sistema z razvojem logističnih in spremljajočih poslovno storitvenih
dejavnosti, v drugi fazi pa bo zgrajena Poslovna cona Skopice in Tehnološki razvojni park.
Celoten projekt naj bi se že začel realizirati v letu 2009, končan pa naj bi bil v letu 2023 (DPN
za…, 2010b). Projekt trenutno stoji, zato se gradnja načrtovana z letom 2009 še ni začela.
Trenutno potekajo pogovori in določena usklajevanja. Glede na gospodarske nestabilnosti v
Sloveniji pa kaže, da projekt še ne bo stekel tako kmalu.
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3.1. Značilnosti ožjega obravnavanega območja
Obravnavano območje gospodarskega središča se nahaja na pomembnem prometnem
koridorju, neposredno ob državni meji z republiko Hrvaško in t.i. schengenski meji, na
desnem bregu reke Save, na robu njene aluvialne ravni, vzdolž AC Ljubljana – Obrežje med
AC priključkom Drnovo in Skopicami. Severno, severovzhodno in zahodno se relief dviga v
vinorodna gričevje in hribovja, na severovzhodu pa v krško antiklinalo. Površje je prekrito z
mlajšimi pleistocenskimi nanosi proda in peska, ki sta jih tu odlagali reki Sava in Krka s
svojimi pritoki. Prevladujoč tip površja, kjer bi se lociral objekt, je ravnina, območje pa je tudi
brez površinskih vodotokov. Predvidena lokacija leži nad izdatnim medzrnskim
vodonosnikom na terasi na Krškem polju. Raba tal je skoraj v celoti kmetijska (DPN za…,
2010a).
Osrednje območje gospodarskega središča (Poslovna cona Skopice, Tehnološki razvojni park
in logistično središče) se nahaja na območju, ki je na jugu omejeno z območjem Letališča
Cerklje ob Krki, na severu pa z AC Ljubljana – Obrežje. Obvoznica Skopice poteka južno
oziroma jugozahodno od naselja Skopic (DPN za…, 2010a).
Slika 10: Območje gospodarskega središča Feniks in letališča Cerklje od Krki

Vir: DNP za…, 2010a.
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Slika 11: Meja območja DPN za Feniks

3.2. Razvojni dokumenti, ki se nanašajo na razvoj gospodarskega središča
Postopek priprave DPN za izgradnjo gospodarskega središča Feniks izhaja iz strateških
izhodišč, ki so utemeljena v Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št.
76/04), Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03),
Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (Vlada RS, 12. 10. 2006)
in Regionalno razvojnem programu Posavje 2007-2013. Na podlagi teh dokumentov je vlada
leta 2007 sprejela Sklep o začetku priprave DPN-ja za izgradnjo gospodarskega središča za
Posavje. Sprejeto je bilo območje, za katerega se pripravlja DPN, obveznosti v zvezi s
financiranjem, roki in fazami. Nosilci urejanja prostora (občine) so podali razvojne potrebe in
smernice, dogovorili pa so se tudi o načinu pridobitve strokovnih podlag.
3.2.1. Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Določila za gradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju so posredno ali neposredno
predstavljena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju Strategija) (Ur.l. RS,
št. 76/04). Strategija v poglavju "Zasnova prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in
usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja Slovenije" v točki "Enakovredna
vključenost Slovenije v evropski prostor" v prioriteti 5 določa spodbujanje razvoja predvsem
v tistih delih slovenskega ozemlja, ki padejo v vplivna območja večjih sosednjih mest: Trsta,
Zagreba, Gorice, Gradca, Reke. Prostorski razvoj se spodbuja z načrtovanjem učinkovitih
mestnih mrež, gospodarskih con, turističnih središč in drugih dejavnosti (Strategija…, 2004,
str. 19). Ker je načrtovano gospodarsko središče v vplivnem območju Zagreba, se smatra, da
se prioriteta posredno nanaša tudi na Feniks.
Naprej v točki "Policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj" Strategija določa,
da se kot središče nacionalnega pomena prioritetno razvija tudi somestje Brežice – Krško –
Sevnica, in sicer kot središče nacionalnega pomena regionalnih območij. Zaradi lege ob
državni meji za obravnavano območje velja tudi točka, da se »glede na bližino meje in
razvojne potenciale razvijajo središča, ki bodo širila svoj vpliv tudi na čezmejna območja«
(Strategija…, 2004, str. 20).
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V poglavju "Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni
ravni" Strategija v točki "Razvoj poselitve" pod Racionalna raba zemljišč in objektov v
naseljih (1.2), Območja proizvodnih dejavnostmi (1.2.3) Strategija med drugim opredeljuje,
da se v okviru regionalnih območij razvija vsaj eno gospodarsko cono za zagotovitev
dolgoročnih potreb regionalnega gospodarstva. Zaradi zagotovitve gospodarske
konkurenčnosti in delovnih mest se v središčih nacionalnega pomena (somestje BrežiceKrško) razvija vsaj eno večjo mednarodno konkurenčno industrijsko cono in vsaj eno
podjetniško cono malega gospodarstva. Pri tem se poleg družbeno ekonomskih pogojev,
zagotovljenega zaledja kapitala ter znanja na področju visoke tehnologije in delovne sile,
upošteva tudi prostorske kriterije, in sicer: optimalno povezavo s prometnim in energetskim
omrežjem ter z drugo infrastrukturno opremljenostjo, bližino in velikost že obstoječih
gospodarskih con ter prometnih terminalov, velikost naselij, njihovo vlogo v urbanem sistemu
in dostopnost do predvidenih lokacij gospodarskih con, prostorske možnosti in omejitve, ki
izhajajo iz stanja ali značilnosti naravne in kulturne krajine, v katero se posamezna
gospodarska cona umešča (Strategija…, 2004, str. 36).
Točka "Razvoj gospodarske javne infrastrukture" pod poglavjem 2.1.7 "Prometni terminal"
določa, da se poleg prometnih terminalov nacionalnega pomena ob nacionalnih prometnih
vozliščih v Novem mestu, Celju, Murski Soboti, Divači (Sežani), Novi Gorici in v Kranju
(Jesenicah), na enaki ravni razvija tudi prometni terminal v Brežicah, ki se jih razvija v
neposredni povezavi z gospodarskimi conami. Načrtuje se jih kot njihov sestavni del ali pa
kot samostojne prostorske enote v njihovi bližini (Strategija…, 2004, str. 44,45).
3.2.2. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 zajema ključne razvojno-investicijske
projekte, pri uresničitvi katerih bo sodelovala država. Namen resolucije je z jasno postavitvijo
prednostnih državnih razvojnih projektov od leta 2007 do leta 2023 zagotoviti hitrejše
doseganje ciljev Strategije razvoja Slovenije in Državnega razvojnega programa (DPN za…,
2008).
V njej je projekt izgradnje gospodarskega središča PHEONIX v Brežicah in Krškem
opredeljen kot projekt, ki podpira doseganje ciljev prve prioritetne strategije razvoja Slovenije
– konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast (Resolucija o nacionalnih…, 2006, str. 26). Z
umestitvijo projekta v resolucijo je ta postal eden od razvojno-investicijskih projektov, pri
katerih bo sodelovala država in katerega izvedba bo na državni ravni, pa tudi regionalni ravni
osredotočila razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj države kot celote
(Študija izvedljivosti, 2007). V resoluciji je obravnavan celoten projekt Phoenix, kjer je poleg
proučevanega projekta izgradnje gospodarskega središča Feniks za Posavje predmet projekta
še razvoj letališča Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega dela letališča (Resolucija o
nacionalnih…, 2006, str. 26), za katerega pa je bil leta 2008 že sprejet DPN za Letališče
Cerklje ob Krki (Ur.l. RS, št. 73/2008). Cilj projekta je z izrabo transportnih poti skozi regijo
postaviti enega glavnih razvojnih centrov tega dela Evrope.
Sama regija je kot prednostna področja razvoja določila področje logistike, energetike in
turizma, za kar pa resolucija predvideva nujen dvig raven izobrazbe, ki trenutno predstavlja
oviro pri izvedbi projekta. Kljub temu resolucija predstavi precej priložnosti, kot so že
delujoča Fakulteta za logistiko in energetiko v Krškem (prvi vpis v šolskem letu 2008/2009)
in Fakulteta za turizem v Brežicah, ki je bila kot najmlajša članica Univerze v Mariboru
ustanovljena leta 2009, vpis prvih študentov pa je načrtovan v šolskem letu 2011/2012
(Univerza v…, 2010). V Spodnjeposavski statistični regiji prav tako že deluje vrsta tehnično
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in tehnološko visoko razvitih podjetij, ki so izrazito izvozno naravnana, kar prav tako
predstavlja pomembno prednost za nadaljnji razvoj statistične regije. Načrtovana je celo
izgradnja centralnega logističnega središča Slovenskih železnic in razvoj predelovalne in
dodelavne industrije v sodelovanju s tujimi partnerji. V celotno tehnološko platformo se poleg
fakultet tako uvršča še tehnološki park, regionalni mrežni podjetniški inkubator, mreže visoko
tehnoloških proizvodnih in storitvenih podjetij ter velika poslovno-industrijsko-logistična
cona, ki bo omogočala privabljanje naložb. S tem se bodo pridobila nova, kakovostna delovna
mesta, ki bodo glede na resolucijo doprinesla in omogočila resničen razvoj statistične regije
(Resolucija o nacionalnih…, 2006, str. 27).
3.2.3. Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Posredno se izgradnja Feniksa načrtuje tudi v izvedbenem dokumentu Državnem razvojnem
programu (v nadaljevanju DPR), ki kot razvojno aktivnost opredeljuje spodbujanje
regionalnega razvoja, lokalne razvojne pobude in njeno povezovanje za realizacijo skupnih
regionalnih projektov v okviru 12 razvojnih regij in dveh kohezijskih regij. V okviru
gospodarstva naj bi se z dograditvijo mreže gospodarskih središč, sestavljene iz inkubatorjev,
tehnoloških parkov poslovnih con in izobraževalnih središč, vzpostavljala potrebna
gospodarska, raziskovalna, izobraževalna, informacijska in logistična infrastruktura (Državni
razvojni…, 2008).
3.2.4. Regionalni razvojni program Posavje 2007-2013
Za izgradnjo gospodarskega središča Feniks za Posavje so pomembna tudi določila v
Regionalnem razvojnem programu Posavje 2007-2013 (v nadaljevanju RRP), ki kot temeljni
programski dokument na regionalni ravni opredeljuje razvojne prednosti regije, določa
prioritete, finančni okvir in predlaga ukrepe.
V tem dokumentu projekt Phoenix združuje več potencialov regije. Osrednji elementi projekta
so letališče Cerklje ob Krki, poslovno-logistične cone ob letališču, poslovna cona Drnovo,
Poslovna cona ob Vipapu in Poslovna cona Vrbina (DPN za…, 2008). RRP predmet projekta
Phoenix tako še razširi oz. ga opredeli podrobneje v primerjavi z že omenjeno Resolucijo o
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023. Sama v nalogi preučujem le njegov
del, torej poslovno-logistično cono ob letališču, imenovano gospodarsko središče Feniks.
Program še navaja, da se gospodarska infrastruktura sicer že razvija, vendar bi statistična
regija za hitrejši razvoj in dvig blaginje potrebovala večje, visoko tehnološko in razvojno
usmerjene centre regionalnega, nacionalnega in internacionalnega pomena.
3.2.5. Drugi programi
Programi, strategije in dokumenti, ki kakorkoli omenjajo razvoj gospodarskih con v Sloveniji
so še:
-

Strategija razvoja Slovenije za obdobje od 2007 do 2013,

-

Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006-2010,

-

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,

-

Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje Slovenije,

-

Predlog konceptov ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva,
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Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 20072013.

Prvi štirje dokumenti so strateški in posegajo na področja ekonomske politike, zadnji pa
predstavlja akcijski dokument za izvedbo ukrepov, ki jih zahtevajo nadrejeni dokumenti, pri
tem se opira tudi na mednarodne primerjave in raziskave o podjetniški in inovacijski
dejavnosti. Vsem pa je skupno to, da določajo vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih
platform kot infrastrukture na območjih, ki imajo zaradi lege velik strateški pomen in tako
zaradi strukture dejavnosti predstavljajo enega ključnih dejavnikov razvoja (DPN za…,
2008).
Glede na zgoraj omenjene dokumente ima statistična regija izjemno perspektivo s trenutno
premalo izkoriščenimi prostimi površinami, ki jih lahko nameni za izgradnjo gospodarsko
razvojne infrastrukture. Premalo je izkoriščena tudi njena geostrateška lega, njene naravne
danosti ter že obstoječa prometna in turistična infrastruktura, ki bi s primernimi dograditvami
za potrebe logistične in turistične dejavnosti ter čezmejnim povezovanjem pomenila vrata
med EU, Balkanom ter Bližnjim vzhodom. Pogoji in lokacijski dejavniki so torej nadvse
ugodni in vsaj glede na državne dokumente ni večjih ovir za realizacijo preučevanega
projekta. Kot kaže glavni problem predstavljajo denarna sredstva in vlagatelji.
4. Vplivi Gospodarskega središča Feniks na razvoj
V nalogi so zaradi obsežnosti upoštevani in analizirani le tisti vplivi, ki bodo vplivali na
razvoj Spodnjeposavske statistične regije, nacionalni in lokalni vplivi pa so zanemarjeni.
4.1. Socialno-ekonomski vplivi
Socialno-ekonomske vplive izgradnje gospodarske cone sem razdelila na negativne in
pozitivne vplive. Vendar pa zaradi kompleksnosti projekta in še neznanih umeščenih
dejavnosti teh ni mogoče v celoti predvidevati, zato kvantitativne ocene vplivov še niso
znane. Spodaj napisano so zgolj s preliminarno analizo predvideni scenariji in ocene vplivov
na statistično regijo.
4.1.1. Negativni vplivi
Negativni vplivi na kmetijstvo in bivalno okolje so najbolj jasni in dejansko planirani. Da bo
projekt v veliki meri posegel na najbolj rodovitna kmetijska zemljišča, je razloženo v
nadaljevanju naloge (4.2. Prostorsko-okoljski vplivi), pričakujejo pa se lahko tudi negativne
družbene posledice tega posega na to dejavnost. Pričakuje se negativen odziv predvsem pri
mlajših lastnikih, ki so še vedno odvisni od kmetijstva (DPN za…, 2010a). Ker se je obseg
DPN za izgradnjo gospodarskega središča Feniks glede na prvi osnutek zmanjšal in s tem tudi
posegi na kmetijska zemljišča, predvidevajo, da se bo s tem zmanjšalo tudi nezadovoljstvo
kmetov. Na do sedaj prevladujočo kmetijsko dejavnost z vidika njenega nazadovanja in
zaraščanja kulturne pokrajine lahko negativno vpliva tudi spremenjena izobrazbena struktura.
Priseljevanje kot posledica ponudbe delovnih mest lahko povzroča pritisk na stanovanjski trg.
Glede na pretekle izkušnje je družbena sprejemljivost hitrega oz. obsežnega širjenja
podeželskih naselij v Sloveniji izredno nizka. Tudi v obravnavani statistični regiji se
pričakuje, da bo nenaden priliv nelokalne delovne sile povzročil nezaželene odzive lokalnega
prebivalstva. Predvsem je zaradi dodatnega obremenjevanja lokalne družbene infrastrukture
(varstvene, izobraževalne, zdravstvene storitve in podobno) logična skrb zaradi morebitnega
znižanja kakovosti nekaterih storitev in s tem, vsaj trenutno, zmanjšanja kakovosti bivanja.
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Kljub zadostnemu številu prostih zazidalnih površin okoliških naselij, je v primeru povečanja
trenda priseljevanja smiselna le širitev mest Krško in Brežice ter večjih središč občinskega
pomena, kot sta Leskovec pri Krškem in Cerklje ob Krki, saj le ta lahko nudijo ustrezne
storitve. Za poselitev je najprivlačnejše mesto Brežice, ki razpolaga tudi z večjimi primernimi
površinami za pozidavo. Glede na predvideno število delovnih mest se predvideva, da
priseljevanje ne bo imelo večjega vpliva na poselitev. Kot eno manjših naselij, v katero je
zaradi neposredne bližine ob coni možno umeščanje nove poselitve, velja naselje Skopice.
Načrt izgradnje Feniksa in razširitve območja izključne rabe letališča predvideva širjenje
naselja proti jugu oz. zahodu, tipologija pa narekuje možno širitev naselja tudi proti
jugovzhodu. Gradnja obvoznice se z vidika zmanjšanja kakovosti ob povečanju prometa skozi
naselje zdi smiselna, hkrati pa lahko predstavlja tudi mejo širitve naselja (DPN za…, 2010a).
Ker prihodnji razvojni načrti statistične regije v veliki meri težijo prav na izkoriščanju
turističnega potenciala (Regionalni razvojni…, 2007), se ocenjuje, da sprememba agrarne
kulturne pokrajine v industrijsko ne bo povečala privlačnosti okolja za turistično dejavnost. S
tega vidika je mogoče pričakovati poslabšanje pogojev za že obstoječe dobro obiskane
turistične točke (DPN za…, 2010a) in s tem negativen vpliv na gospodarstvo regije.
Kljub zgoraj naštetim negativnim vplivom, se ob pričakovanih pozitivnih ekonomskih
vplivih, ustreznem vodenju in participaciji vpletenih prebivalcev pričakuje omilitev ali celo
preprečitev nekaterih negativnih posledice. Zmanjšanje nezaželenih učinkov s časom temelji
tudi na predpostavki, da se bo projekt izvajal postopoma, v dveh fazah in po več etapah. Tako
se bodo novo nastali problemi reševali sproti, sproti pa se bodo izvajali tudi preventivni in
omilitveni ukrepi. Vsekakor pa se bo stanje dokončno spremenilo šele takrat, ko bo na lokalni
oz. regionalni ravni prišlo do sprejetja in zavedanja pozitivnosti tega projekta za regijo.
4.1.2. Pozitivni vplivi
Eden od pozitivnih vidikov gospodarskega središča so nedvomno nova delovna mesta in
izboljšana izobrazbena struktura prebivalstva. Glede na obstoječo demografsko in
izobrazbeno strukturo ter značilnosti gibanja prebivalstva v Spodnjeposavski statistični regiji
(glej poglavje 2.3. Družbeno geografska analiza stanja) bo imela umestitev gospodarskega
središča Feniks ob predpostavki 100 delovnih mest do leta 2015 minimalen vpliv. Ob
upoštevanju optimalnega scenarija, po katerem naj bi se do leta 2030 število prebivalstva
postopno povečalo, število delovnih mest v coni pa skupno povečalo na približno 800, po
nekaterih scenarijih celo na okrog 2000 delovnih mest, pa so pričakovane že večje
spremembe. Nedvomno bi se spremenil vzorec poselitve. Izoblikovan je bil namreč optimalen
scenarij poselitve v obravnavani statistični regiji, ki predvideva 50 % potrebne delovne sile v
obliki delovnih migrantov iz ostalih delov Slovenije, 30 % delovne sile naj bi se za stalno
priselilo v mesti Krško in Brežice, 10 % delovne sile bi se naselilo v okoliških vaseh, za
ostalih 10 % pa se predvideva tujce (Zagreb), kot dnevne migrante. Tak scenarij bo zelo
močno vplival na demografsko rast, ki ji mora slediti tudi rast ostalih dejavnosti (centralne
dejavnosti, šport in rekreacija, storitvene dejavnosti,…). Scenarij naj bi tako močno spremenil
ne le izobrazbeno, ampak tudi starostno strukturo, kar posledično pomeni razvoj dejavnosti,
predvsem storitev, za katere sedaj ni bilo povpraševanja (DPN za…, 2010a). Ob predpostavki,
da se preseli več mladega prebivalstva in družin, bi bilo potrebno povečati ponudbo mest v
vrtcih, šolah in povečati ponudbo objektov za mlade (kinodvorane, športna igrišča, mladinski
klub,…).
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Slika 12: Model možne spremembe vzorca priselitve

Dolgoročno lahko predvidimo pozitivne sinergijske ekonomske učinke ob potencialni
povezavi energetike, ki kot kaže predstavlja paradnega konja razvoja Spodnjeposavske
statistične regije, in nekaterih predvidenih dejavnosti projekta Feniks, predvsem z
inovativnimi majhnimi in srednje velikimi podjetji. Skupaj s turizmom lahko obe dejavnosti
veliko doprineseta k razvoju statistične regije (DPN za…, 2010b). Kljub negativnemu vplivu
izgradnje cone na videz turistične pokrajine je lahko povečanje poslovne dejavnosti priložnost
za razvoj kongresnega/poslovnega turizma z novo ponudbo gostinsko-hotelskih storitev. Tako
bi se razširili pozitivni ekonomski učinki projekta tudi na druge dejavnosti, ki niso
neposredno vključene v projekt.
Eden pričakovanih, pretežno pozitivnih učinkov projekta je prav tako tudi razvoj raziskovalne
in izobraževalne dejavnosti (DPN za…, 2010b). Izobraževanje za potrebe energetike in
prometno logističnih storitev, ki v Spodnjeposavski statistični regiji že obstaja (Univerzi v
Krškem), se bo lahko razvijalo v neposredni povezavi s prakso in s tem vsaj malo omililo do
sedaj močan proces bega možganov.
Glede na ekonomski zaostanek regije (predstavljen v poglavju 2.3.4.) lahko pričakujemo, da
bo razvoj gospodarskega središča dolgoročno pozitivno deloval na izbrane kazalnike ter tako
izboljšal gospodarski položaj Spodnjeposavske statistične regije. Pričakuje se, da se bo zaradi
novih delovnih mest v regiji povečal indeks delovnih migracij, kupna moč prebivalstva,
izboljšalo pa se bo tudi poslovanje.
4.2. Prostorsko-okoljski vplivi
Preučevani projekt se glede na Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 78/06, 72/07), uvršča med posege (presegajo prag
50.000 m2), za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno
soglasje. Prostorsko-okoljske vplive izgradnje obravnavanega gospodarskega središča sem
povzela iz okoljskega poročila, ki je trenutno edini dokument okoljevarstvenega vidika za
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predvideni poseg. Okoljsko poročilo (v nadaljevanju OP) je strokovno gradivo za celovito
presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), v katerem so opredeljeni, opisani in
ovrednoteni pomembni vplivi na naravo, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine
ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan
nanaša. Ministrstvo za okolje je že leta 2007 izdalo odločbo, ki nalaga, da je treba v postopku
priprave in sprejemanja DPN za izgradnjo gospodarskega središča Feniks izvesti CPVO, a ta
do sedaj še ni bila izvedena oz. objavljena (DPN za…, 2010b). Na podlagi podanih smernic
različnih institucij (ministrstev, DARS-a, občin Brežice in Krško, Zavoda za varstvo narave)
in izhodišč, ki temeljijo na zakonskih določilih, so v OP obravnavali segmente okolja, ki sem
jih v nalogi tudi sama preučila in analizirala.
Nekateri segmenti, ki so nujni v CPVO analizi, so zaradi jedrnatosti in ohranjanja kvalitete
poročila v OP bodisi izpuščeni ali združeni z drugimi segmenti. Tako so na primer posledice
izvedbe plana na človekovo zdravje in kakovost življenja neposredno vključeni v OP znotraj
več segmentov. Ker se poseg ne nahaja na vodovarstvenem območju, to ni obravnavano
posebej, temveč v sklopu podzemnih voda. V OP prav tako ni vključen vpliv
elektromagnetnega sevanja, saj strokovnjaki ocenjujejo, da mejne vrednosti za drugo stopnjo
varstva pred sevanjem, kamor spada obravnavano območje, ne bodo prekoračene oz. ni
predvideno umeščanje novih daljnovodov, temveč le priklop na že obstoječe elektromagnetno
omrežje. Prav tako ni podatkov o vrsti in količini možnih odpadkov ali o vrsti in količini
tehnološke/komunalne odpadne vode, saj v času izdelave OP-ja ni bilo na voljo podatkov o
predvidenih proizvodnih procesih (DPN za…, 2010b). Zaradi istih razlogov v nalogo nisem
vključila tudi vpliva svetlobnega onesnaževanja.
Vplive so nato z merili vrednotenja, predpisanimi v Uredbi o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l. RS, št. 73
/05), ovrednotili in razvrstili v naslednje velikostne razrede:
A- Ni vpliva/pozitiven vpliv
B- Nebistven vpliv
C- Nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)
D- Bistven vpliv
E- Uničujoč vpliv
X - ugotavljanje vpliva ni možno (Ur.l. RS, št. 73 /05).
Ocene posledic izvedbe plana velikostnega razreda A, B in C so okoljsko sprejemljive,
velikostnega razreda D in E pa nesprejemljive (DPN za…, 2010b).
4.2.1. Vpliv na podnebne spremembe in kakovost zraka
Na celotnem območju gospodarskega središča Feniks bo prevladujoči vir emisij v zrak cestni
promet v širši okolici poslovne cone Skopice. Glede na obstoječe stanje je občina Brežice
razvrščena v območje onesnaženosti zraka SI 2, ki sodi v drugo stopnjo onesnaženosti zraka,
na katerem je po sklepu o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega
dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v
zunanjem zraku iz leta 2003, raven onesnaženosti z NO2, delci PM10 in O3 višja od
predpisane mejne vrednosti in nižja od vsote mejne vrednosti in vrednosti sprejemljivega
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preseganja, raven onesnaženosti z SO2 pa med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno
vrednostjo. Občina Krško je razvrščena v območje SI 2 in ima stopnjo onesnaženosti enako
kot občina Brežice, razen za onesnaženost z SO2, ki po zaustavitvi proizvodnje celuloze v
podjetju Vipap Krško v letu 2006 ne presega mejnih vrednosti. Poleg motornega prometa, kot
prevladujočega vira emisij na širšem območju DPN, v manjši meri k onesnaženosti zraka
prispevajo še kmetijska dejavnost, obratovanje drobnih kurišč ter obratovanje letališča (DPN
za…, 2010b).
Preglednica 6: Raven koncentracije onesnaževal na območju onesnaženosti zraka SI2

Oznaka
območja
SI 2

SO2

NO2

3

2

PM10

Pb

2
5
Vir: DPN za…, 2010b.

CO

Benzen

Ozon

5

5

1

1 presežena mejna vrednost ali vsota mejne vrednosti in dopustnega odstopanja oz.
ciljno vrednost, če gre za ozon
2 koncentracija med mejno vrednostjo in dopustnim odstopanjem
3 koncentracija med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno vrednostjo
4 koncentracija med spodnjim in zgornjim pragom ocenjevanja
5 koncentracija pod spodnjim pragom ocenjevanja
Zaradi obsežnih zemeljskih in gradbenih del se bo med gradnjo povečalo prašenje z območja
urejanja, dodatno pa bodo povečane tudi emisije zaradi uporabe gradbene mehanizacije in
transporta po obstoječi cestni mreži. Poleg tega bo gradnja potekala na območju, kjer je zrak
že onesnažen s snovmi, ki so posledica emisij prometa in tako stopnjo onesnaženosti le še
povečala. Dodatno bo povečana emisija plinastih snovi in prašnih delcev zaradi izpušnih
plinov transportnih sredstev in gradbene mehanizacije ter prašenja s transportnih vozil.
V času obratovanja se bodo v obdobju do 2032 na obravnavanem območju zaradi energetskih
in industrijskih objektov, parkirišč ter povečanega prometa na celotnem cestnem omrežju
povečale emisije onesnaževal in toplogrednih plinov (preglednica 7 in 8) (DPN za…, 2010b).
Količina CO2 in ekvivalent CO2 naj bi se povečala za skoraj 3-krat, prav tako količine metana
in dušikovega dioksida. Podatkov o tem, kolikšne bodo emisije na posameznih obratih in
napravah, zaradi še nepoznanih bodočih dejavnosti, v času izdelave OP ni bilo na voljo.
Preglednica 7: Emisije toplogrednih plinov po obstoječem omrežju leta 2006 v primerjavi z emisijami toplogrednih
plinov po cestnem omrežju na območju GS Feniks leta 2032

Toplogredni
plini
Emisije
(ton/leto) 2006
Emisije
(ton/leto) 2032

CO2

CH4

N2O

Ekvivalent CO2

12.926

0,1

0,2

12.986

37.024

0,4

0,5

37.196

Vir: DPN za…, 2010b.
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Preglednica 8: Emisije onesnaževal zaradi prometa po obstoječem cestnem omrežju leta 2006 in po cestnem omrežju
na območju GS Feniks leta 2032

Onesnaževalo
Emisije (ton/leto)
2006
Emisije (ton/leto)
2032

NOX

Hlapne organske
spojine HSO

SO2

26,6

3,5

0,1

119,6

8,2

0,2

Vir: DPN za…, 2010b.
Promet naj bi se v obdobju 2006-2032 povečal za kar 140 %, in sicer kot posledica
pričakovanega gospodarskega razvoja širšega območja, obratovanja letališča in v manjši meri
tudi obratovanja gospodarskega središča. Zanimivo je, da se glede na prometno študijo, letne
koncentracije NO2 in delcev PM10, kljub povečanju prometa naj ne bi povečale, temveč
zmanjšale. Prav tako naj letni mejni vrednosti obeh onesnaževal ne bi bili preseženi. Ob za
razširjanje onesnaževal ugodnih vremenskih razmerah se bo lahko občasno (ocenjeno največ
4-krat na leto, dovoljeno do 18-krat) pojavilo preseganje mejne urne vrednosti NO2, do
preseganja mejne dnevne koncentracije delcev pa bo lahko po oceni prišlo trikrat na leto
(dovoljeno do 35-krat) (preglednica 9) (Prometna študija…, 2008; cv: DPN za…, 2010b).
Preglednica 9: Letne imisijske koncentracije NO2 in PM10 v zraku in ocenjeno število preseganj mejnih vrednosti od
A2/Drnovo - Skopice v letih 2006 in 2032

Oddaljenost od roba ceste
(m)

10
20
50

Srednja letna koncentracija,
µg/m3
NO2

Delci PM10

2006 2032 2006 2032
13,3 12,9
2,0
3,4
12,3 11,9
1,6
2,8
10,7 10,4
1,1
2,0
Vir: DPN za…, 2010b.

Število prekoračenih mejnih
vrednosti
NO2, mejna
PM10 mejna
urna (200
dnevna (50
µg/m3)
µg/m3)
2006 2032 2006 2032
4
3
4
4
3
2
3
3
3
2
3
3

Skupen vpliv na kakovost zraka je ocenjen s stopnjo C – nebistven vpliv pod pogoji.
Bodoči investitorji bodo tako morali za naprave na območju poslovne cone pridobiti ustrezno
okoljevarstveno dovoljenje, v obratovalnem času pa bodo morali izvajati meritve in skrbeti za
površine, ki se ob suhem in vetrovnem vremenu rade prašijo. Ob upoštevanju zakonodaje s
področja varstva zraka in emisijskih norm v skladu s predpisi na območju središča in njegove
okolice ni pričakovati prekomerne onesnaženosti zraka, z obvoznico Skopice pa naj bi se
glede na obstoječe stanje izboljšala kakovost zraka v naseljih Spodnje in Zgornje Skopice
(DPN za…, 2010b).
Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je v okviru DPN predvidena izgradnja energetsko
učinkovitih objektov in vzpostavitev inovativnega sistema za energetsko oskrbo stavb, kjer bo
osnovni energent zemeljski plin. Segrevanje vode bo povezano s sončnimi kolektorji,
nameščenimi na strehah posameznih objektov, ter toplotnimi črpalkami ali z izrabo
geotermalne energije. Zaradi izvajanja logističnih storitev se bo povečala tudi kapaciteta
prevoza tovora (DPN za…, 2010b). Sama menim, da se kljub vsem ukrepom stanje zraka
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vendarle bo spremenilo, na kar kažeta tudi preglednici 8 in 9. Ker gre za logistično dejavnost,
se bosta tako potniški kot tudi tovorni cestni promet zelo povečala, kar bo nedvomno
obremenjevalo zrak bolj kot je z zakonodajo dovoljeno in težko je verjeti, da se bo
koncentracija NO2 in delcev PM10, katerih glavni vir je promet, z obratovanjem gospodarske
cone zmanjšala. Bi pa verjetno do tega res prišlo, če/ko bo prišlo do navezave tovornega
prometa na železniško omrežje in bistvenih tehnoloških izboljšav transportnih sredstev. Sama
bi od predpostavki, da železniški tovorni tir ne bo zgrajen, vplive na kakovost zraka ocenila z
D – bistven vpliv.
4.2.2. Vpliv na površinske in podzemne vode
4.2.2.1. Površinske vode
V širši okolici sta dva večja površinska tokova 1. reda: reka Sava in Krka. Na širšem območju
se nahaja nekaj reguliranih vodotokov, osrednje območje gospodarskega središča Feniks pa je
od obeh rek oddaljeno približno 2 km.
Na obravnavanem območju ni površinskih vodotokov, prav tako območje gospodarskega
središča ne leži niti na območju redkih poplav niti na območju katastrofalnih poplav, so pa
poplavna območja stoletnih visokih voda (Inženiring za vode d.o.o., 2008; cv: DPN za…,
2010b) le nekaj 10 m oddaljena od obvoznice Skopice, južno od poplavnih območij Save,
zato je potrebno zagotoviti ustrezno poplavno varnost.
Slika 13: Poplavno območje na širšem območju DPN za Feniks

Kemijsko stanje Krke na merilnem mestu Krška vas je bilo v letu 2005 po podatkih ARSO
označeno kot dobro, ekološka ocena ni bila podana. Kemijsko stanje Save je bilo na merilnih
mestih Brežice in Jesenice na Dolenjskem v obdobju 2002-2005 po podatkih ARSO ocenjeno
kot slabo, glede na ekološko stanje pa je sodila v 2. kakovostni razred. Od kemijskih
parametrov so bile na obeh mestih presežene mejne vrednosti za absorbirane halogenirane
organske spojine (v nadaljevanju AOX), medtem ko so bile na merilnem mestu Brežice
presežene tudi mejne vrednosti za fenolne snovi. Presežene vrednosti AOX so lahko posledica
odvajanja odpadne vode z veliko letno količino AOX (npr. iz industrije: VIPAP Videm
Krško) ali pa visoke koncentracije prinašajo pritoki (npr. Struga pri Brežicah). V zadnjih štirih
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mesecih leta 2006 so izmerjene koncentracije AOX na merilnem mestu Jesenice na
Dolenjskem padle pod mejno vrednost 20 µg/L, kar je posledica zaprtja obrata za proizvodnjo
celuloze (DPN za…, 2010b).
Skupen vpliv je ocenjen z oceno C – nebistven vpliv pod pogoji.
Da ne bi prišlo do kakršnihkoli dodatnih onesnaževanj, je potrebna izgradnja čistilne naprave,
na obstoječih in novo predvidenih objektih pa urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda in tehnoloških odpadnih voda.
4.2.2.2. Podzemne vode
Območje gospodarskega središča Feniks pripada vodnemu telesu podzemne vode Krška
kotlina. Gre za medzrnski vodonosnik v peščeno prodnatih rečnih terasah Krško-Brežiškega
polja kvartarne starosti. Vodonosnik Krškega polja se razteza od Krškega, vzdolž reke Save
do državne meje pri Bregani, ima značilno povezavo s površinskimi vodotoki in predstavlja
največji vir pitne vode (ARSO, 2007; cv: DPN za…, 2010b). Debelina peščeno prodnatega
zasipa Krškega polja na območju Feniksa meri od 10-18 m (GEOKO, 2006 cv: DPN za…,
2010b). Gladina podtalnice je na vzhodu 6 m in na zahodu 10 m pod površjem, v odvisnosti
od hidrološkega stanja pa niha za okrog 2 cm. Generalna smer toka podzemne vode je od
zahoda proti vzhodu.
Stanje podzemnih voda na Krškem polju se meri na 11 merilnih mestih. V letu 2006 je bila
podzemna voda v industrijskem vodnjaku na letališču Cerklje ob Krki v dveh vzorcih kar
desetkratno prekomerno onesnažena s pesticidom bentazonom. Na posameznih merilnih
mestih so bile ugotovljene tudi previsoke koncentracije amonija, nitratov, ortofosfatov in
tetrakloroetena. Vsa ta onesnažila so posledice puščanja kanalizacij, neurejenih gnojnih jam
ali uporabe mineralnih gnojil.
Na samem območju gospodarskega središča ni vodovarstvenih območij virov pitne vode.
Severno od njega ležita dve vodovarstveni območji Brege in Drnovo, ki pa ju gospodarsko
središče ne ogroža. Podvodni vir je ogrožen zaradi kmetijstva, saj so pogosto prekoračene
meje desetil-atrazina (0,10 µg/L) in nitratov (50 mg/l).
Potencialno onesnaženje podzemne vode med gradnjo lahko povzroči gradbena mehanizacija
(olja, goriva), prevoz vozil in gradbene mehanizacije na transportnih poteh, prevoz nevarnih
snovi (razlitja), pisarne izvajalcev (fekalne odpadne vode), parkirišča (mineralna olja in
goriva), nekontrolirano odtekanje meteornih voda s pralne ploščadi (olja, mehanski delci),
pretakališče goriva. Potencialen negativen vpliv na podzemne vode imajo tudi ceste
(obvoznica Skopice in dovozne ceste), saj lahko neprimerno odvodnjavanje neposredno
onesnaži podzemno vodo. Predviden poseg bo v glavnem vplival na kakovost oz. stanje
vodonosnika Krškega polja, ki je zelo ranljiv in ga je potrebno varovati, ne bo pa vplival na
obstoječa zajetja pitne vode. Ob gradnji podzemnih garaž je potrebno paziti, da le-te ne bodo
segale do horizonta podzemne vode ali nižje, ker bi s tem zmanjšale transmisivnost
vodonosnika.
Skupen vpliv je ocenjen z oceno C – nebistven vpliv pod pogoji.
V času gradnje so torej strogo priporočljivi varnostni ukrepi in nadzor ter taka organizacija na
gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ter
uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Parkirišča morajo biti vodotesna, omejena z
robnikom in opremljena z lovilcem olj. Skladišča nevarnih snovi in morebitni rezervoarji
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morajo biti ustrezno tesnjeni, predvideni pa morajo biti tudi ustrezni ukrepi za preprečitev
razlitja. Padavinska voda s strešnih objektov naj se po možnosti uporabi za zalivanje in/ali
sanitarno vodo, v kolikor pa to ni mogoče, naj ponika skozi ponikalne objekte, izvaja se tudi
monitoring (DPN za…, 2010b). Ob izgradnji ustreznih čistilnih naprav samo gospodarsko
središče verjetno res ne bo imelo bistvenega vpliva na podtalnico, a glede na to, da vsa
prometna infrastruktura, na kateri je onesnaženje težje nadzirati, poteka po Krškem polju, ki
je kot je omenjeno v samem OP, zelo ranljivo, se zopet postavi vprašanje, ali je vpliv res
toliko nebistven. Potrebno bo res dosledno upoštevanje ukrepov, da negativni vpliv ne bo
prevelik.
4.2.3. Obremenitev s hrupom
Površine, namenjene za stanovanjsko pozidavo (Vihre, Mrtvice in Skopice) v širši okolici
gospodarskega središča Feniks, so po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolje glede na vir hrupa območja varstva pred hrupom,
razvrščene v III. območje, kmetijske, gozdne in proizvodne površine pa v IV. območje varstva
pred hrupom.
Preglednica 10: Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa na III. IN IV. območje varstva pred hrupom v dB

Območje, mejni kazalci
Ldan
Lvečer
Lnoč
Ldvn *
Kritične vrednosti kazalcev hrupa
III. območje
59
69
IV. območje
80
80
Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča uporaba cest
III. območje
65
60
55
65
IV. območje
70
65
60
70
Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča uporaba naprav in gradbenih strojev
III. območje
58
53
48
58
IV. območje
73
68
63
73

Vir: DPN za,… 2010b.
* Ldvn kumulativni kazalec celodnevnega hrupa
Obremenitev s hrupom v okolici gospodarskega središča in obvoznice Skopice je bila
ocenjena računsko na podlagi prometnih podatkov za širše cestno omrežje za obstoječe stanje
v letu 2006 ter čas obratovanja poslovne cone Skopice in obvoznice Skopice v letu 2032.
Obremenitev s hrupom za letališče Cerklje ob Krki je povzeta po okoljskem poročilu za DPN
za Letališče Cerklje ob Krki, za obremenitev okolja s hrupom med izvajanjem gradbenih in
drugih del ter med samim obratovanjem je ocenjena izkustveno. Obremenitev okolja s
hrupom zaradi cestnega prometa (obvoznica in dovozne ceste) je ocenjena v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v
okolju.
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Slika 14: Obremenitev s hrupom zaradi cestnega prometa v obstoječem stanju 2006

Vir: DPN za…, 2010b.
Obstoječa obremenitev s hrupom na območju DPN Feniks je posledica cestnega prometa po
AC A2 Smlednik – Drnovo – Brežice ter v manjši meri prometa po lokalnem cestnem
omrežju. Dodatno obremenjuje še obratovanje letališča, vpliv kmetijske dejavnosti pa je
časovno in lokalno omejen. V letu 2006 je bilo območje ob AC odseku Drnovo – Brežice v
nočnem času preobremenjeno do razdalje 290 m od osi AC, ob glavni cesti G1-5 do 65 m,
območje ob lokalnih cestah pa je bilo s hrupom obremenjeno le v neposredni bližini cest (do
10 m od osi). Število stavb z varovanimi prostori (stanovanjska območja), ki so bile leta 2006
preobremenjene glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa za cestni promet za posamezno
obdobje dneva v višini 4 m od tal, je prikazano v preglednici 11. V večernem in nočnem času
so bile preobremenjen 4 stavbe z varovanimi prostori, celodnevna obremenitev in
obremenitev v dnevnem času pa pri eni stavb. Prevladujoči vir hrupa na območju
stanovanjske pozidave je lokalni cestni promet, manjši vpliv pa je zaznan tudi zaradi bližine
AC.
Na območju naselij v vplivnem območju poslovne cone bodo v letu 2032 glede na mejne
vrednosti kazalcev hrupa v dnevnem času preobremenjene štiri stavbe z varovalnimi prostori,
v večernem času 61 stavb, v nočnem 73 stavb, celodnevna obremenitev s hrupom pa bo
presežena pri 31 stavbah. Kritična vrednost v nočnem času bo presežena pri štirih stavbah. Pri
večini stavb bo obremenitev s hrupom posledica lokalnega prometa in prometa po AC.
Obremenitev se bo glede na leto 2006 precej povečala, za kar bodo potrebni določeni ukrepi
(protihrupne zaščite, nasipi, poglobitve cest) (Prometna študija…, 2008; cv: DPN za…,
2010b).
Preglednica 11: Preobremenjene stavbe z varovanimi prostori na vplivnem območju predvidenega gospodarskega
središča Feniks v letu 2006 in 2032, višina 4 m od tal

Naselje (2006)
Skopice

Ldan
65
dBA
-

Mejne vrednosti
Lvečer
Lnoč
60
55
dBA
dBA
1

Kritične vrednosti
Ldvn
65
dBA
-

Lnoč
59 dBA

Ldvn
69 dBA

-
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Vihre
Mrtvice
SKUPAJ

Skopice
Vihre
Mrtvice
SKUPAJ

1
1
Ldan
65
dBA
3
1
4

Povečanje

3

Naselje (2032)

3
1
4
Lvečer
60
dBA
20
14
27
61

2
1
4
Lnoč
55
dBA
23
14
36
73

1
1
Ldvn
65
dBA
6
7
18
31

57

69

30

Tina Krošelj

-

-

Lnoč
59 dBA

Ldvn
69 dBA

1
2
1
4

1
1

4

1

Vir: DPN za…, 2010b.
Slika 15: Obremenitev s hrupom zaradi cestnega prometa v planskem obdobju leta 2032 (LDVN)

Vir: DPN za…, 2010b.
Glede na rezultate meritev hrupa z letališča Cerklje ob Krki na dveh lokacijah (Zasap in
Skopice) je obremenitev s hrupom kot posledica letalskega prometa, povečana pri najbližjih
naseljih. S hrupom sta najbolj obremenjeni naselji Zasap ter južni del Skopic, preko katerega
poteka koridor pristanka in vzletanja letal, v sami zoni letališča pa je zvočno obremenjen še
severni del Župeče vasi. Mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. območje so presežene v
večernem času na obeh merilnih mestih, mejni vrednosti za dnevni in nočni čas pa niso
presežene. Z odprtjem letališča tudi za civilni promet ni predvidenega še dodatnega
obremenjevanja.
V času gradnje bodo obremenitve s hrupom predvsem kratkotrajne, med obratovanjem pa
dolgotrajne. V času gradnje bo obremenitev s hrupom povečana na celotnem obravnavanem
območju, največja pa bo v času zemeljskih del, gradnje objektov na območju poslovne cone
ter gradnje obvoznice Skopice, AC priključka in ostalih cestnih navezav. Obremenitev bo
povečana tudi zaradi zvočne moči delavnih naprav na gradbišču. Na območju stanovanjske
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pozidave se bo povečala obremenitev s hrupom na območju naselij Skopice in Vihre. Ocenjen
vpliv s hrupom med gradnjo je stopnja C – nebistven vpliv pod pogoji.
Med obratovanjem osrednjega dela gospodarskega središča se bo obremenitev s hrupom
povečala. Viri hrupa bodo proizvodni obrati in naprave, terminali, parkirišča in ostali viri
hrupa na prostem. Zaradi izvajanja logističnih storitev in gradnje AC priključka Skopice in
obvoznice se bo povečal obseg prevoza tovora in s tem tudi prometni tokovi po obstoječem
cestnem omrežju med Skopicami, Vihrami in Drnovim. Dodatnemu hrupu bodo tako
izpostavljena območja in stavbe od dovoznih cestah do poslovne cone in območja naselij v
bližini AC.
Slika 16: Celotna obremenitev s hrupom v nočnem obdobju na območju obvoznice Skopice v letu 2035

Vir: DPN za…, 2010b.
Leta 2035 bo zaradi obremenitve s hrupom skozi naselje Skopice na obstoječem cestnem
omrežju ocenjena prekoračitev mejnih vrednosti pri skupno 91 stavbah z varovanimi prostori,
kritične vrednosti pa pri 52 stavbah, od tega pri 49 stavbah zaradi obratovanja lokalne ceste.
Obremenjena bo praktično celotna prva fronta hiš ob lokalni cesti, zaradi AC pa severni del
naselja Skopice. Z izgradnjo obvoznice Skopice naj bi se razbremenilo lokalo cesto skozi
naselje, povečala pa naj bi se obremenitev s hrupom v južnem delu naselja. Z upoštevanjem
obvoznice bi se število stavb s preseženimi mejnimi vrednostmi zmanjšalo za 68, število stavb
s preseženimi kritičnimi vrednostmi pa za 28 (preglednica 12). Celotna obremenitev s hrupom
bo po izgradnji obvoznice presegala mejne vrednosti pri 23 stavbah znotraj naselja, pri eni
stavbi pa bodo presežene kritične vrednosti. Najbolj bo obremenjen del Dolenjih Skopic
(Prometna študija…, 2008; cv: DPN za…, 2010b).
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Preglednica 12: Število preobremenjenih stavb s preseženimi kritičnimi vrednostmi po izgradnji obvoznice

Scenarij
Obstoječe omrežje
Obvoznica
Zmanjšanje

Ldan
65
dBA
64
1
-63

Mejne vrednosti
Lvečer
Lnoč
60
55
dBA
dBA
78
91
20
23
-58
-68

Kritične vrednosti
Ldvn
65
dBA
78
7
-71

Lnoč
59 dBA

Ldvn
69 dBA

52
2
-50

29
1
-28

Vir: DPN za…, 2010b.
Slika 17: Preobremenjena območja v nočnem obdobju na območju obvoznice Skopice v letu 2035

Vir: DPN za…, 2010b.
Skupen vpliv je ocenjen z oceno C – nebistven vpliv pod pogoji.
Potrebno je dograditi že obstoječe protihrupne zaščite in ustrezno oblikovane (ozelenitev,
dodatna pogozditev) nasipe na severnem delu cone (zaščita za vas Vihre) za zaščito pred
hrupnim obremenjevanjem zaradi cestnega prometa po AC in dejavnosti v sami poslovni coni.
Prav tako se bo istočasno protihrupno zavarovalo tudi samo poslovno cono pred vplivi z AC.
Na naselje Skopice zaradi večje oddaljenosti od proizvodnih dejavnosti le-te na večje
obremenjevanje ne bodo vplivale, bo pa prevladujoči vir hrupnega obremenjevanja promet po
AC (potrebna izgradnja protihrupne zaščite) in lokalni promet, čigar vplivi naj bi se z gradnjo
obvoznice zmanjšali. Kljub vsemu je na območju Dolenjih Skopic smiselna poglobitev
cestišča in uporaba absorpcijske obrobne plasti vozišča. Z gradnjo protihrupne zaščite naj bi
se v naselju Skopice obremenitev zmanjšala za 5 dB(A). Skozi ves čas obratovanja je
potrebno spremljanje stanja. Če se bodo torej upoštevali omilitveni ukrepi, na območju
stanovanjske pozidave ni pričakovati povečanja obremenjevanja s hrupom (DPN za…,
2010b). Na samo obremenitev ne bodo vplivale same umestitvene dejavnosti v gospodarskem
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središču, ampak zaradi teh dejavnosti povečan promet. Za preprečitev prevelikega
preobremenjevanja so sicer predlagane izgradnje in dogradnje protihrupnih zaščit in nasipov,
sama pa menim, da bi se situacija bolj izboljšala, če bi se tovor preusmeril na železnico. A žal
tu nastopijo drugi problemi, predvsem družbena nesprejemljivost železniškega tira.
4.2.4. Vpliv na prsti
Celotno območje gospodarskega središča Feniks v Posavju je na ravninskem območju rečne
terase reke Save. Na celotnem območju se pod najvišjimi prstenimi horizontom pojavljajo
dobro prepustni aluvialni prodi in peski kvartarne starosti, debeline od 10 do 20 m. Nad temi
plastmi se nahajajo do 2,5 m debeli peščeno meljasti in glinasti plastmi (GEKO, 2006; cv:
DPN za…, 2010b). Na nekaterih delih so se med miocenske sklade in zgoraj ležeče kvartarne
prode in peske odložile še različno debele plasti pliocenskih sedimentov (zaglinjeni meljasti
kremenovi prodi in peski) (Šikić, Pikija, 1979).
Na širšem območju gospodarskega središča Feniks širši pas ob reki Savi prekrivajo obrečne
prsti, na karbonatnih prodnih rečnih terasah so se razvile evtrične rjave prsti, prevladujejo pa
antropogene prsti. Za slednje je zaradi intenzivnega kmetijstva značilen enoten horizont z
relativno debelino 30 cm. Zaradi tanke plasti prsti je oteženo varovanje podzemne vode, saj se
nevarne snovi skozi prst ne morejo kakovostno prečistiti. Podatki o onesnaženosti prsti na
obravnavanem območju v času izdelave OP niso bili na voljo. Kljub temu v bližini cest OP
predvideva prisotnost svinca, cinka in kadmija, na kmetijskih površinah pa presežek
pesticidov in nitratov. Slednji se spirajo tudi v podzemne vode (DPN za…, 2010b, str. 102).
Prsti so na nekaterih območjih že degradirane, zato predviden poseg prsti na tem območju ne
bo bistveno razvrednotil. Za investitorje je lahko problematična le gramoznica severno od
letališča, kjer je zaradi odmetavanja tovora za potrebe letališča možna prisotnost nevarnih
snovi in jo bo treba pred posegi sanirati. Potencialen negativni vpliv na kakovost prsti lahko
predstavlja nefunkcionalno odvodnavanje s parkirišč, dovoznih cest, obvoznice ter območja
skladiščenja nevarnih snovi. Posreden vpliv na kakovost cest pa bo predstavljal tudi povečan
transport po cestah (DPN za…, 2010b, str. 103). Bo pa poseg vplival na prsti v tej smeri, da se
bo velik del sedaj intenzivno kmetijskih območij pozidal.
Skupen vpliv je ocenjen z oceno C – nebistven vpliv pod pogoji.
Pomembno je, da je delovna mehanizacija tehnično brezhibna, da se viške rodovitne prsti
odvzete na območju posega nameni rekultivaciji drugih kmetijskih površin, ugotovljene
prekomerno onesnažene prsti je potrebno odložiti na odlagališču nevarnih snovi in na
območju izvajati monitoring.
4.2.5. Vpliv na kmetijska zemljišča
Krško-Brežiško polje, kjer je predvidena umestitev gospodarskega središča Feniks, spada med
največje ravninske kmetijske površine v Sloveniji z najbolj rodovitno prstjo (evtrična rjava
prst) na obsežnih nasutih prodnatih ravnicah reke Save. Za posavske kmetije nasploh je
značilna slaba zemljiška in posestna struktura, nizka stopnja specializacije in razmeroma
nizka delovna intenzivnost. Prevladujejo manjše kmetije, ki kombinirajo dohodke iz različnih
dejavnosti in kjer je kmetijstvo predvsem dodatna in ne glavna dejavnost.
Najpomembnejša panoga je živinoreja (prašičereja in govedoreja), zato največ kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju KMG) prideluje krmne rastline. Delež kmetijskih gospodarstev,
ki se ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji je zanemarljiv (občina Krško – od 2.237
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vseh KMG le 28 KMG). Opazen je tudi nizek delež usmerjenosti v ekološko kmetovanje
(občina Krško le 1,6 % kmetij). KMG imajo na obravnavanem območju v največ primerih 2
družinska člana. Neugodna je tudi prebivalstvena struktura, saj prevladujejo starejši od 46 let,
starost gospodarjev KMG pa se večinoma giblje nad 56 let. Kljub temu ima večina
gospodarjev zagotovljenega naslednika, ki bo prevzel delo na kmetiji. Po izobrazbi prevladuje
dokončana poklicna šola, pri čemer je zastopanost formalne kmetijske izobrazbe zelo nizka.
Približno polovica prebivalcev je finančno odvisna od kmetijstva, ostalim pa kmetija
predstavlja dopolnilni vir zaslužka (Popis kmetijskih…, 2000).
Namenska, dejanska raba obravnavanega območja in talno število
Namenska raba prostora je s prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov.
Opredeljena je v prostorskih načrtih posamezne občine, in sicer glede na fizične lastnosti
prostora in predvideno namembnost določenega prostora. V prostorskih sestavinah se grafično
prikažejo tudi z zakonom opredeljena območja varovanj in omejitev. Takšna območja so na
primer območja naravnih vrednot lokalnega in državnega pomena, zavarovana območja (parki
in ipd.), Natura 2000 in ekološko pomembna območja (DPN za…, 2010a).
Na območju gospodarskega središča prevladujejo najboljša kmetijska zemljišča, na katerih je
planirana izvedba agrarnih operacij (20,39 ha) ter ostala najboljša kmetijska zemljišča (21,61
ha), ostalih kmetijskih zemljišč je 0,47 ha. Skupno najboljša kmetijska zemljišča pokrivajo 30
% celotnega obravnavanega območja. 68,2 % območja zavzema letališče, ki pa je definirano
kot posebno območje in kjer je bila namenska raba prostora v prostorskih načrtih občin že
spremenjena. Površin, ki so opredeljene kot druga kmetijska zemljišča je zelo malo, le 0,3 %
celotne površine območja, 1,2 % zavzemajo še površine cest in 0,3 % območja infrastruktur.
Slika 18: Namenska raba prostora na območju DPN za izgradnjo gospodarskega središča Feniks
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Grafikon 7: Namenska raba tal na območju DPN Feniks

Vir: DPN za…, 2010b.
Gospodarsko središče Feniks leži na Krško-Brežiški ravnini, ki je obmejna in predvsem
kmetijska pokrajina. V dejanski rabi tal prevladujejo njive in vrtovi (58,48 ha; 41,8 %),
sledijo trajni travniki in pašniki (38,60 ha; 27,6 %). Gozd se pojavlja kot vmesni zeleni pas ob
letališču in kot manjše gozdne zaplate znotraj območja – skupno zavzema 23,05 ha, oz. 16,6
% celotne površine DPN-ja. Na območju je tudi 5,92 ha (4,2 %) zemljišč v zaraščanju, 4,33
ha (3,1 %) površin z drevesi in grmičevjem, 6,5 % pozidanih in sorodnih zemljišč, 0,3 %
površine pa pokrivajo vode. Podatki nakazujejo zelo dobro obdelanost kmetijskih površin in
majhen delež zemljišč v zaraščanju. Slednja se nahajajo le znotraj kompleksa letališča in v
obstoječih gramoznicah (MKGP, 2008; DPN za…, 2010b, str. 110).
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Slika 19: Dejanska raba prostora na območju DPN za izgradnjo gospodarskega središča Feniks

Grafikon 8: Dejanska raba tal na območju DPN Feniks

Vir: DPN za…, 2010b.
S posegom bi se tako zmanjšalo zalogo naravnih virov, skladiščeno v kmetijskih zemljiščih in
gozdu, ki skupaj pokrivata kar 85 % površja obravnavanega območja. Torej lahko rečemo, da
je z vidika ohranjanja naravnih virov poseg nesprejemljiv.
Talno število nam pove oceno pridelovalnega potenciala območja in je izračunano na podlagi
teksture prstenih delcev, razvojne stopnje prsti, matične podlage in vodnih razmer. Ni pa
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odvisno od trenutne rabe tal in izkazuje le potencial za pridelavo. Obravnavano območje v
celoti leži na območju z izjemno visokim talnim številom, 87, kar pomeni, da sodi v najbolj
kakovosten kmetijski prostor (DPN za…, 2010b).
Na račun izgradnje gospodarskega središča bo uničenih 20,39 ha najboljših kmetijskih
površin z načrtovanimi agrooperacijami in 21,61 ha ostalih najboljših kmetijskih zemljišč.
Uničenih bo tudi 0,47 ha drugih kmetijskih zemljišč (Strokovna podlaga za kmetijstvo, 2010;
cv: DPN za…, 2010b). Območje DPN tako posega na 79 KMG, od katerih je le eno takšno,
na katerega bo usmeritev gospodarskega središča bistveno vplivala (vpliv na 26,39 %
velikosti celotnega KMG) (DPN za…, 2010b, str. 113), uničujočega vpliva na KMG pa ni.
Odvzem kmetijskih zemljišč pomeni obvezno prestrukturiranje vsaj dela KMG in usmeritev
perspektivnega kmetijstva na druge, tudi manj kvalitetne površine izven obravnavanega
območja. To bo zvišalo stroške pridelave, zmanjšalo donosnost in posledično dolgoročno
povzročilo negativen razvoj kmetijske dejavnosti v sedanji obliki. Po drugi strani pa lahko
učinkovito izvajanje komasacij na preostalih zemljiščih, vlaganje v ukrepe za zvišanje
kmetijske proizvodnje na preostalih zemljiščih in iskanje zemljišč za zamenjavo odvzetih s
tem posegom, dolgoročno zmanjša negativne vplive tega posega na kmetijstvo (DPN za…,
2010b, str. 114).
Skupen vpliv je ocenjen z oceno C – nebistven vpliv pod pogoji.
Pri izvedbi odkupa zemljišč je potrebno upoštevati želje lastnikov in izvesti takšne
komasacije, da bo KMG na obstoječih in zamenjanih zemljiščih omogočena čim bolj strnjena
obdelava. Poleg tega je treba predvideti nadomestila prizadetim KMG v vrednosti povzročene
okrnitve pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč. Kmetijska pridelava naj se vzpostavi
na zaraščajočih površinah znotraj plansko že opredeljenih kmetijskih zemljiščih ter hkrati
optimizira in poveča učinkovitost in pridelovalno sposobnost teh zemljišč (DPN za…, 2010b,
str. 116). Sama menim, da bo poseg najbolj vplival prav na kmetijska zemljišča in s tem na
KMG in preživetje kmeta. Verjetno ne bodo dovolj le denarne odškodnine, ampak bo
potrebna tudi nepovratna denarna pomoč države, da bo KMG zmožno preživeti z dohodki, ki
mu jih bodo nudila dodeljena manj rodovitna območja, ki so bila prej v zaraščanju. Tudi če se
bo kmet odločil za bolj intenzivirano obdelavo (namakanje, gojenje v rastlinjakih…) so za to
potrebna precejšnja začetna vlaganja, kjer brez pomoči države zopet ne bo šlo. Tudi tu bi
sama določila, da gre za D – bistven vpliv.
4.2.6. Vplivi na gozd
Na obravnavanem območju se ne pojavljajo večje površine sklenjenega gozda, prisotne so le
manjše zaplate, kot je na primer antropogeno ustvarjen iglasti gozdni pas od ograji letališča,
ki služi kot vizualna in protihrupna pregrada med AC in letališčem. Prav tako gozd na
območju DPN nima proizvodne funkcije oz. ne posega v območja varovalnih gozdov ali
gozdnih rezervatov. Poleg iglastega gozda uspevajo na širšem območju DPN še ostanki
avtohtonega rastišča doba, belega gabra, jelše in vrbe (DPN za…, 2010b, str. 120).
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Slika 20: Gozdne površine na širšem obravnavanem območju

Vir: DPN za…, 2010b.
Imajo pa zaraščajoče površine severno od letališča pomembno biotsko funkcijo za
prostoživeče živali. Območje predstavlja obširen ekotop, kjer se prepletajo različni biotopi in
s tem nudijo življenjske pogoje številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Ker je velik del
preostalega območja intenzivno kmetijsko obdelan, ta del predstavlja svojevrsten »inkubator«
za obnavljanje številčnosti male divjadi.
Zaradi izvedbe plana bodo uničene manjše površine gozda med AC in letališčem. Ob opciji
zasutja obstoječe gramoznice bo uničen pomemben del življenjskega prostora za prostoživeče
živali. Obvoznica Skopice ne posega v gozdno območje. Potrebno je torej ohraniti vitalen vsaj
del gramoznice in divjadi omogočiti čim bolj neoviran migracijski prehod pod avtocesto
(DPN za…, 2010b, str. 121).
Skupen vpliv je ocenjen z oceno C – nebistven vpliv pod pogoji.
4.2.7. Vplivi na naravno in biotsko pestrost
Na območju nekdanje gramoznice se nahajajo naravovarstveno zelo pomembni habitati,
prevladujejo močvirna vrbovja, med katerim so tudi stalne in občasne vode, ter visoko
ovrednotene površine s pionirsko vegetacijo. V študiji NIB (2008; cv: DPN za…, 2010b) je
bilo ugotovljeno, da so naravovarstveno pomembne vrste na območju gramoznice v glavnem
vrste vlažnih tal in močvirij. Med njimi sta najbolj redki in ogroženi rastišči navadne rezike
(Cladium mariscus), ki je kot ranljiva vrsta vključena na Rdeči seznam ter rastišče ižopaste
krvenke (Lythrum hyssopifolia), ki pri nas sodi med prizadete vrste. Na odprtih kmetijskih
zemljiščih med živalmi najdemo predvsem majhne sesalce, na območju gramoznice pa divjad
in večje sesalce (jazbec). Na območju domuje tudi sedem vrst netopirjev, med katerimi so
nekatere vrste ogrožene. Mlake in ostali vodni habitati v opuščenih gramoznicah severno od
letališča predstavljajo pomemben habitat dvoživkam. V njih mresti zelena krastača, ki ji
gramoznica predstavlja edino ustrezno mrestišče v širši okolici. Vse slovenske dvoživke se
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uvrščajo na Rdeči seznam dvoživk, nekatere pa so še posebej strogo zavarovane z Bernsko
konvencijo. V severozahodnem robu gramoznice je bila najdena močvirska sklednica (Emys
orbicularis), edina registrirana vrsta, ki je v Rdečem seznamu plazilcev uvrščena v kategorijo
prizadeta vrsta (E). Nasploh je območje gramoznice pomemben habitat za vse tiste plazilce, ki
so v svojem življenjskem ciklu vezani na vodne in/ali vlažne habitate, ki so v okolici
večinoma že izginili. Gramoznica predstavlja pomemben habitat tudi pticam. Tu najdemo
precej velike populacije nekaterih ogroženih vrst, kot so prepelica (Coturnix coturnix), veliki
strnad (Milaria calandra), mali slavec (Luscina megarhynchos) in druge. Območje
preletavajo tudi v bližnjem Krakovskem gozdu živeči orel belorepec (Haliaeetus albicilla), ki
ima poleg Krakovskega gozda le še eno ali dve gnezdišči v Sloveniji. Ob povečanju prometa
na letališču Cerklje ob Krki ter s tem povečani motnji v življenjskem prostoru in migracijskih
tokovih te ptice bi lahko pospešili že tako hitro izginjanje te kritično ogrožene vrste. Na
območju gramoznice in kulturne pokrajine Krškega polja najdemo še nekatere redke vrste
metuljev in hroščev (DPN za…, 2010b).
Območje DPN ne posega v območja Nature 2000, zavarovana območja, ekološko pomembna
območja ali območja naravnih vrednost, so pa ta v njegovem širšem območju. Poseg nanje ne
bo vplival.
Skupen vpliv je ocenjen z oceno C – nebistven vpliv pod pogoji.
Glede na to, da je velika biotska pestrost predvsem na območju nekdanje gramoznice, bi z
zasutjem le-te uničili veliko habitatov in opazno zmanjšali biotsko pestrost območja ter s tem
povečali njegovo ranljivost. Vplivi na živalske in rastlinske vrste bi se poznali tudi v času
gradnje, saj bo ta zaradi hrupa, svetlobnega onesnaževanja in uničevanja habitatov precej
moteč dejavnik v prostoru. Vplivi gradnje se lahko omilijo tako, da se v času gnezdenja in
razmnoževanja (marec-julij) aktivnosti omejijo na manj hrupna dela, posek vegetacije pa se
izvede v zimskem obdobju. V izogib trkom z divjadjo naj se postavijo tudi opozorilne table za
omejitev hitrosti vožnje. Po dopolnjenem osnutku za DPN je predvidena ohranitev vitalnega
dela gramoznice in travnikov na zahodni strani DPN, kar načeloma pomeni, da je možno
zagotoviti biotsko pestrost območja tudi v bodoče. Gostota populacij je na območju
gramoznic zaradi ohranjanja naravnega okolja sredi kulturne in antropogeno spremenjene
pokrajine zelo velika. Številčnost še povečujejo urejeni migracijski prehodi pod avtocesto.
Zaradi obsežnih zelenih površin, ki so predvidene za ohranitev na območju DPN, OP
predpostavlja, da bo tudi po posegu možna migracija divjadi pod avtocesto (DPN za…,
2010b, str. 138-140). Sama menim, da vpliv kljub vsemu ne bo toliko nebistven. Tudi če se
bodo dosledno držali predvidenih ukrepov, se vseh vplivov ne da povsem ublažiti. Na
predvidenem območju se bo povečal promet, hrup bo večji, povečale se bodo količine odplak,
ne nazadnje se bo spremenila celotna podoba pokrajine. Vse to bo vplivalo na migracijske
tokove, iskanje hrane in razmnoževalne cikle živali in rastiščne pogoje rastlinam. Motnje in
večja poseganja v življenjske cikle vrst lahko povzroči izumrtje že sedaj ogroženih vrst ali
dodajo novo vrsto na rdeč seznam ogroženih vrst v Sloveniji. Po mojem mnenju bi bil vpliv
na naravno in biotsko pestrost D- bistven.
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Slika 21: Prikaz ohranjanja zelenih površin v dopolnjenem DPN

Vir: DPN za…, 2010b.
4.2.8. Vplivi na kulturno dediščino
Na širšem območju DPN (do 200 m od meje) se nahaja sedem enot naravne dediščine: trije
objekti in štiri območja, ki so vpisani v register nepremične kulturne dediščine DPN posega v
območje Rimske ceste Neviodomum Siscia s severovzhodnim robom, vendar na tem območju
posegi niso predvideni (zelena cona). Arheološko najdišče Mrtvice poteka približno 17 m
severno, arheološko najdišče Vihre pa 35 m severno od severne meje DPN. S severno mejo se
DPN približa še vplivnemu območju cerkve Sv. Urha, ki poteka v oddaljenosti približno 25 m
v smeri proti severu.
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Slika 22: Kulturna dediščina na širšem območju DPN za Feniks

Ker leži celotno območje na območju potencialnih arheoloških najdb oz. precej posega na
območja arheološke dediščine, so bile izvedene obširne predhodne arheološke raziskave na 10
območjih, s katerimi se bo dokončno in natančneje določil obseg in vsebina arheološkega
najdišča in ostalin. Evidentirane arheološke ostaline so bile najdene na območju predvidene
povezovalne ceste Skopice in letaliških objektov. Pri ureditvi omenjenih posegov bo prišlo do
posega v zgornje zemeljske plasti (temeljenje, izkopi za utrjevanje cestišča, trajna zazidava), s
čimer bodo trajno in neposredno vplivali na arheološke ostaline. V primeru izjemnih najdb, ki
zahtevajo prezentacijo »in situ«, se tehnične rešitve spremenijo. Na ostala arheološka najdišča
v pasu 200 m od meje vpliva ne bo. Posreden vpliv lahko predvidevamo le še na Cerkev Sv.
Urha, ki bo zaradi spremembe vedute z gradnjo obvoznice vizualno še bolj degradirana kot je
že zaradi gradnje AC. Degradacijski vizualni vpliv se da omiliti z zasaditvijo avtohtone
visokodebelne drevesne in grmovne vegetacije (DPN za…, 2010b, str. 148-153).
Skupen vpliv je ocenjen z oceno C – nebistven vpliv pod pogoji.
5. Sklep
Spodnjeposavska statistična regija leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je s 4,4 %
slovenskega ozemlja druga najmanjša in ena izmed gospodarsko najmanj razvitih statističnih
regij Slovenije. 21. stoletje je po Filipiču (2000) stoletje podjetništva, tako pa ne misli le on,
saj je v krovnih nacionalnih dokumentih, kot sta Strategija prostorskega razvoja Slovenije in
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 kot ena glavnih prioritet
za izpolnitev cilja Strategije razvoja Slovenije – konkurenčnega gospodarstva, podana prav
izgradnja gospodarskih con, ki naj bi pomagale na noge postaviti tako nacionalno kot tudi
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regionalna gospodarstva. Eden izmed načrtovanih projektov v zgoraj omenjenih dokumentih
je tudi izgradnja gospodarskega središča Feniks za Posavje na območju občin Brežice in
Krško. Gradnja gospodarskega središča prav v tej regiji pogojuje izjemna strateška lega,
dobra dostopnost, bližina meje in s tem možnost sodelovanja in navezava na Zagreb, preko X.
panevropskega koridorja pa je mogoča navezava tudi na države EU. Čeprav gre v prvi vrsti za
projekt nacionalnega pomena, me je v moji nalogi zanimalo predvsem, kakšni bodo socialnoekonomski in okoljsko-prostorski vplivi izgradnje cone izključno na regionalni ravni.
Vlada samega DPN še ni sprejela, je pa v prostorskih načrtih že sprejeto območje DPN za
Feniks. Intenzivno se iščejo tudi investitorji, ki pa jih do sedaj še niso našli. Slednje in pa
seveda trenutna gospodarska nestabilnost sta glavna vzroka, da projekt, ki bi mogel leta 2009
odpreti že prva delovna mesta, nekako ne steče. Obravnavano območje DPN leži na prodni
ravnici rek Save in Krke, na Krškem polju vzdolž avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje, med AC
priključkoma Drnovo in Skopice. Gre za poslovno-logistično-tehnološki kompleks, ki obsega
osrednje logistično središče s tehnološkim parkom ter spremljajočimi poslovnimi in
centralnimi dejavnostmi, letališko ploščad za potrebe civilnega dela letališča Cerklje ob Krki
in obvoznico Skopice.
Z družbenogeografsko analizo, ki je bila pri nalogi pomembnejša od fizičnogeografske sem
prišla do zaključka, da regija spada med gospodarsko slabše razvite statistične regije. Že vse
od 1995 namreč beleži negativen naravni prirastek, visok indeks staranja, manjšo stopnjo
rodnosti od slovenskega povprečja in v obdobju 1990-2001 skupno 4,8-odstotni upad števila
prebivalstva (SI-Stat, 2011), kar kaže na neugodno demografsko sliko. Nič boljše ni niti na
ekonomskem področju. Tako po številu delovno aktivnega prebivalstva kot po dolgotrajni
brezposelnosti se statistična regija nahaja v drugi polovici med vsemi 12 statističnimi
regijami. Na manjšo razvitost kaže tudi nadpovprečen delež prebivalcev zaposlenih v
kmetijstvu (10,6 %; Slovensko povprečje 4,9 %), medtem ko je delež zaposlenih v terciarnih
dejavnostih pod slovenskim povprečjem. BDP na prebivalca sicer narašča, a se je delež, ki ga
regija prispeva k nacionalnemu BDP-ju leta 2008 glede na leto 2000 zmanjšal. Ne preveč
spodbudna demografska slika, visoka brezposelnost (sploh v času gospodarske in finančne
krize) in neugodna zaposlitvena struktura lahko zaradi pomanjkanja delovno aktivnega
prebivalstva in strokovnega kadra negativno vplivajo na izpeljavo velikih razvojnih projektov
kot je projekt Feniks za Spodnjeposavsko statistično regijo. Po drugi strani pa bi lahko takšen
projekt v regijo privabil mlado, perspektivno delovno silo, ki bi tu našla novo zaposlitev,
mogoče celo stalno prebivališče.
Kljub črnemu scenariju je poročilo o poslovanju gospodarskih družb za leto 2009 pokazalo,
da vse le ni tako pesimistično. Spodnjeposavska statistična regija je namreč ena izmed petih
regij, kjer so leta 2009 gospodarske družbe poslovale pozitivno in poleg Gorenjske statistične
regije edina, kjer se je neto čisti dobiček nominalno nekoliko povečal. Gospodarske družbe
regije so imele tudi najnižji delež čiste izgube v celotnih prihodkih med statističnimi regijami
in najvišjo donosnost prihodkov ter so na prvem mestu po višini dodane vrednosti na
zaposlenega in po deležu stroškov dela v dodani vrednosti med vsemi regijami. Prav tako so
gospodarske družbe regije najmanj zadolžene, med vsemi pa so tudi najbolj povečale delež
izvoza v poslovnih prihodkih. Čeprav je torej splošna demografska in ekonomska slika slaba,
zadnja poročila poslovanja kažejo izboljšanje. Ali gre le za trenutno izboljšanje ali za
dolgoročnejši trend je trenutno še težko reči, vsekakor pa lahko slednje pozitivno vpliva tudi
na realizacijo obravnavanega projekta.

50

Vpliv gospodarskega središča Feniks na razvoj Spodnjeposavske statistične regije

Tina Krošelj

Z analizo socialno-ekonomskih in prostorsko-okoljskih vplivov sem ugotovila, da bo imel
projekt skoraj več negativnih kot pozitivnih učinkov.
Preglednica 13: Vrednotenje socialno-ekonomskih vplivov

Socialno-ekonomski vplivi

Pozitivni vpliv

Negativni vpliv

Demografska struktura

x

x

Poselitvena struktura

x

Turizem

x

x

Kmetijstvo

x

Izobraževalna in raziskovalna dejavnost

x

Definitivno so pozitiven vpliv nova delovna mesta, ki bodo privabila mlado in perspektivno
delavno silo. To bo povzročilo izboljšanje demografske in izobrazbene strukture prebivalstva,
s tem pa tudi razvoj storitev in dejavnosti, ki v obravnavani regiji niso toliko razvite. Povečalo
se bo tudi povpraševanje po mestih v določenih družbenih infrastrukturah: vrtcih, šolah,
povečale pa se bodo tudi potrebe po objektih za mlade (igrišča, kino, mladinski centri,…).
Kot eno izmed dolgoročnih pozitivnih vplivov vidijo strokovnjaki v povezavi logistike,
energetike in turizma. Slednja glede na razvojne programe predstavljata paradnega konja
Spodnjega Posavja. Po mojem mnenju bo imela izgradnja največji negativen vpliv na
kmetijstvo kot dejavnost in tudi na samo pokrajinsko podobo. Uničena bodo kmetijska
zemljišča najboljše kakovosti, kmetom pa se bo izplačala denarna odškodnina ali pa se jim
bodo dodelila druga, a manj kakovostna zemljišča. Zaradi večjih stroškov obdelave bodo
kmetije brez pomoči države lahko prišle v krizo ali celo propadle. Prav tako bo sama
sprememba podobe pokrajine posredno negativno vplivala tudi na privlačnost turističnih točk.
Lahko pa izgradnja gospodarske cone omogoči razvoj poslovnega/kongresnega turizma in s
tem razširi pozitivni ekonomski učinek projekta tudi na druge dejavnosti. Prav tako bo projekt
pozitivno vplival tudi na razvoj izobraževalno-raziskovalne dejavnosti, ki z razvojem fakultet
v Krškem, Brežicah in tudi Novem mestu že pripravlja bodoče mlade raziskovalce in
strokovnjake, ki bodo lahko prvo zaposlitev našli prav v Feniksu.
Preglednica 14: Ovrednotenje okoljsko-prostorskih vplivov

Okoljsko-prostorski vplivi

Ovrednoten vpliv po OP

Lastno ovrednotenje

Vplivi na podnebne
spremembe in kakovost
zraka

C*

D*

Vplivi na površinske in
podzemne vode

C

C

Obremenitev s hrupom

C

C

Vplivi na prsti

C

C

Vplivi na kmetijska

C

D
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zemljišča
Vplivi na gozd

C

C

Vplivi na naravno in biotsko
pestrost

C

D

Vplivi na kulturno dediščino

C

C

*C – nebistven vpliv pod pogoji

D – bistven vpliv

Izmed okoljskih vplivov bo zaradi povečanja prometa najbolj problematičen vpliv na zrak.
Čeprav je bila v OP njun vpliv ovrednoten z C- nebistven vpliv s pogoji, sama menim, da bo
vpliv bistven. Zaradi logistične dejavnosti se bo povečalo predvsem onesnaženje z emisijami
CO2, NOx in PM10. V OP je leta 2032 predvideno celo zmanjšanje imisij NOx in PM10, vendar
se to ob predpostavki, da se bo promet na obstoječem omrežju povečal za kar 140 %, nekako
ne zdi realno. S hrupom bodo zaradi povečanja prometa tako na AC kot na lokalnih cestah
dodatno obremenjena predvsem naselja Skopice, Vihre in Župeča vas. Zaradi znane
učinkovitosti protihrupnih zaščit je ocena C, od predpostavki, da se upoštevajo vsi predlagani
ukrepi, smiselna. Na samo obremenitev tako ne bodo vplivale same dejavnosti v
gospodarskem središču, ampak zaradi teh dejavnosti povečan promet. Za preprečitev
prevelikega preobremenjevanja so tako predlagane izgradnje in dogradnje protihrupnih zaščit
in nasipov. Sama pa menim, da bi se situacija vsaj malo izboljšala, če bi se tovor preusmeril
na železnico. A žal tu nastopijo drugi problemi, predvsem družbena nesprejemljivost
železniškega tira. Vpliv na podzemne in površinske vode ter prsti bo ob upoštevanju vseh
predpisanih ukrepov nebistven. Vpliv na gozd je negativen predvsem z vidika zmanjšanja
biotske pestrosti območja in življenjskega prostora srnjadi, a bo ta zaradi že obstoječega
podhoda pod AC nebistven pod pogoji. Bo pa imel poseg kar velik vpliv na naravno in
biotsko pestrost območja. Ker je pokrajina agrarna, prevladujejo predvsem poljske združbe.
Najbolj pester življenjski prostor mnogim, tudi ogroženim, vrstam prestavlja gramoznica na
severnem delu območja, ki naj bi bila s posegom zazidana. Z dopolnitvijo osnutka leta 2010
so zahodni del gramoznice sklenili ohraniti, okrog same cone pa je planiran tudi zeleni pas, ki
bo vsaj teoretično ohranil biotsko pestrost območja. Sama menim, da bo kljub upoštevanju
ukrepov vpliv bistven, saj se bo s projektom spremenila celotna podoba in funkcija pokrajine.
Samo območje DPN prav tako ne posega v območje kulturne dediščine, posega pa v območje
potencialnih arheoloških najdb. Nekaj arheoloških raziskovanj je že bilo opravljanih, ob
najdbi z edino možno predstavitvijo in-situ se bodo tehnične rešitve spremenile, kar pa bo
imelo precej velik vpliv na samo realizacijo projekta.
Tekom naloge sem prvo hipotezo – vplivi na okolje med in po posegu v prostor bodo, a
minimalni – le delno potrdila. Glede na OP bi hipotezo lahko v celoti potrdila, a sama menim,
da bo vpliv na zrak, naravno in biotsko pestrost in kmetijstvo večji oz. bo vpliv bistven in ne
nebistven pod pogoji, kot pa je to podano v OP. Kaj torej storiti, da bo projekt v celoti
okoljsko sprejemljiv? Da bi se zmanjšali vplivi na kakovost zraka, predlagam, da se večina
tovornega prometa preusmeri na železnico. Ta predlog je sicer že bil podan, a je bil s strani
lokalnega prebivalstva zavrnjen. Potrebno ja torej, da se občanom predstavijo pozitivne strani
izgradnje železniškega tira, trasa pa čim manj seka kmetijska zemljišča in poteka po čim bolj
neposeljenem območju, da bo vpliv na kakovost bivanja minimalen. Glede na raziskave ima
največji pomen za ohranjanje naravne in biotske pestrosti gramoznica. Z pozidavo le-te bi se
zelo zmanjšala biotska pestrost okolja in s tem povečala njegova ranljivost. Ker se zavedam,
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da takšen poseg v okolje ne more biti brez posledic za živo naravo, predlagam, da se vplivi
čim bolj omilijo. Poleg že predlaganih ukrepov, bi vplive najbolj omililo še dodatno
zmanjšanje območja DPN za Feniks oz. ohranitev vsaj pol površine gramoznice, najboljša pa
bi bila seveda celotna ohranitev. Da bi se zmanjšal vpliv na kmetijske površine se mi zdi, da
se bo vpliv najbolj zmanjšal, če bo država s subvencijami poskrbela, da kmetom izguba
rodovitnih zemljišč ne bo drastično zmanjšala zaslužka. Če bodo ukrepi upoštevani, vpliv na
okolje ne bo velik in projekt sprejemljiv.
Drugo hipotezo – gospodarsko središče Feniks ne bo prispevalo k večjemu razvoju
Spodnjeposavske statistične regije – sem potrdila. Glede na zgornjo analizo in lastne
ugotovitve ocenjujem, da večjih vplivov, razen če bo izpolnjen najbolj optimističen scenarij
(2000 delovnih mest) in bo večinoma zaposlena lokalna delovna sila, na regijo ne bo. Menim,
da Spodnjeposavska statistična regija kljub strateško pomembni legi nikoli ne bo vodilna
podjetniško-logistična regija, je pa nedvomno njena prihodnost v razvoju energetike.
Dopuščam pa uspeh sinergijske povezave treh do sedaj najbolj pomembnih dejavnosti:
energetike, turizma in logistike.
6. Summary
Spodnjeposavska statistical region is situated in the southeastern part of Slovenia. With 4.4 %
of the Slovenian territory it is the second smallest and one of the least developed statistical
regions in Slovenia. Filipič (2000) said the 21. Century is time for business to develop, and
there are many who think alike. The same idea is also mentioned in the overarching national
papers such as Spatial Development Strategy of Slovenia and the Resolution on National
Development Projects for the period 2007-2023. To realize one of the goals of the
Development Strategy of Slovenia – a competitive economy, documents suggest construction
of business zones, which should help to recover national, as well as regional economies. One
of the projects planned in the above-mentioned documents is also building a Business Centre
Feniks for the Posavje region. The plan envisages a location along Cerklje ob Krki Airport,
stretching through two municipalities, namely Brežice and Krško. Excellent strategic location,
good accessibility, proximity of the national boundary and thus easier cooperation with
Zagreb and countries of Southeastern Europe, with a possibility of affiliation to the other EU
countries via X. Pan-European corridor are the reasons why the construction of the Business
Centre Feniks takes place in this region. This project is primarily a project of national
importance, but in my assignment I was particularly interested in what would be the socioeconomic and environmental impacts of the construction solely at the regional level. The area
allotted to Feniks is situated on the gravel plains of the Sava and Krka Rivers, on the Krško
field along the highway A2 Ljubljana–Obrežje, between the motorway junctions Drnovo in
Skopice. It is a complex for business, logistics and technology, comprising of a central
logistic centre with technological park and other business and central activities, an apron for
needs of the civil part of the Cerklje ob Krki airport and a bypass Skopice.
Through socio-geographical analysis, which in my paper was of greater importance than the
physiographical analysis, I concluded that the region falls within the group of economically
less developed statistical regions. Ever since 1995 a negative natural population growth is
recorded along with high aging index, fertility rates below the Slovenian average and for the
period 1990-2001 a total of 4.8-percent decline in population (SI-Stat, 2011). All these facts
reflect the unfavorable demographic situation. The economic field is no better off. The
number of economically active population and long-term unemployment rate in the
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Spodnjeposavska statistical region is in the lower half of our 12 statistical regions. Lower
level of development is also seen through the above average proportion of the population
employed in agricultural sector (10.6 %, Slovenian average 4.9 %), while the share of
employment in the tertiary sector is under the Slovenian average. Even though GDP per capita
is increasing, the share of the regional contribution to the national GDP in the period 20002008 decreased. A not very encouraging demographical picture, high unemployment
(especially in times of economic and financial crisis) and the unfavorable employment
structure may, due to a lack of employment and professional staff, have a negative impact on
the execution of large development projects, such as project Phoenix is. On the other hand,
such a project could attract a young, promising workforce to the region that could, along with
a new job, maybe even find a permanent residence there.
Despite the black scenario a report about the operations of companies in 2009 showed that
everything is not that pessimistic. Statistics showed that Spodnjeposavska statistical region is
one of the five regions where companies operated positively and is, besides the Gorenjska
statistical region, the one where net earnings slightly increased. Companies also had the
lowest share of net loss in total income among the statistical regions and a highest return on
sales. They lead in terms of added value per employee and the share of labor costs in added
value. Although the general demographical and economic pictures are weak, recent reports
suggest business improvement. Whether this is just a current improvement or a longer-term
trend is yet hard to say, but the latter can certainly have a positive influence on the realization
of the project.
The analysis of the socio-economic and environmental impacts showed that the project will
have almost more negative than positive effects (table 13 and 14). A definitely positive impact
is a chance of new jobs that will attract young and promising working force. This will lead to
the improvement of demographical and educational structure of population and consequently
to the development of services and activities which currently are not so well represented.
There will be also more demand for certain social infrastructure: kindergartens, schools,
certain facilities for the young (playgrounds, cinema, youth centers…). In the cooperation of
logistics, energetic and tourism the experts see a possible long-term positive effects for the
region. In my opinion the project will have a strongest negative impact on agriculture and will
affect the landscape. A great deal of best agricultural land will be destroyed in this way. For
their loss the farmers will get monetary compensation or other land of lower quality. Due to
the higher costs of processing, the farms could, without the aid of the state, fall into crisis or
even perish. The construction will also change the image of the landscape and thus indirectly
impact on the attractiveness of tourist spots. On the other hand, the construction of business
zone could allow the development of business and conference tourism and thereby expand the
positive economic impact of the project. The project will also have a positive impact on the
development of educational and research activities of the recently set faculties in Krško,
Brežice and Novo mesto. Maybe the first generations at these faculties are already being
prepared for young researchers who will be able to find their first employment in Feniks.
The construction of Business centre Feniks will have, due to the increase of traffic, most
problematic effects on the air quality. Noise will also be increased, but it will not have such
impact if the noise protection will be set. Business centre will also have great impact on the
natural and biological diversity and agricultural land. On the other hand, there will be
minimum impact on soils, surface and underground water, forests and cultural heritage.
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In my task the first hypothesis – the effect on the environment during and after the
construction will be minimum – is only partly confirmed. According to the environmental
studies this thesis could be fully confirmed, but I came to the conclusion that the impacts on
air, natural and bio- diversity and agriculture will be substantial (D), not obsolete under terms
(C), as it is written in the environmental studies. The second hypothesis – the Business centre
Feniks will contribute significantly to the development of Spodnjeposavska statistical region –
is confirmed. According to the above-mentioned analyses and my own observations I consider
there will be no major impact on the regional economy, unless it meets the most optimistic
scenario - 2000 jobs with predominantly local workforce employed. I believe that despite
strategically important position the Spodnjeposavska statistical region will never be a leading
business and logistical region as its future is rather in energetics. However I do not exclude
the success and growth in economy, if the energetics, tourism and logistics will link
synergistically.
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